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Förord 

Jag vill börja med att tacka de föräldrar som med vänligt bemötande tog sig tid att ställa upp 

på mina intervjuer. Deras berättelser gav mig en intressant analys och en inblick i deras liv om 

hur det kan vara att leva tillsammans med barn som har neuropsykiatriska funktionshinder. 

Utan deras deltagande hade det inte blivit någon uppsats.  

 Mitt största tack går till min älskade dotter, Emmy. Du är fantastisk, som har visat så stort 

tålamod när mamma bara ”suttit vid datorn och pluggat och pluggat”. Ett tack ska även riktas 

till vår Marilyn som med jämna tidsintervaller påkallat behovet av långa promenader och på 

så sätt sett till att jag kommit ut i friska luften och fått ny energi till att skriva vidare. 

 Slutligen, ett stort tack till övriga i familjen, handledare och vänner som ställt upp vid 

sidan om och stöttat mig under arbetets gång. 

 

 

 

Stockholm 2011-05-31 

Anna Medin 
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Sammanfattning 

Bakgrunden till min studie är att det i Svenska och internationella studier har visat sig att det 

kan vara en ansträngande roll att leva med barn som har neuropsykiatriska funktionshinder. 

Syftet med studien är att beskriva föräldrars upplevelser av att leva med barn som har 

neuropsykiatriska. Frågeställningarna berör hur föräldrarna ser på diagnostiseringen av sitt 

barns problematik, samt hur föräldrarna upplever funktionen av diagnostiseringen i 

förhållande till bemötande och stöd i de olika nätverken, verksamheter och institutioner de 

möter i olika sammanhang. En abduktiv ansats har använts i studien. Studien är gjord utifrån 

en kvalitativ metod, där data insamlingen har skett med hjälp av halvstrukturerade intervjuer 

med fyra föräldrar till barn med olika neuropsykiatriska funktionshinder. Resultatet har sedan 

tolkats och analyserats efter Antonovskys KASAM teori. Mitt resultat har även tolkats och 

analyserats med hjälp av tidigare forskning inom området som jag bedömt haft relevans för 

studien. Resultatet visade att föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionshinder under 

lång tid utsätts för betydande påfrestningar, på många olika sätt. Diagnosen kom att för 

föräldrarna och deras barn att bli en viktig faktor till att få ett fungerande liv. Diagnosen var 

betydelsefull för att föräldrarna och barnen skulle få hjälp och tillgång till de olika 

samhällsresurser som erbjöds familjerna utifrån om barnet hade en diagnos. Sammantaget 

visar resultatet att det råder brist på både utbildning och forskning som berör området, för att 

veta hur samhället ska kunna bemöta, stödja och hjälpa på bästa sätt. Slutsatsen i studien är att 

en diagnos kan öka begripligheten inför egna tankar, känslor, handlingar och omgivningens 

reaktioner. Studiens resultat visar dock att det diagnosen lovar i form av stödåtgärder inte 

alltid kom att infinna sig i verkligheten. 

 

Nyckelord: Neuropsykiatriska funktionshinder, Neuropsykiatrisk diagnos, ADHD, Aspergers 

syndrom, DAMP, föräldraskap, KASAM, behandling och stöd. 
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Abstract 

The background to my study is that in the Swedish and international studies have shown that 

it can be a grueling role to live with children with neuropsychiatric disorders. The purpose of 

this study was to describe parents' experiences of living with children with neuropsychiatric. 

These questions concern how the parents look at the diagnosis of their child's problems and 

how parents perceive the function of diagnosis in relation to treatment and support in the 

various networks, businesses and institutions they encounter in various contexts. An abductive 

approach has been used in the study. The study is based on a qualitative approach, where data 

collection has been using semi-structured interviews with four parents of children with 

various neuropsychiatric disorders. The result has been interpreted and analyzed by 

Antonovsky's SOC theory. My results have also been interpreted and analyzed with the help 

of previous research in which I judged had relevance to the study. The results showed that 

parents of children with neuropsychiatric disorders for a long time subjected to considerable 

strain, in many ways. The diagnosis was that of the parents and their children to be an 

important factor to getting a functional life. The diagnosis was important for parents and 

children to get help and access to the various community resources offered to families based 

on whether the child had a diagnosis. Overall, the results show that there is a lack of both 

education and research relating to the area, to know how society is to meet, support and assist 

the best way. The study concluded that a diagnosis can be more comprehensible to our own 

thoughts, feelings, actions and the reactions. Our results demonstrate that the diagnosis of 

promise in the form of aid does not always come to appear in person. 

 

Keywords: Neurodevelopmental disabilities, Neuropsychiatric diagnosis, ADHD, Asperger's 

Syndrome, ADHD, parenting, SOC, treatment and support. 
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Inledning 

Valet av ämne om föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionshinder har vuxit fram ur 

de frågor som väcktes under min socionomutbildning på Ersta Sköndal Högskola. Under de år 

jag studerat kom det att diskuteras en del under föreläsningarna angående diagnosers ”vara 

eller icke vara”. Vi kom att ifrågasätta olika diagnoser med olika sociologiska perspektiv till 

vår hjälp. Motiveringen var att neuropsykiatriska diagnoser stigmatiserar och stämplar 

människor. Vi ville också försöka förstå de olika diagnosernas uppkomst utifrån individers 

barndomsupplevelser och hur olika psykosociala miljöer påverkat dem. Under utbildningen 

berörde vi även olika biologiska orsaker, men det var inget som vi fördjupade oss i. Många 

hade en uppfattning om att diagnoserna ställdes på alldeles för svaga grunder, även jag.  

När jag gjorde min andra praktikperiod på barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, kom mitt 

ämnesval att växa sig ännu starkare. Den tidigare uppfattning jag haft om diagnosställning 

och de bakomliggande orsakerna till fenomenet kom att förändras till en vidare syn. Jag insåg 

att den neuropsykiatriska diagnosen och funktionshindret inte bara gick att förklara utifrån 

psykosociala och psykologiska perspektiv utan att det också kunde bero på hur hjärnan arbetar 

och fungerar, det vill säga utifrån ett medicinskt och biologiskt perspektiv. Under min praktik 

på BUP arbetade jag främst med barn och ungdomar som hade olika neuropsykiatriska 

diagnoser. Jag fick många svar på det som intresserar mig avseende de olika diagnoser som 

ställdes på barn, genom att delta på föreläsningar, fördjupa mig i facklitteratur, konferenser 

och genom de kollegor jag samarbetade med. Jag hade även möjligheten att vara med under 

flertalet utredningar och diagnosställningar. I samband med det kom jag att träffa många 

föräldrar till dessa barn. Min uppfattning var att föräldrarna satt inne med en massa 

information om hur det neurologiska funktionshindret påverkade deras vardag och 

föräldraskap, men det fanns oftast inte tid att höra deras berättelser. Det väckte min 

nyfikenhet till att vilja veta mer om hur föräldrar upplevde sin situation av att vara förälder till 

ett barn med en neuropsykiatrisk diagnos och hur det påverkade deras liv.   

Min uppfattning är att det behövs mer och bredare kunskap om de olika neuropsykiatriska 

funktionshindren och diagnosernas olika betydelser inom flera olika verksamheter som finns i 

familjernas vardag. Det behövs en förståelse för vad det kan innebära för en familj, som står 

inför dessa utmaningar. Detta för att kunna bemöta familjer på ett adekvat sätt och för att 

kunna utföra sitt professionella uppdrag i form av stöd och vägledning och samtidigt minska 

risken för negativ påverkan på familjers psykiska hälsa. 
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Bakgrund 

Det har under ett antal år pågått en stark diskurs om de neuropsykiatriska diagnoserna. 

Diagnosernas betydelse kan i forskningen enkelt förklaras vara indelad i två läger, mellan 

neuropsykiatrin och dess motståndare, som inte tillstår några hjärndysfunktioner utan betonar 

den sociala miljön i barnens liv. Inom neuropsykiatrin hävdar många att föräldrarna upplever 

en lättnad och att skuldbördan lyfts när barnet får en neurologisk diagnos (Wrangsjö, 1998, 

s.40). En av motståndarna, sociologidocent Eva Kärfve menar att det är förödande för barnet 

och föräldrarna att få en neurologisk diagnos. För barnens del blir de stämplade och förlorar 

sin framtid. När det gäller föräldrarna så kan de bli beroende av experter och 

inkompetensförklarade vad gäller sin föräldraförmåga och kunskap om barnet (Kärvfe, 2001, 

s.75-76). Många inom neuropsykiatrin ansluter sig dock idag till en tvärvetenskaplig syn, där 

förklaringarna ligger i ett samspel mellan arv och miljö (Beckman m.fl, 2007, s. 12). 

 Att uppfostra och leva tillsammans med barn som har neuropsykiatrisk diagnos kan vara en 

krävande och svår roll för många föräldrar. Barn med neuropsykiatriska diagnoser har större 

behov än andra barn inom en rad olika områden. De uppvisar ofta i sitt beteende överaktivitet, 

uppmärksamhetsstörning, koncentrationssvårigheter och lägre impuls kontroll. Barnen kan 

även ha svårt att kontrollera motoriken, att samspela med andra människor och att uttrycka sig 

i tal och skrift. För föräldrar kan detta innebära svårigheter att hantera barnens beteende och 

att sätta gränser. Det ställs högre krav på kunskap, tålamod, struktur, planering och tydlighet 

för föräldrarna för att kunna hantera barn med dessa svårigheter på ett bra sätt. Föräldrarna 

kan då ha en mer ansträngande livssituation än andra barnfamiljer (B. Kardesjö, 2007, s. 104). 

Genom olika vetenskapliga arbeten har det visat sig att föräldrar upplever en högre nivå av 

stress i sin roll som föräldrar till barn med diagnos, till skillnad från föräldrar till barn utan 

diagnos (Socialstyrelsen, 2004, s. 7). 

Omgivningen i form av skola, vänner och släkt kan också påverkas av barnets beteende 

och det kan i sin tur leda till att det ställer mer krav på föräldrarna. Omgivningens 

uppfattningar om barnets beteende kan tolkas utifrån att det finns brister i föräldrarnas 

tillvägagångssätt att uppfostra sitt barn (a.a, s. 33).  

 För att barnens vardagsrutiner ska fungera och att de ska klara av vad som förväntas av 

dem i samhället har de ett stort behov av stöd från vuxna. Som familj kan man då vara i stort 

behov av hjälp och förståelse i form av stödjande nätverk för att det ska fungera för familjen 

och barnet (Beckman m.fl., 2006, s. 17).   
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Problemformulering 

Olika antaganden och forskningsresultat tyder på att föräldrar till barn med neuropsykiatriska 

funktionshinder har en ansträngande livssituation. Föräldrarnas egna upplevelser av att leva 

med som har neuropsykiatriska funktionshinder är därför viktiga att beskriva. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att beskriva föräldrars upplevelser av att leva med barn som har 

neuropsykiatriska funktionshinder.   

 Hur ser föräldrarna på diagnostiseringen av barnens problematik?  

 Hur upplever föräldrarna diagnosens funktion i form av stöd och bemötande av sin 

omgivning? 

 

Disposition  

I följande metodkapitel kommer val av datainsamlingsmetod tas upp och där redovisas mina 

val av tillvägagångssätt. Under rubriken urval och miljö redogör jag för hur och varför jag 

valt de undersökningspersoner jag valt. I den kvalitativa forskningsintervjun beskriver jag de 

metoder jag använt i studien. Valet av ansats och tolkning redovisas under rubriken 

forskningsansats. Tolkningsprocessen beskrivs under rubriken analys och bearbetning. 

Begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet diskuteras under rubriken 

metodologiska reflektioner. De forskningsetiska riktlinjerna som vidtagits finns under 

rubriken etiska övervägande. Hur litteratursökningen har gått till finner du tillsammans med 

källkritik under rubriken litteratursökning och källkritik. Under kapitlet tidigare forskning har 

jag valt att först ge en beskrivning av hur de olika neuropsykiatriska diagnoserna yttrar sig.  

Efter det kommer jag att ta upp delar av olika tidigare forskning jag tagit del av. Val av teori 

presenteras under teoretiska utgångspunkter. Där följer en beskrivning övergripande 

redogörelse för Aaron Antonovskys begrepp om Salutogenes och KASAM. Kapitlet avslutas 

med en kritik om begreppet och hur det förhåller sig till andra studier. I följande 

resultatkapitel presenteras inledningsvis intervjupersonerna. Resultatet från intervjuerna 

redovisas under rubriken materialredovisning. Det insamlade materialet har analyserats 

utifrån den valda teorin KASAM-teorin och tidigare forskning. Under diskussion presenterar 

jag olika tankar som uppstått utifrån resultatet och analysen. I slutsatsen ger jag förslag på nya 

frågor att forska vidare kring. Jag redogör även här för mina egna slutsatser för vad som 

framkommit i mitt resultat och analys.  
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Förförståelse 

I min inledning beskriver jag en del av min tidigare förförståelse i ämnet. Jag har länge haft 

ett intresse för barns utveckling och för barn med neuropsykiatriska diagnoser. Då jag idag 

arbetar med barn som har speciella behov både professionellt och på min fritid, kommer jag 

ofta i kontakt med barn som har olika neuropsykiatriska funktionshinder. Utifrån detta har jag 

därför läst en del litteratur i ämnet och tagit del av olika föreläsningar inom området. Jag är 

medveten om att min förförståelse inom forskningsområdet kan komma i vägen för studiens 

slutliga resultat. Även validiteten kan påverkas då jag kan tolka och analysera den givna 

informationen utifrån mina egna värderingar och uppfattningar och inte respondenterna. Jag 

kommer i och med det att försöka bibehålla en så objektiv hållning som möjligt till både 

respondenter, forskningsfrågan och forskningsområdet. 

 

Definitioner 

Neuropsykiatriskt funktionshinder 

Ett neuropsykiatriskt funktionshinder är ett samlingsnamn på ett antal psykiatriska diagnoser 

som vanligen ställs under barndomsåren. En person som har ett neuropsykiatriskt 

funktionshinder har svårigheter som har sin grund i hur hjärnan arbetar och fungerar. 

Symtomen uppstår under barndomen. En funktionsnedsättning innebär att man i större eller 

mindre grad saknar förmågor att utföra något på ett sätt som anses normalt. När problemen 

blir så svåra för individen att de påverkar utvecklingen och möjligheten att fungera i vardagen 

blir det ett funktionshinder. Att inte alltid vara fullt koncentrerad och uppmärksam är inget 

konstigt – men att ofta vara så ouppmärksam att det ställer till problem för personen, kan 

motivera diagnos. Diagnosen är en symtom beskrivning – att svårigheterna beror på en 

identifierad funktionsnedsättning som avviker från vad man kan förvänta sig utifrån ålder, kön 

och utvecklingsnivå. Traditionellt diagnostiseras personen inom (barn-) psykiatrin. Diagnosen 

är ett verktyg för att underlätta tillvaron för dem som har funktionshindret och deras anhöriga. 

ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom- OCD är det vanligaste 

neuropsykiatriska funktionshindren. Dyslexi och språkstörning kan även ses som 

neuropsykiatriska tillstånd. (www.attention-riks.se/index.php/neuropsykiatriska-

funktionshinder.npf). 

 

Avgränsningar 

Inriktningen i studien är föräldrars personliga upplevelser av att leva tillsammans med ett barn 

som har ett neuropsykiatriskt funktionshinder och har inte för avsikt att undersöka de 

http://www.attention-riks.se/
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bakomliggande orsakerna till barnens svårigheter. Ett neuropsykiatriskt funktionshinder kan 

förklaras utifrån olika perspektiv och därför har det varit nödvändigt att begränsa studien, då 

detta är ett ämne som ger utrymme för en egen studie. Det finns forskare som menar att 

neuropsykiatriska funktionshindret kan vara situationsbundna och den bakomliggande 

orsaken kan då handla om t.ex. familjesituationen, olika trauman och miljö. Det finns andra 

forskare som menar att barnens svårigheter är kopplade till biologiska och medicinska 

förklaringar. Genom forskning finns idag en hel del kunskap om bakomliggande orsaker, men 

det finns också mycket som återstår att ta reda på. Det är heller inte tänkt att jag ska försöka 

bevisa att någon har rätt eller fel angående diagnosernas betydelse.  

 Studien kommer inte att behandla hur en utredning går till, detta för att tidsutrymmet inte 

tillåter det. Dock skulle en utredningsprocess vara intressant att skriva om då föräldrarna i min 

studie berättar om att det var svårt för dem att få stöd och bli hörda utifrån barnens 

problematik. 

Jag har valt att redogöra för de olika diagnosernas kriterier som berörs i studien som 

bilagor för att läsaren ska få en beskrivning och tydligare bild på de olika symtom som kan 

förekomma i de olika diagnoserna.  
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Metod  

Val av datainsamlingsmetoder 

Datainsamlingen har skett genom kvalitativa intervjuer med fyra föräldrar vars barn har en 

neuropsykiatrisk diagnos. Intervjuerna fokuserade på upplevelsen av att vara förälder till och 

leva med ett barn som har neuropsykiatriska funktionshinder.  

 

Urval och miljö 

Mitt syfte var från början att intervjua föräldrar, både mödrar och fäder. Att de som skulle 

intervjuas endast blev mödrar med söner som har en neuropsykiatriskdiagnos var inget som 

eftersträvades i studien från början. Detta styrdes av vad som passade respondenterna bäst. På 

grund av olika anledningar valde fäderna att inte delta i studien. Detta kom att resultera i att 

de som intervjuades är mödrar och att fädernas berättelser inte blev hörda. Jag är medveten 

om att resultatet kanske skulle ha sett annorlunda ut om båda föräldrarna deltagit i studien.  

 Studiens urval har gjorts med hjälp av två personer min vänskapskrets. Den ena kontakten 

hade i sin bekantskapskrets en person som stämde med studies syfte. Den andra kontakten 

hade via sitt arbete kontakt med föräldrar till barn med olika neuropsykiatriska diagnoser. De 

frågade om föräldrarnas intresse att delta i studien och förmedlade sedan kontakten till mig. 

Jag tog sedan telefonkontakt med föräldrarna som anmält sitt intresse. Samtliga föräldrar fick 

information om studiens syfte genom att jag bifogade ett informationsbrev, som mina 

kontakter kunde överlämna då det kontaktade föräldrarna (se bilaga,1).  Fem familjer anmälde 

sitt intresse att delta, en av familjerna kom tyvärr på grund av personliga angelägenheter inte 

att kunna delta i någon intervju. Intervjuerna genomfördes av mig. 

 Platsen för intervjuerna valdes i samråd med de tillfrågade föräldrarna. En förälder valde 

att genomföra intervjun i för henne en välkänd lokal där hennes barn tillbringar mycket av sin 

fritid. De andra tre föräldrarna valde att genomföra intervjuerna i sina egna hem.  

 

Den kvalitativa forskningsintervjun 

För att uppnå undersökningens syfte har en kvalitativ metod med en halvstrukturerad 

intervjuteknik använts. Anledningen till att jag valde en kvalitativ intervju beror främst på att 

jag ville ha en dialog mellan mig och dem jag intervjuade då tanken var att kunna få fram så 

rik information som möjligt av de intervjuade. Jag önskade få svar som var personliga och 

utförliga och som nyanserat beskrev förälderns egna erfarenheter av sin livsvärld.  



13 

 

Enligt Kvale (1997) ger den kvalitativa intervjun möjligheten att få en djupare förståelse av 

den intervjuades livsvärld och hennes förhållande till den. Livsvärld defineras som 

intervjupersonernas egna subjektiva upplevelser av verkligheten samt hur de förhåller sig tilll 

denna. Avsikten är att undersöka, studera specifika situationer eller tolka upplevelser, 

erfarenheter och mening. Den kvalitativa intervjun gör inte anspråk på en fast kategorisering 

hos ett fenomen, utan syftar till att samla in nyanserade relevanta beskrivningar på vissa 

teman som tolkning kan göras från. Kvale menar att det sedan kommer an på intervjuaren att 

ta fram de dimensioner som hon finner viktiga i det fokuserade området. (Kvale, 1997, s. 34-

39).  

Genom att den kvalitativa intervjun var halvstrukturerad gavs möjligheten att ställa 

följdfrågor till de standardfrågor som jag använde mig av under intervjuerna, det gav en 

fördjupning och bredd till studien. Intervjuerna hade sitt fokus på bestämda teman (se bilaga 

3), men var varken strängt strukturerade eller helt utan styrning. Frågornas ordningsföljd och 

form kom att förändras under intervjuns gång. Det gav mig möjligheten att följa upp det som 

informanterna sa utan att jag behöva låsa mig vid min intervjuguide. Detta tillvägagångssätt 

gjorde det lättare att skapa kontakt och hitta en mellanmänsklig relation till de intervjuade 

(a.a. s. 32, 37, 117). Varje intervju tog mellan en och en halv timme att genomföra. 

 

Forskningsansats 

I denna studie tillämpas en abduktiv anstas. Abduktiv ansats kan ses som en kombination av 

deduktiv och induktiv ansats. Ansatsen innebär att teori och empiri varvas växelvis utan 

någon ensidighet åt något håll (Patel & Davidsson, 2003, s. 24).  

 

Val av ansats 

Jag kommer först att kortfattat presentera den induktiva och deduktiva metoden för att öka 

förståelsen kring mitt val av den abduktiva ansatsen.  

Vid inledningen av studien hade den induktiva metoden kunnat användas om jag inte haft 

någon redan existerande förförståelse eller tankar kring slutresultatet (Jacobsson, 2002, s. 

162). En induktiv ansats betydde i min studie att jag kunde ha en ökad flexibilitet utifrån varje 

enskild intervju och de svar jag erhöll. Det vill säga att inte bara utgå från en färdig teori, som 

deduktion innebär, utan att istället systematisera de empiriska fakta som samlades in under 

studiens gång (Neuman, 2003, s. 46, 51, Turén, 2004, s. 19). Vidare kan jag konstatera att jag 

före genomförandet av analysen tagit del av litteratur som berör ämnesvalet inom 
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neuropsykiatriska funktionshinder. Därmed anser jag att den induktiva metoden inte fullt ut 

har används, eftersom litteraturen påverkat mig.  

De deduktiva inslagen innefattar att jag haft en förförståelse samt använt mig av en färdig 

teori i teoridelen. Den deduktiva metoden är enligt Patel & Davidsson (2003) en metod där 

befintliga teorier och data insamlas. När teorierna och data samlats in försöker man med hjälp 

av empirin kontrollera om teorierna är korrekta och användbara. I min studie har jag 

genomfört teoriinsamlingen under undersökningens gång, vilket i sin tur gör att den deduktiva 

metoden inte kan fastställas (Patel & Davidsson, 2003, s. 24). Som det går att konstatera ovan 

har jag inte enbart utnyttjat den induktiva eller den deduktiva metoden utan snarare en 

kombination av dem. Mitt val av abduktiv metod som kombination av deduktiv och induktiv 

metod är därmed att föredra. 

 

Tolkning  

Jag har utgått ifrån en hermeneutisk tolkning av det empiriska materialet. Enligt Jacobsen 

(2002) går det att koppla den kvalitativa intervjun och den abduktiva ansatsen till det 

hermeneutiska synsättet. Det hermeneutiska synsättet har som en av sina utgångspunkter att 

undersöka, tolka och förstå hur en människa fungerar vid en speciellt uppkommen situation 

och i den värld hon lever i. Den hermeneutiska ansatsen har två huvudbegrepp och dessa är 

tolkning och förståelse. En av hermeneutikens grundtanke är att man alltid förstår saker och 

ting mot bakgrund av vissa förutsättningar. Dessa förutsättningar brukar kallas förförståelse 

eller fördomar och är en nödvändighet för att överhuvudtaget kunna förstå sociala 

interaktioner, reaktioner och känslor. (Jacobsen 2002, s. 37-38, Thurén 1991, s. 58-59). 

Utifrån min tidigare förförståelse i ämnet är jag medveten om att det i viss mån kan ha 

påverkat studien. Mina egna värderingar, erfarenheter och fördomar är en del av den 

hermeneutiska tolkningsprocessen. Tolkningsprocessen har varit en växelverkan mellan min 

förförståelse och de nya kunskaper jag tillskansat mig. Genom detta har jag försökt att vara 

öppen för information som skulle kunna förändra min nuvarande förståelse. Empirin som 

framkommit har jag tolkat med stor lyhördhet för att fördjupa en förståelse och kunskap i 

respondenternas utsagor. 

 

Analys och bearbetning 

Som första steg i tolkningsprocessen transkriberades intervjuerna direkt medan intervjuerna 

fanns färskt i minnet. För att sammanställa materialet använde jag analysmetoden 

meningskoncentrering. Det innebär att jag sorterade ut de centrala delarna i transkriberingen 
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och tog bort utfyllnadsord. Jag gallrade även bort utsagor jag inte ansåg vara relevanta för 

studiens syfte. På detta sätt fick jag ett mer koncist material reducerat till 24 sidor (Kvale, 

1997, s. 171, 174). Därefter ställdes mina forskningsfrågor mot de centrala delarna i 

meningskoncentreringen. Detta för att se om intervjuerna/empirin kunde klargöra studiens 

syfte och ge svar på de frågeställningar som valts att användas i studien. På så sätt fick jag ut 

den empiri jag sökte och teman mot bakgrund av mitt syfte (a.a., 1997, s.177).  I resultat 

redovisningen använde jag mig av många citat. Vissa citat har varit relativt långa och då har 

dessa komprimerats så mycket som möjligt utan att förstöra budskapet i dem. Detta ger en 

möjlighet för läsaren att själv få en uppfattning om det som ligger till grund för min tolkning. 

För att göra valda teman begripligare analyserades materialet också av vald teori och tidigare 

forskning i analysdelen. 

 

Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet är två centrala begrepp i den vetenskapliga forskningen som 

behandlar studiens tillförlitlighet och att man undersöker det man valt att undersöka. Hög 

reliabilitet och hög validitet i studier med en kvalitativ metod innebär att man har samlat in 

och bearbetat data på ett systematiskt och tillförlitligt sätt.  

Reliabilitet, handlar om att det insamlade materialet man fått fram av respondenterna har 

en trovärdighet, hur pålitlig mätningen som utförts är. Samma metod ska kunna tillämpas av 

olika personer på samma material. Med det menas att den mätning som görs skall ge liknande 

resultat vid olika tillfällen, där det råder lika förhållanden som vid första mätningen, då anses 

mätningen ha hög reliabilitet. För att säkerställa reliabiliteten måste även respondenterna 

bygga på ett representativt urval av personer, så att inte tillfälligheter påverkar resultatet i 

undersökningen (Neuman, 2003, s. 184, Turén, 1991, s. 22). Kvale (1997) menar att det är 

svårt att uppnå reliabilitet i en kvalitativ undersökning då det är en rad olika faktorer som 

påverkar och att själva utskriften kan bli en fråga om tolkning (Kvale, 1997, s. 150). 

 Validitet betyder giltighet och ska som argument vara hållbart, välgrundat, försvarbart, 

övertygande och vägande. Validiteten uppnås genom att undersöka det som ska undersökas 

och ge svar på frågan vad som undersöks, utifrån syfte och de frågeställningar studien vill ha 

svar på (Neuman, 2003, s.185, Turén, 2004, s. 22, 26).  

 

Min studies reliabilitet och validitet 

När det gäller intervjuer av kvalitativ art är reliabiliteten alltid svår att mäta. För att i bästa 

mån säkerställa reliabiliteten, valde jag att spela in intervjuerna på band, med 
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intervjupersonernas godkännande. Detta har gjorts för att inte viktig information ska förbises 

och för att studien ska bli mer tillförlitlig. Att intervjuerna spelades in på band var även viktigt 

ur en annan synvinkel, jag kunde då koncentrera mig på att ge all min uppmärksamhet åt 

intervjuerna och informanters svar. Frågorna som användes i intervjuguiden har följt det tema 

som är syftet i studien. Dock ställde jag inte ledande frågor för att jag ville ha svar av mer 

resonerande karaktär, där respondenten fick tala tämligen fritt. Jag ställde även följdfrågor för 

att försäkra mig om att jag förstått respondenternas svar. Detta i ett led för att öka 

reliabiliteten. Intervjuerna transkriberades sedan ordagrant till en skriven text som sedan 

analyserades med syfte att finna kategorier och teman.  

 Förutsättningen för att uppnå hög validitet i min studie började då jag började studera 

litteratur i ämnet som var knutet till de jag skulle undersöka. Jag har under processens gång 

använt så aktuell och relevanta informationskällor som möjligt. Jag har även försökt att 

använda mig av flera källor inom området, för att stärka studiens validitet.  

 

Generaliserbarhet 

I begreppet generaliserbarhet ligger tanken om huruvida de resultat man får gäller en större 

grupp än den man i studien undersöker, vilka generella slutsatser som kan dras av just den här 

studiens utvunna kunskap och slutsats. Studien omfattar fyra djupintervjuer, 

generaliserbarheten anses därmed vara begränsad i att dra några slutsatser för en större 

population (Chalmers, 2007, s. 61, Kvale, 1997, s.209-210, 260). Kvale (1997) beskriver 

naturalistisk generalisering som ett fenomen utifrån att människor kan känna igen sig i 

studien. Det kan dock finnas liknande upplevelser bland andra föräldrar till barn med en 

neuropsykiatrisk diagnos. Det kan innebära att människor kan känna igen sig om min studie 

lyckats få fram tillräkligt med igenkännande teman som stämmer överens med deras liv. (a.a. 

s. 209). Då studien undersöker föräldrars upplevelse kan ett annat urval av föräldrar generera 

till ett helt annat utfall. 

 

Etiska överväganden 

Då intervjupersonerna kan komma att lämna information om privata och känsliga upplevelser 

är det av yttersta vikt att utgå ifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2011) för 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Respondenterna fick information om de 

forskningsetiska reglerna enligt Lag om etikprövning av forskning som avser människor 

(Vetenskapsrådet, 2011). 
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 Forskningspersonerna har i denna studie givits muntlig och skriftlig information (se bilaga, 

2) om studien enligt informationskravet (Kvale, 1997, s. 107). Innan intervjun ägde rum fick 

föräldrarna ta del av skriftlig information i form av att de fick ett informationsbrev. 

Informationsbrevet och den muntliga informationen utgick från § 16 i lagen om etisk 

prövning och de forskningsetiska principerna enligt det vetenskapliga rådet. Information om 

syftet och den övergripande planen med studien har föräldrarna också fått upplysningar om. 

Vilken metod som kom att användas har redovisats, som till exempel att intervjuerna spelas in 

på band. Information om att det var helt frivilligt att medverka och att föräldrarna när som 

helst kunde avbryta sin medverkan har givits. En kort presentation av mig fanns med i brevet. 

 Uppgifter om att alla i en undersökning skall ges största möjliga konfidentialitet och att 

uppgifter som publiceras kommer att avidentifieras fanns med i brevet och har även givits 

muntligt. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut i publiceringen enligt 

Konfidentialitetskravet (a.a, 1997 s. 109-110 ). Under bearbetningen av intervjuerna kom 

föräldrarnas och barnens namn att bytas ut. Det har inte varit intressant för studiens syfte att 

kunna leda varje svar till en speciell respondent. Studien ska inte ge upphov till negativa 

konsekvenser i form av psykologiskt eller socialt lidande för respondenterna eller deras barn.  

 Även nyttjandekravet har informerats till respondenterna. Jag förklarade att kravet innebär 

att uppgifterna, insamlade för forskningsändamål, inte får användas eller utlånas för 

kommersiellt bruk eller andra icke vetenskapliga syften (Neuman, 2003, s. 124). 

 Som tidigare nämnts har forskningspersonerna i undersökningen rätt att själva bestämma 

över sin medverkan och det betyder att medverkan är frivillig. Ett samtycke till att medverka 

är ett måste enligt samtyckeskravet (Kvale, 1997, s. 107). För att samtyckeskravet skall gälla 

är det då viktigt att vederbörande har fått information enligt § 16 (SFS 2003:460, § 17). Jag 

har även innan intervjuerna bett föräldrarna att skriva på ett brev om informerat samtycke (se 

bilaga, 1). 

 

Litteratursökning och källkritik 

I studien har det använts både svenskt och internationellt material i form av aktuell forskning, 

artiklar och relevant litteratur. Utifrån övergripande forskningsfråga söktes fältet, 

neuropsykiatrisk diagnos, neuropsykiatriskt funktionshinder, ADHD, DAMP, Aspergers 

syndrom, föräldraskap, stöd och behandling. Sökorden omformulerades även till engelska då 

det söktes efter internationellt material. Sökorden kombinerades på olika sätt i de olika 

databaserna. Sökning har gjorts genom sökning i databaserna LIBRIS, Socialvetenskap, 

PsycINFO, PubMed och Artikelsök. De flesta av dessa studier som framkom i sökningarna 
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var då främst genomförda i USA. Den lagstiftningen som finns i USA skiljer sig från den som 

finns i Sverige. I Sverige kan en person med neuropsykiatriska funktionshinder få stöd och 

hjälp via LSS, lagen om stöd och service till vissa personer med funktionshinder. Sverige har 

även en stark social lagstiftning med socialtjänstlag som ser olik ut en den som finns i USA. 

Det kan då vara svårt att direkt översätta begrepp och företeelser i undersökningar till svenska 

förhållanden. Jämfört med till exempel Sverige ser familjens roll annorlunda ut än i USA. 

Forskningen och kunskaperna kring de neuropsykiatriska diagnoserna har vuxit snabbt 

under 90-talet och framåt. Efterfrågan på behandling och om möjligheten till tillfrisknande 

samt krav på att hitta och upptäcka orsakerna till de neuropsykiatriska funktionshindren har 

ställt krav på forskningen inom en rad olika områden. Under litteratursökningarna blev 

träffarna många. De flesta studierna var då främst inriktade på bakomliggande orsaker och 

behandling av att leva med barn som har en neuropsykiatrisk diagnos och utgick främst från 

diagnosen om ADHD och dess påverkan för en familj.   

 Många av forskarna inom området återkommer i flera olika studier. Det kan ses som bra att 

de valt att fördjupa sig i problemområdet. Å andra sidan hade det varit angeläget om ännu fler 

personer hade velat utforska detta begrepp. 

Sökmotorn Google har används i syfte att leta efter information om litteratur i ämnet och 

studera andra uppsatser. Google har också använts för att få upplysning om och information 

från olika intresseorganisationer samt föreningar som vänder sig till människor med en 

neuropsykiatriskdiagnos och deras anhöriga. 

Sökning av relevant litteratur till studien gjordes även i bibliotekskatalogerna vid 

Socialhögskolan, Ersta högskolas och Sköndals högskolas bibliotek. Mycket av den litteratur 

jag fått fram när jag sökt på barn med neuropsykiatriska funktionshinder har främst varit 

inriktad på ADHD. Under studien har också den fastlagda kurslitteraturen använts. 

Målet i studien har varit att använda originalkällor. Vid några tillfällen då det ansetts 

nödvändigt har jag dock använts sekundärkällor. På grund av tidsbrist och att källorna ofta 

citerats har detta handlingssätt tillåtits.  
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Tidigare forskning  

Genomgång av tidigare och aktuell forskning 

Att vara barn med funktionshinder, påverkar inte bara barnet utan också föräldrarna. Under 

denna rubrik har jag valt att ta del av tidigare och aktuell forskning utifrån de frågeställningar 

jag har om hur man påverkas som förälder och hur man upplever sin situation. 

Forskningsfältet inom stöd till familjer med barn som har ett neuropsykiatriskt 

funktionshinder är stort. Valet för mig blev att fördjupa mig kring forskningen om hur de 

olika behandlingsinsatser i form av metoder som barn med neuropsykiatriska funktionshinder 

och deras föräldrar erbjuds. 

 

Forskning kring föräldrar med barn som har en neuropsykiatrisk diagnos 

Både i Sverige och internationellt finns forskning om att familjer med barn som har ett 

neuropsykiatriskt funktionshinder upplever en högre nivå av stress än andra föräldrar. Många 

av de vetenskapliga arbetarna har varit inriktade på barn med diagnosen ADHD, ADD och 

DAMP. Flera av studierna har fokuserat på mödrars upplevelser av stress i samband med 

barnens problematik, men studier har också gjorts då det framkommer att även fäder har 

liknande upplevelser (B. Kardesjö, 2007, s. 102-104, Socialstyrelsen, 2004, s. 140-142). 

Redan 1982 visade Gillberg och Rasmussen i en studie att barn med ADD och ADHD ofta 

kommer från familjer där mödrarna är mycket stressade. Denna studie visade också på att det 

fanns en rad olika psykosociala problem i familjerna som även det kunde vara en bidragande 

orsaker till mödrarnas mående (Gillberg & Rasmussen, 1982.). 

I en annan svensk studie som Cristina Kadesjö (2002) ansvarat för framkom liknade 

resultat. Hon gjorde tillsammans med kolleger en undersökning av föräldrastress hos mödrar 

till förskolebarn med ADHD. Resultatet av studien kom att visa att mödrar till barn med 

ADHD uppvisar en markant högre stress nivå än andra mödrar till barn utan funktionshinder. 

Även i denna studie framkom det att familjerna hade en rad olika psykosociala problem. 

Cristina Kadesjö ansåg att den höga stressnivån även kunde förklaras ha flera bidragande 

orsaker hos mödrarna, som depression, ADHD hos dem själva, missbruk, 

äktenskapskonflikter och ekonomiska svårigheter (Gillberg, Hägglöf, C. Kadesjö, Stenlund, 

Wels, 2002.). 

 Andra studier som fokuserat på föräldrars upplevelser är bland annat en kvalitativ studie 

som gjorts av Hatton, Kendall, Leo och Perrin (2005) vid Oregon Helth and Science 
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University. De intervjuade 157 mödrar om deras erfarenheter av att leva med barn med 

ADHD. Studiens resultat visade på att föräldrarna ofta beskrev barnen som mycket 

påfrestande. Barnen hade behov av speciellt omhändertagande med mycket omsorg och 

förmaningar. Mödrarna upplevde det svårt att kunna ha barnet med sig till vänner och 

bekanta. Ofta kände mödrarna att de inte var välkomna då de sa att de skulle ta barnet med 

sig. Mödrarna kämpade ofta med dåligt samvete och stress för att de inte tyckte att de räckte 

till som föräldrar. En ständig oro speglade mödrarnas vardag i form av att hela tiden tänkte på 

om man fattat rätt i olika beslut kring barnen. Besluten kunde till exempel handla om 

medicinering, diagnostisering och om vad som var rätt eller fel att göra i uppfostran kring 

barnet. En önskan om möjlighet till kommunicering med andra föräldrar där erfarenheter 

kunde utbytas var något som flera av mödrarna saknade. För många mödrar blev relationen 

till barnet efter att diagnosen fastställt ännu viktigare och mammorna övergick till att vara 

barnets främste beskyddare och deras största stöd vid hantering av svårigheterna. I 

intervjuerna kom det även fram att föräldrarna tyckte att de behövde mer information av 

professionella om symtomen och behandlingsmetoder som skulle kunna vara till hjälp för att 

utveckla barnet (Hatton, Kendall, Leo och Perrin, 2005.).  

Kommunikationen mellan föräldrar och barn försvåras ibland av barnets funktionshinder. 

Den svenske psykologen Sven Olof Dahlgren (2000) beskriver i sin studie - ”Jag förstår inte 

vad du säger” barns olika förmågor att förstå figurativt språk (kan till exempel vara 

metaforer, liknelser eller symboler). Studien som genomförts på barn med DAMP, och 

Aspberger syndrom och normalbegåvade barn med autism visade följande resultat; barnen 

med Aspbergers syndrom visade i detta test på lägre förmåga till att förstå figurativa utsagor 

till skillnad från kontrollgruppen med barn utan funktionshinder (Dahlgren, 2000, s. 231-255). 

Sven Olof beskriver även i sin bok- ”varför stannar bussen när jag inte ska gå av?”- olika 

forskning och studier om hur barn med autistiska drag, Asperger syndrom och DAMD har 

gjorts för att studera barns olika förmågor att förstå figurativt språk, där liknande resultat 

framkommit (Dalgren, 2002, s. 50).  De olika feltolkningar av språket som kan uppstå för 

personer med Asperger syndrom och DAMP är oftast grundläggande och orsaken till att det 

uppstår konflikter i dessa barns vardag (Dahlgren, 2002 s.13).  

 I en kvalitativt inriktad studie av J. Kendall (1998) har han försökt att skapa en teori om 

hur barn med ADHD påverkar sina föräldrar och vilka strategier föräldrarna utvecklar för att 

hantera sitt barn och sin familjesituation. I studien beskriver han den process det innebär för 

föräldrar att successivt förstå att deras barn är annorlunda, och att sedan söka hjälp och låta 

barnen bli utrett. Flertalet föräldrar i studien uttrycker en initial lättnad när de får en diagnos 
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som förklarar barnens svårigheter och information om vad den innebär. Studien beskriver 

även föräldrarnas sorg när de förstår att barnens problem är av kronisk natur.   

I en studie av Gillberg m.fl ( 2001) menar de att en diagnos leder till att barnen och 

föräldrarna får hjälp i form av olika resurser som samhället erbjuder. Socialstyrelsen (2005) 

har riktlinjer som säger att det ”är ställt utom allt tvivel” att ADHD och DAMP för många 

barn och deras familjer ”kan vara en uttalad belastning och ett verkligt handikapp”. Personer 

som har klara funktionsnedsättande problem och fått en diagnos, har rätt till vård och 

behandling i enlighet med den kunskap som finns i Sverige idag (Socialstyrelsen, 2005, s. 3, 

171).  

Forskning inom behandling och stöd till familjer 

Många av de metoder som används i dag är till största del utvecklade i USA och Kanada. I 

USA har man sedan trettio år tillbaka utvecklat flera olika föräldrautbildningsprogram för 

barn med utagerande och svårstyrt beteende med inslag av aggressivitet och trots. Flera av 

dessa metoder och program har även provats i Sverige och lämpar sig till föräldrar och barn 

med neuropsykiatriska funktionshinder (B. Kardesjö, 2007, s. 142, Socialstyrelsen, 2005, s. 

172). Hansson (2001) redovisar i sin bok ”Familjebehandling på goda grunder en forsknings 

baserad översikt”, flera av dessa metoder som används inom behandling med familjer och 

barn som har en neuropsykiatrisk diagnos. De föräldraprogram som anses ha goda effekter på 

samspelet mellan barn och föräldrar är bland annat programmen ”The incredibly years” och 

”Parent Management Training”.  Föräldrautbildningarnas syfte är att ge föräldrarna stöd att 

på ett gynnsamt sätt utveckla ett positivt förhållningssätt gentemot sina barn. Många av 

metoderna bygger på social inlärningsteori och har en beteendeterapeutisk inriktning. 

Gemensamt för metoderna är att de bygger på ett salutogent förhållningsätt (Hansson, 2004, s. 

44-51, Socialstyrelsen, 2005, s.176-177). Enligt en rad olika studier har flera av metoderna 

visat sig ha god effekt på barn med beteendestörningar. Några exempel på väl utvärderade 

program finns beskrivna i följande referenser: (Cunningham m.fl., 1997;  Kazdin, 1997b samt 

Webster Stratton, 1994).   

Den amerikanske psykologen och ADHD experten Russel Barkleys (1998) teori och 

behandlingsprogram, Barkleys Defiant Children är även det ett av dessa program. 

Programmet är utarbetat vid University of Massachusetts Medica Center och riktar sig till 

föräldrar och lärare. Den har fått stor betydelse i de psykosociala arbetena som bedrivs kring 

familjer som har barn med olika neuropsykiatriska diagnoser. Han har utvecklat en 

beteendemodifierad behandlingsinriktning som är anpassat att passa just olika 

neuropsykiatriska diagnoser och dess olika problembild (Barkley, 1998b).  
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En av dessa behandlingsstudier som rönt stor uppmärksamhet, och som fått internationell 

genomslagskraft, är den så kallade MTA-studien (The Multimodal Treatment Study of 

ADHD) som genomfördes i slutet på 1990-talet i USA. Studien har bedöms vara vägledande 

för framtida forskning och behandlingsinsatser. 579 barn i åldern 7-9 år med diagnosen 

ADHD deltog i studien som genomfördes vid sex kliniker i USA och Kanada under 14 

månader. Syftet med studien var att jämföra effekten av medicinering med 

centralstimulerande medel med effekten av psykosocial behandling på beteendeterapeutisk 

grund. Den metod som kom att användas i studien var då Barkleys behandlingsprogram. 

Barnen kom slumpmässigt att delas in i fyra olika grupper. I den första gruppen kom barnen 

enbart att medicineras med centralstimulerande medicin. I grupp två genomgick barnen enbart 

en psykosocial behandling där föräldrarna medverkade i föräldrautbildning. Barnen i den 

tredje gruppen genomgick en kombination av medicinsk och psykosocial behandling. Barnen 

i den fjärde gruppen utgjorde kontrollgrupp. Utvärderingen visade att medicinering tycks vara 

det som är mest effektivt för att minska primära symtom vid ADHD. De karakteristiska 

ADHD-symtomen när det gäller uppmärksamhet, impulsivitet och problem med 

aktivitetsreglering var de som minskade markant. Den psykosociala behandlings insatsen gav 

ingen påtaglig effekt på dessa primära symtom. En förbättring kunde dock påvisas i den 

kombinerade gruppen vad det gällde andra svårigheter som är typiska vid ADHD. Dit hör 

bland annat inlärningsproblem, depressioner, ångest, brister i social färdighet och störningar i 

samspelet med föräldrar och barn. Mest framgångsrika behandlingen, om man ska kunna 

påverka prognosen på sikt visar på att en multimodal behandlingsmodell som kombinerar 

medicinering med verkningsfulla psykosociala behandlingsinsatser är en rimlig slutsats av 

MTA-studien (The MTA Cooperative Groupe, 1999a;b).MTA- studien har dock kritiskt 

granskats av flera forskare som menar att det idag efter uppföljningsstudier inte går att finna 

tillräckliga bevis på att effekterna av metoden fungerar ur ett långsiktigt perspektiv (Carey, 

2000, s. 863-864, Hinshaw m,fl, 2000, s. 555-568). 

Att farmakologisk behandling som metod har goda effekter på kärnsymtomen vid ADHD 

och DAMP är kan ses som omstritt bland forskare och kliniskt verksamma inom området 

idag. Enligt Socialstyrelsens kunskapsöversikt råder det dock en samstämmighet bland 

forskare och kliniskt verksamma inom området idag, att en farmakologisk behandling och 

dess positiva effekter har övervägande goda resultat (Socialstyrelsen, 2005, s.192). 

Förklaringen till detta är att behandlingsprincipen är känd ända sedan 1937. Sedan 1960- talet 

har det publicerats c:a 3000 studier och c:a 250 granskningar som övervägande visat att 

medicinering av symptomen har haft positiva effekter för barn med ADHD. Elia m.fl. (1999); 
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Gillberg m.fl.(1997); Wilens och Biederman (1992) är några studier som stödjer användandet 

av centralstimulerande mediciner och som finns beskrivna i Socialstyrelsens kunskapsöversikt 

(Socialstyrelsen, 2005, s. 192-200). 

Dock pågår det fortfarande forskning kring långsiktiga bestående effekter av behandling 

med olika medicinering och interventionsprogram som metod. Ett problem för 

föräldrautbildnings programmen har varit att behålla de positiva resultat man uppnått under 

utbildningen. Varken behandling med de olika behandlingsprogrammen som finns, samt 

medicin tycks göra barnen symtomfria. Andra behandlingsformer inom psykiatriska 

verksamheter i form av psykologiska terapier såsom psykodynamisk individualterapi, 

lekterapi, motorisk och perceptuell träning och familjeterapi har i olika studier och rapporter 

(Carr, 2000a, 2000b; Kazdin, 2000) ej kunnat bevisa sig ha någon vetenskapligt synbar och 

långsiktig effekt på barn med neuropsykiatriska funktionshinder. Det gör att det finns en 

osäkerhet om hur behandlingsuppläggning skall se ut över tid (Hellström, 2007, s. 134, 

Socialstyrelsen, 2005, s. 172-173, 183).  

Det finns i dag i Sverige en pågående satsning inom forskning, behandling och stöd till 

människor som har neuropsykiatriska funktionshinder. KIND, Karolinska institutet i 

Stockholm, är ett nystartat kunskapscentrum som bland annat ska utveckla och sprida kunskap 

om diagnostik. Där ska det även finnas information om nya behandlingsformer, både 

medicinska och pedagogiska. Även vid Sahlgrenska i Göteborg har det nyligen beslutats om 

ett liknande kunskapscentrum, Gillbergcentrum. Där ska man bedriva forskning och utveckla 

nya undersöknings- och utrednings metoder. Forskningssatsningarna är ett led i att förbättra 

metoder för behandling.  

  

Teoretiska utgångspunkter 

Val av teori 

Ofta när man pratar eller skriver om barn med olika neuropsykiatriska diagnoser är fokus på 

problem och svårigheter, och hur dessa kan lindras eller kompenseras. Antonovskys modell 

om Salutogenes och begreppet KASAM (känsla av sammanhang) är för mig ett försök att 

förstå respondenternas livsberättelser och söka ökad förståelse kring vilka förutsättningar det 

finns för föräldrarna att uppleva känsla av sammanhang, då det kan visa sig vara en 

komplicerad livssituation att leva tillsammans med ett barn som har neuropsykiatriska 

funktionshinder. Antonovskys KASAM teori hjälper oss att förstå vad som är viktigt för att 

människor ska bevara och rent av att förbättra sin hälsa.  
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Jag vill påpeka att avsikten inte är att mäta KASAM på de enskilda individer som 

intervjuats, utan att avsikten är att öka förståelsen för vilka förutsättningar som finns att 

uppleva en känsla av sammanhang i tillvaron som föräldrar till barn med neuropsykiatriska 

funktionshinder upplever.  

 

Om Salutogenes  

Modellen salutogenes myntades av den Israeliska professorn Aaron Antonovsky. Det 

salutogena synsättet förklarar varför människor trots sjukdomar, svårigheter och problem 

överlever och förblir någorlunda friska. Begreppet salutogenes fokuserar på faktorer som kan 

befrämja psykisk god hälsa. Antonovsky var förespråkare av ett holistiskt synsätt som 

omfattades av såväl biologiska, psykologiska som sociala faktorer och dess processer. I stället 

för att studera varför människor blir sjuka, studerade Antonovsky vad som gör att så många 

människor ändå förblir friska. Uppmärksamheten i hans studier ligger på individers 

hälsofrämjande processer (Grassne, 2008, s. 13).   

Salutogenes är bildat av det latinska ordet salus, som betyder hälsa eller friskhet, och det 

grekiska ordet genesis, som betyder ursprung, tillblivelse. Det salutogena perspektivet 

försöker att förstå hälsans ursprung i motsats till Patogena perspektivet vilket fokuserar på 

orsaker till sjukdom och ohälsa (Antonovsky, 1999, s. 11-13, Gjærum, Grøholt & 

Sommerschild, 1999, s. 59).  

Antonovsky menade att det patogena synsättet har dominerat och de behövt kompletteras 

med ett salutogent synsätt. Ur ett patogent synsätt framträder frågor som förklarar ohälsa och 

vad som leder till ohälsa genom att söka svar på negativa processer i människors liv. Det 

patogena perspektivet kännetecknas av att det försöker identifiera negativa brister och 

tillkortakommanden hos personen eller dess familj. I stället för att koncentrera sig på frågor 

utifrån ett patogent synsätt menade Antonovsky att det var mer givande att koncentrera sig på 

processer som bidrar till att främja hälsa och på så sätt få igång ett förlopp hos människor som 

bidrog till att skapa god hälsa. Genom att lyfta fram människors kompetenser och resurser så 

medverkar det till att begränsa en problemutveckling för individer (a. a. 2008, s. 14). 

Utifrån sin egen och andras forskning hävdade Antonovsky att alla människor förr eller 

senare utsätts för spänningstillstånd som måste hanteras. Dessa tillstånd kan både vara 

psykiska, kroppsliga och sociala. Genom att mycket av den forskning som finns är fokuserad 

på det patogena perspektivet menade Antonovsky att det i för stor utsträckning används ett 

dikotomt perspektiv, dvs. som en antingen eller situation där du antingen är sjuk eller frisk. 

Genom det dikotoma perspektivet finns det risk att man missar att få med de normala 
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skiftningarna som finns i livet. Att istället se på människor utifrån ett kontinuumperspektiv 

som innebär att du ser människor som mer eller mindre friska eller sjuka. Detta synsätt 

innebar att man skulle se människan i sin helhet och inte fokusera på specifika företeelser i 

människors liv (a. a. 2008, s. 16 -17, Antonovsky, 2005, s.23). 

 

Stressorer  

Ett salutogent perspektiv innebär att fokusera på de faktorer som bidrar till att upprätthålla 

människors möjlighet att klara sig igenom kriser eller svåra situationer. Den Salutogena 

modellen inriktar sig främst på de faktorer som mildrar eller försöker avlägsna stressfaktorer. 

Faktorerna som framkallar stressen kallas stressorer. Antonovsky ansåg att hans modell skilde 

sig från andra modeller som fokuserat på stress. Den förutsätter att personen har generella 

motståndresurser som klarar att möta vad som kan beskrivas som oundvikliga svårigheter som 

finns i livet. Dessa motståndsresurser gynnar upplevelserna av ett inre sammanhang. 

Generella motståndsresurser är faktorer som pengar, intelligens, jagstyrka, kulturell stabilitet, 

samhällelig position och socialt stöd. En annan skillnad i modellen är att den enligt 

Antonovsky är universell och mångkulturell och att det står i motsats till andra forskares 

bemästrandebegrepp. (a. a. 2008, s. 60, Grassne, 2008, s. 13).   

Utifrån ett synsätt om att livet innebär glädjeämnen likväl som sorger och att detta är ett 

normaltillstånd kom Antonovsky att diskutera två frågor. Den ena kom att handla om ifall 

stress och stressorer är negativa eller om de är positiva. Den andra diskussionen handlade om 

vad som anses vara stress och stressorer i individers tillvaro (a. a. 2008, s. 17). Med stress 

menas att psykiska eller fysiska påfrestningarna ger fysiologiska följder såsom trötthet och 

andra symptom med depressiva inslag. Stress kan uppkomma när en person upplever sig ha 

svårt att klara av eller inte tror sig klara av en viss situation. Orsaken till stressen kan vara en 

speciell tillfällig händelse, en längre pågående situation eller ett konstant förhållande där 

ingen ändring sker. (Cullberg, 2003, s.154).  

Stress förekommer i alla människors liv och är en del av livet. Det är svårt att undvika 

stress, men däremot kan människor reagera på den på olika sätt, bland annat beroende på vilka 

inre och yttre resurser som finns att tillgå, till exempel vilka tidigare erfarenheter och 

kunskaper man har och vilket yttre stöd som finns tillgängliga i situationen (Grassne, 2008 s. 

18–19). 

Antonovsky sammanfattar stressorer som något som för in oreda och kaos i systemet. Trots 

att negativa händelser inte är önskvärda eller att eftersträva kan de dock bidra till att förhöja 

livskvalitet. Stress är inte alltid av ondo och människor kan till exempel växa av stress. 
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Kronisk stress behöver inte leda till utmattning eftersom personen kan lära sig handskas med 

kraven eller det sker en tillvänjning som resulterar i minskade stressreaktioner. Det som blir 

avgörande är vad du gör med den (Antonovsky, 1999, s. 52). 

 

KASAM  

KASAM är ett begrepp som utgår ifrån det salutogena perspektivet och utvecklades även den 

av Antonovsky (Antonovsky, 2005, s. 11-13).  

 

Antonovsky definierade begreppet KASAM enligt följande: 

Känsla av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en 

genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör 

från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, 

(2) de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en 

finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang (a.a., 

2005, s. 46) 

 KASAM utvecklas hos individer under barn och ungdomsåren. 

Utifrån det salutogena perspektivet framställde Antonovsky tre olika begrepp som är de 

centrala komponenterna i KASAM teorin. Dessa tre begrepp kom han att kalla: begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet (a.a., 2005, s. 43-46). 

Begriplighet innebär hur människan upplever samt förstår olika händelser och information. 

Det vill säga i vilken utsträckning personen upplever att inre och yttre stimuli är ordnad, 

strukturerad och tydlig. Om informationen inte är förutsägbar utan kaotisk och obegriplig så 

är det viktigt att den ändå går att förklara. Begreppet innebär att individen kan svara på frågor 

som, varför är omgivningen så här? och varför är jag så här? En person med en låg känsla 

av begriplighet uppfattar ofta att de kommer att finnas problem resten av dennes liv och 

uttrycker ofta detta i termer av att de alltid är otursföljda. (a. a. 2005, s. 44).  

Hanterbarhet beskrivs som individens resurser att klara av de krav som de ställs inför av 

yttre påverkan. De resurser som personen har, är dels de som individen själv har, men också 

den de får genom till exempel familjen och vänner som personen känner tillit till. Innehav av 

hanterbarhet bidrar till att lättare klara av svåra situationer som personen ställs inför. Har 

personen en hög känsla av hanterbarhet är risken mindre att personen känner sig som ett offer 

för de situationer som inträffar i livet. Detta innebär för individen att det kan vara lättare att gå 

vidare i livet utan att fastna i dysfunktionella mönster (a. a. 2005, s. 45). 
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Det sista begreppet meningsfullhet innefattar en känsla av att livet har en mening och en 

känslomässig innebörd. Meningsfullheten handlar även om personens motivation och 

engagemang. Genom kunskap kan man förstå och se meningen i den uppkomna situationen 

och också få redskap för handling som då till exempel kan handla om att ge sina barn bästa 

möjliga stöd. Antonovsky ser meningsfullheten som viktigast och begripligheten som näst 

viktigast, då hög begriplighet är nödvändig för att man ska kunna känna en hanterbarhet i 

situationen (a. a. 2005, s. 46).  

 När människor upplever sin tillvaro som begriplig, hanterbar och meningsfull så har man 

ett högt KASAM och människan kan då ha lättare att behålla god hälsa. En person med stark 

KASAM har bättre förmåga att skapa ordning i en tillsynes kaotisk situation och välja den 

copingstrategi som gör det lättare att hantera olika svårigheter i livet. En person med Låg 

KASAM ger ofta upp på förhand och fokuserar mer på hur de ska handskas med den 

känslomässiga sidan av problemet. Individer med låg KASAM har dock större möjlighet att 

förändra sin KASAM både i positiv eller negativriktning. Vad är det då som leder till en 

känsla av samanhang? Antonovsky menar att vi formas av våra livserfarenheter. För att lägga 

grunden till KASAM-komponenten begriplighet måste den svåra upplevelse vi är med om 

vara förutsägbar. Grunden för hanterbarhet läggs då vi har balans i belastningar som vi utsätts 

för. Om omvärden är likgiltig för vad vi gör och vi reduceras till objekt, förlorar den mening. 

Möjlighet till delaktighet och medbestämmande blir avgörande för meningsfullhet. Stark 

KASAM är emellertid inte en magisk tillgång som gör det möjligt att helt och fullt lösa alla 

problem som uppstår, men det kan möjliggöra ett hanterande av problem som gör dem mindre 

smärtsamma att leva vidare med (a. a. 2005, s. 130-131).  

 

Teorikritik 

KASAM är ett komplext begrepp som det råder delade meningar kring. Antonovskys hypotes 

var att KASAM utvecklades under barn och ungdomsåren för att stabiliseras vid 30 års ålder. 

Ditt KASAM skulle därefter vara stabilt, framför allt för personer med ett medelhög eller hög 

KASAM.  Kallenberg och Larsson (2004) menar att KASAM då främst handlar om ens 

personlighet. De är kritiska till begreppet utifrån att de att det finns flera faktorer som 

påverkar hur vi mår och inte bara personlighet. En låg känsla av sammanhang kan helt enkelt 

likställas med allmän ångestbenägenhet. (Kallenberg & Larsson, 2004, s. 46 ). Theorell 

(1998) skriver i skriften Röster om KASAM att det allvarligaste med användningen av 

KASAM- teorin är dess koppling till Antonovskys deterministiska livssyn. Han anser att 

Antonovskys föreställning att grunden till KASAM läggs i tidiga år och att individen sedan 
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har mycket små möjligheter att förändra ett pessimistiskt förhållningsätt. Han menar att om en 

större omvälvande händelse skulle inträffa i livet skulle detta naturligtvis kunna påverka ditt 

KASAM (Theorell, 1998, s. 77).  

Den främsta kritiken mot KASAM-begreppet handlar om den globala giltighet Antonovsky 

hävdar att det har. Lämpligheten att applicera ett västerländskt formulär på exempelvis en 

asiatisk befolkning har ifrågasatts, då frågorna av kulturella skäl kan bädda för olika 

missförstånd. I sin artikel Några kritiska reflektioner över vårt okritiska bruk av KASAM 

ifrågasätter Tishelman (1998) hypoteserna om att KASAM-begreppet är universellt allmänt 

tillämpligt och oberoende av sociala, religiösa och kulturella förhållanden. Hon är i detta 

sammanhang kritisk mot att KASAM-begreppet utvecklats induktivt i en specifik kulturell 

kontext och att denna process inte upprepats i de andra kulturer där KASAM- teorin tillämpas 

(Tishelman, 1998, s. 83-84). Kumlin (1998) som också skriver i ovan nämnda skrift kommer 

fram till en rad olika kritiska förhållningssätt i sin uppsats till Antonovskys modell. Han 

beskriver bland annat att han är kritisk till hela Antonovsyks ansats, han menar att den är 

enkelt formulerad men mycket svårare att grundligt reda ut och detta anser han blir ett 

övergripande problem för hela begreppet (Kumlin, 1998 s. 8-12). 

KASAM har även kritiserad utifrån att Antonovsky studerade judar som överlevt 

koncentrationsläger och att det då i stället inte går att jämföras med vårt västerländska synsätt 

och med de referensramar vi har här (Ekblad, 1998, s. 68). Annan kritik som riktats mot 

KASAM-begreppet är att det finns allt för lite empiriskt stöd. Det ifrågasätts även om det är 

möjligt att påverka en väletablerad känsla av sammanhang. (Smith & Williams, 1992 s. 395-

423) 

Jämförelse med andra teorier 

KASAM-begreppets unik het har också ifrågasatts, då det har betydande överlappningar med 

andra etablerade begrepp. KASAM kan liknas vid Kobasas hardiness begrepp. Suzanne 

Kobasa och Aron Antonovsky har oberoende av varandra studerat människans stresstålighet i 

olika livssituationer. Hon har skapat ett begrepp som hon kallar personlighetsbaserad 

härdighet, sammansatt av tre oupplösligt sammanflätade komponenter: engagemang, kontroll 

och utmaning. Då dessa tre komponenter finns närvarande hos individen hanteras olika 

situationer som uppstår bättre, vilket bidrar till ett upprätthållande av hälsan. KASAM-

begreppet har även funnits ha likheter med begreppen, Flannerys stress-resistant person och 

Banduras self-efficacy- modell  (Kallenberg & Larsson 2004, s. 96). 
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Resultat 

Beskrivning av undersöknings personerna 

Studien omfattar fyra mödrar där vi tar del av deras erfarenheter och upplevelser av att leva 

med barn som har olika neuropsykiatriska funktionshinder. 

 Kajsa är i femtioårsåldern. Hon är frånskild och lever som ensamstående med tre barn. 

Kajsa bor i en förort i Stockholmsområdet och arbetar heltid. Kajsas son Karl är vid intervju 

tillfället 15 år och har diagnosen ADHD (Bilaga, 4).  

 Maria är i fyrtioårsåldern. Hon är frånskild och lever som ensamstående med två barn. 

Maria bor i en förort en bit utan för Stockholm och arbetar heltid. Marias son Adam är vid 

intervju tillfället 14 år och har diagnosen ADHD, inlärningssvårigheter i form av 

språkstörning och autistiska drag (Bilaga, 4, 6).  

 Sofia är i fyrtioårsåldern. Hon har tre barn. Hon är frånskild och lever som ensamstående 

med två av sina barn, då hennes äldsta har flyttat hemifrån. Sofia arbetar heltid och bor i en 

förort en bit utanför Stockholm. Hennes son Pontus har diagnosen Aspergers syndrom 

(Bilaga, 7) och är vid intervju tillfället 16 år. 

 Lotto är i fyrtiofemårsåldern. Hon har tre barn. Lotta är frånskild från Peters pappa, men 

lever idag ihop med en ny man. Lotta arbetar heltid och bor i en förort till Stockholm. Peter 

har diagnosen DAMP (Bilaga, 5) och är vid intervju tillfället 15 år. 

 

Materialredovisning 

Tiden innan diagnosen-det är något som inte stämmer-vägen till en diagnos 

Föräldrarna beskriver i intervjuerna vad som har varit viktigt för dem på vägen för att lära sig 

att leva med olika situationer och svårigheter som uppstått i och med sina barns 

funktionshinder. Det som framstod som extra viktigt var att de fått svar på vad sönernas 

beteende och svårigheter berodde på. Mödrarna berättar om erfarenheter av att det har funnits 

många åsikter från flera olika instanser om barnens svårigheter och att det tagit tid att få 

igenom en utredning och då få klarhet om orsakerna kring sina barns problem. Lotta beskriver 

det så här: 

Det tog lång tid innan vi fick en diagnos. Peter hade ju redan sp uppenbara problem, men ingen kunde 

säga vad det var som var fel. Han fick en rad olika remisser till talpedagoger, sjukgymnaster, ja, herre 

Gud vad vi sprang runt. Till slut blev jag så trött på allt, så jag sa ifrån och bad att nu fick ni allt göra en 

ordentlig ut- redning. Utredningen gjordes sedan på BUP/…/ Idag känns det bättre att veta vad det är så, 

att vi kan hjälpa Peter. 

  

 Vägen till en diagnos har varit lång och rörig för samtliga av föräldrarna. Orsaker till 

fördröjningen är enligt föräldrarna att de professionella personer som föräldrarna vänt sig till 
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inte velat se problemen. Alla föräldrarna påtalar att om de hade fått hjälp tidigare hade det 

kunnat bespara familjen och barnen en massa onödigt lidande. Maria säger följande om sin 

son Adam: 

 Innan diagnosen när han blev ledsen eller inte hängde med sina kompisar kunde han gå undan och 

gömma sig. Han gömde sig ofta under sin keps för att ingen skulle se att han var ledsen och inte mådde 

bra. Han tappade mycket av sitt självförtroende under den här tiden /…/ 

 

Sofia berättar om sin son Pontus som fick sin diagnos för ett år sedan (2007): 

Han fick ju sin diagnos sent, så om man tittar på det i dag så är det ju konstigt eftersom det fanns så 

många signaler. Det var ju även en läkare som sa att det inte ”stod rätt till” redan när han var bebis. 

Hade han fått diagnosen tidigare hade vi nog fått en annan hjälp och det hade nog inte blivit så mycket 

problem med polisen och att han placerades på behandlingshem /…/. Jag har inte fått all hjälp ännu 

genom att han fick sin diagnos när han var 15 år. Så det har tagit från det att han var tre fram till han 

var 15år att få klarhet. Det är en lång tid /…/ 

 

 Samtliga av föräldrarna beskriver att de tidigt märkt på sina söner att de hade olika 

svårigheter som påverkade och försvårade deras och sönernas vardagliga situation. Trots att 

föräldrarna själva misstänkt att barnen haft svårigheter som inte är normala för deras ålder och 

utveckling har de känt att de inte blivit tagna på allvar. Lotta, berättar att hon redan på 

barnavårdscentralen oroat sig beträffande sonens beteende och utveckling, men inte fick 

någon bekräftelse på att det var onormalt utifrån Peters utveckling: 

/…/ Han var sen med att börja prata, gå och en massa andra olika saker. Jag minns att han alltid var 

efter i dom här kurvorna och tabellerna som de hade som mallar på BVC. Klart att man blev orolig, men 

sköterskan sa alltid att ”alla barn är olika, en del är senare än andra, du ska se att han växer ikapp”. Ja, 

så där höll hon på och sa hela tiden. Jag tänkte att hon har nog rätt, hon borde veta, men samtidigt fanns 

en osäkerhet hos mig över att det inte var som det skulle, jag jämförde honom ju hela tiden med hans 

syster och det var en stor skillnad mellan dem /…/  

 

Gemensamt för föräldrarna är att de skildrar tiden innan diagnosen som mer besvärlig än tiden 

efter att de fått en diagnos på sitt barn, trots att det fortfarande kvarstår problem.  

 

Upplevelsen av den neuropsykiatriska diagnosen  

Att få en diagnos på sitt barn upplevs av föräldrarna som en lättnad utifrån att de fick ett 

konstaterande på det de själva misstänkt men själva inte haft ord på, Lotta säger följande: 

/…/ Jag tänker framför allt på att han har de svårigheter han har och de går ju inte att trolla bort, så 

visst är diagnosen bra, då har vi ett namn på problemen. Vad skulle vi annars kalla det? Annars skulle 

det ju bli som att det var föräldrarnas fel, att vi uppfostrat våra barn så illa så att de inte kan prata 

ordentligt, äta rätt eller sitta stilla, fast det finns ju en del som tror att de är så /…/ Helst skulle jag ju 

vilja att han inte hade någon diagnos alls och var som ett vanligt barn, men nu är det som det är, så visst 

tror jag att det är bra att han har en diagnos. Det skulle vara konstigt annars, har man en sjukdom så har 

man, och varför ska man då inte få en diagnos, så är det väl med alla sjukdomar/.../ 
 

Likväl som det finns en bestämd bild av de olika diagnoserna, råder det även delade meningar 

om diagnoserna i sig och det finns en ambivalens kring diagnosernas syfte, Maria säger: 
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Diagnosen i sig är inte för hans bästa. Men för att kunna gå igenom skolan behövs den, annars blir det 

ett helvete! /…/ Det är jättesvårt,  för, som sagt, har man ingen diagnos får man ingen hjälp. Det är det 

värsta med diagnosen att man måste ha den, bara för att få hjälp /…/ 

 

 Själva beskedet om diagnosen skildrar föräldrarna som en svår känslomässig upplevelse. 

Lotta berättar om hur hon tog beskedet om själva diagnosen:  

/…/ Ja, sen fick vi reda på vad det var.  Jag hade ju redan mina aningar och hade tänkt att det hade med 

ADHD att göra. Det kändes ändå tungt för DAMP känns så mycket mer, det är ju som att ha ADHD fast 

mycket mer. Jag minns att jag grät mycket när vi pratade med läkaren och psykologen. Jag hade massa 

tankar på om det var mitt fel, hade jag ätit rätt under graviditeten och så vidare.  Det som var värst var 

att det inte gick att bota. Idag känns det bättre att veta vad det är så, att vi kan hjälpa Peter /…/ 

 

 Kajsa beskriver att hon tyckte att beskedet var hemskt och att hon saknade information om 

vad det fanns för bakomliggande orsaker till sin sons problem: 

/…/ Min första tanke när han fick diagnosen var att det var hemskt. Det kändes hemskt. Jag fick ingen 

information och ingen talade om för mig vad det kunde bero på /…/ 

 

 Maria som har två barn med olika diagnoser berättar att hon upplevt diagnosen som en 

förlust av sin ”drömpojke”: 

/…/ Först blev jag jätteledsen och deprimerad. Jag grät jättemycket då diagnosen var klar trots att jag 

förstått /…/ Det var mer chockerande för mig att få diagnosen på Adam. Då jag tidigare hade fått en 

diagnos på mitt mindre barn blev Adam ”min drömpojke”. Alla mina drömmar flyttades över till Adam 

då jag förstod att min lilla son skulle ha så pass mycket svårigheter som skulle göra att han inte skulle 

kunna klara av att göra många olika saker i livet. Jag tackade Gud över att jag hade två killar och att 

Adam skulle kunna vara ett bra stöd och en förebild till sin lillebror i fall något skulle hända mig, då 

skulle Adam kunna finnas till hjälp när de blev vuxna. Därför blev chocken så mycket större med Adam 

att han också hade en diagnos /.../  

 

Utifrån frågan om föräldrarna själva har behövt och få stöd i att bearbeta sorgen över att ha ett 

barn med ett funktionshinder blev svaren olika. Föräldrarna blev erbjudna kurators kontakt 

både för sig själva och tillsammans med barnet. Erbjudande om olika hjälpinsatser i form av 

olika familjeprogram var också något som några av föräldrarna beskrev. Hur man sedan valde 

att använda stödet kom att se olika ut mellan föräldrarna. Maria berättar följande: 

Jag tackade nej till kurators samtal. Jag satte mig ner och tänkte att nu måste jag planera allt som 

kommer med skolan och så…Jag var ju tvungen att ringa runt själv och fråga om vad det fanns för hjälp, 

vilken skola ska han gå i nu. Jag hade jätte mycket att göra och planera kring det. Jag hade kontakt med 

kuratorn då min minsta son fick sin diagnos, men med Adam då tackade jag nej, jag hade för mycket att 

göra då jag inte fick någon hjälp med att hitta bra hjälp till Adam, så det fanns inte tid….det blev bråttom 

med att hinna få in honom i en skola som var anpassad efter hans behov. Det var jätte stressigt så jag 

hade inte tid att söka hjälp själv. Jag kände att det var viktigare att Adam fick hjälp än jag. Adam hade 

inte fått hjälp tidigare /…/ 

 

Lotta blev både erbjuden samtalskontakt tillsammans med sin son Peter och med sonens 

pappa. Båda föräldrarna tillsammans blev också erbjudna behandling i form av en 

föräldrakurs. Hon hade inte möjlighet att fullfölja programmet vid tillfället då det begav sig: 

Ja, jag träffade en kurator via BUP, Peters pappa var med då också. Ibland var Peter med också, det var 

bra! Vi blev erbjudna att gå i någon föräldrakurs och började på den. Jag kommer inte ihåg vad den 

hette…… Det kändes som den var bra och att vi skulle kunna bli hjälpta som föräldrar. Att vi skulle hitta 

bra sätt att uppfostra och hjälpa Peter på.  Jag förstod principen med upplägget, men det var så rörigt i 
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vår familj då att det inte fungerade att fullfölja programmet. Jag hann väl lära mig och få med mig en hel 

del bra saker om rutiner och struktur och sådant /…/  

 

Lotta kom sedan att fortsätta i terapi egen del. Lotta beskriver det så här: 

/…/ Det var bra för mig att gå i terapi, och där kunde jag även prata om Peters svårigheter. Jag fick 

möjligheten att se på Peters problem på ett annat sätt. Jag pratade mycket om min roll som mamma och 

idag kan jag förstå även mig själv bättre. Jag var ju helt slut under den här perioden och egentligen 

handlade det inte bara om att Peter fått en diagnos. Jag hade ju redan förstått att Peter hade något fel 

som inte hans syster hade men någon typ av chock hade jag nog fått i alla fall………..det fanns ju någon 

tanke hos mig som gnagde om att det var mitt fel………så det var viktigt att bearbeta en hel del saker /…/  

  

Kajsa beskriver att hon inte har fått något erbjudande om stöd i form av samtalskontakt i 

samband med att hennes son fick en diagnos. Hon beskriver att det hon främst skulle behöva 

bearbeta är att hennes son Kalle inte fått det stöd han har behövt: ”/…/ jag har haft svårt att 

hantera att stödet från skolan varit så dåligt. Det har varit svårare att bearbeta och jag skulle 

nog behöva prata om det med någon …”. Sofia berättar följande: 

Jag har ju tänkt gå och prata med en kurator, men det har inte blivit så……. Jag skulle ju behöva det 

också för att förstå mig på hans sjukdom bättre. Jag har blivit erbjuden olika föräldrakurser och ska 

försöka att börja på någon sådan när allt har lugnat ner sig här hemma. Jag har fått en del stöd och 

samtal via behandlingshemmet som han bor på idag och det har känts bra /.../  

 

Den neuropsykiatriska diagnosen och dess betydelse för föräldraskapet  

Under intervjuerna framkommer att alla fyra föräldrarna upplever att diagnosen inledningsvis 

innebar en förändring till det bättre. Alla föräldrarna i materialet lyfter fram vikten av den 

egna förståelsen av diagnosen, och dess betydelse för föräldraskapet. Genom att barnen fick 

sin diagnos blev deras problematik mer begriplig för föräldrarna att förstå. Diagnosen har 

skapat stor betydelse för hela deras situation tillsammans och relationen dem emellan. Den 

fungerar som information på barnets avvikande beteende och genom den kan de bemöta 

barnen med adekvata krav och stödja barnen på ett annat sätt än tidigare. Samtliga av 

föräldrarna säger även under intervjuerna att kännedomen om diagnosen lett till att de idag 

har ett lugnare förhållningssätt gentemot sina söner. 

 Föräldrarna har själva även genom kunskap om diagnoserna tillskansat sig olika redskap 

för att kunna hantera barnens olika svårigheter. Mycket av det negativa samspelsmönstret som 

fanns mellan föräldrarna och barnen innan diagnosen har lättare kunnat brytas då de själva 

tyckte att de fått en bättre insikt om att de kan använda sig av andra förhållningssätt som är 

mer lämpade för deras barns svårigheter. Kajsa säger i sin intervju så här:  

/…/ Om han inte hade fått diagnosen hade det varit svårare att förstå hans beteende /…/ Det är lättare 

som förälder att förstå Kalle nu. Det är lättare nu att hjälpa Kalle i olika situationer som uppstår. Hade 

Kalle inte fått en diagnos hade man som förälder inte vetat någonting om hur man kunnat hjälpa. Jag 

hade inte kunnat hjälpa Kalle på samma sätt som nu när han har en diagnos /.../ 

 

Sofia berättar om de fördelar hon tycker att diagnosen betytt för hennes föräldraskap: 
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/…/ Det är även bra för mig för jag ville ju gärna veta vad det var för fel. Jag har också tänkt att det 

kanske är jag som gör fel. Nu vet jag mer och då behöver det inte bli att jag gör en massa onödiga fel. 

Jag vet bättre hur jag ska hantera hans problem. Det gör också att han inte behöver må dåligt i onödan 

för olika småsaker som uppstått i onödan. Idag vet jag att det inte hjälper att jag tjatar och gnatar och 

blir arg i onödan för han förstår inte. För när det händer att jag blir jätte arg så är det bara jag som mår 

dåligt efteråt /.../ 
 

Föräldrarna beskriver dock inte bara diagnosens fördelar, utan lyfter även fram de nackdelar 

de tycker att diagnosen har skapat. Lotta framför att diagnosen inte bara har fördelar för 

föräldraskapet utan ser det utifrån två sätt: 

/…/ Den tar bort en massa skuldkänslor skulle jag nog vilja säga. Själva diagnosen gör också att du får 

andra möjligheter att bemöta ditt barn då du får bättre hjälp då du väl fått en diagnos. Det kan då 

påverka att du blir en bättre förälder. Men det kan även göra tvärtom, du kan ju skylla allt på diagnosen 

och det kan ju göra att ditt barn inte får den hjälp han behöver av dig som förälder. Ibland möter jag 

föräldrar som själva har svårigheter, så jag tror att det är viktigt att även stämma av med föräldrarna att 

det har förstått för annars har diagnosen ingen betydelse för föräldraskapet, då de inte kan hjälpa sina 

barn i alla fall.  Okej, det blir ju bättre i skolan, men det är ju också viktigt att det fungerar hemma för att 

ditt barn ska må bra /…/ 

 

Kajsa säger att diagnosen lätt kan uppfattas som statisk och att barnet kan uppfattas ”att vara 

sin diagnos” och inte ses som en egen individ. Hon beskriver att en diagnos egentligen inte 

berättar något om hur barnet är som person och att det kan uppstå missförstånd om att alla 

barn är lika om de har likadana diagnoser: 

/…/ Alla barn har ju olika personligheter... Det som blir svårt med en diagnos kan ju vara att man tror att 

Kalle är likadan som ett annat barn med samma diagnos. Man tror att bara för att han har en speciell 

diagnos så är han på ett speciellt sätt. Kanske tar man sig då inte tid att lära känna barnet, jag menar 

man kanske tror att alla barn med ADHD ändå är likadana … Det tror jag gör att det blir många 

missförstånd. 

 

Flera av föräldrarna tycker att hela tillvaron har kommit att anpassas efter barnens diagnos 

och funktionshinder. Alla föräldrarna talar om mycket rutiner och regler som ska följas då det 

handlar om barnens problem och beteenden. Maria påtalar: ” /…/ Det är jätteviktigt med 

rutinerna och det har jag märkt ända sedan han var liten /…/. Sofia säger att det är ett 

”heltidsgöra” att följa alla regler och rutiner och att det kan vara svårt att anpassa sig till dem: 

”Jag har nog fått mig en tankeställare och funderar mycket, tänker mycket mer och kanske är 

jag mer orolig. Det ställs ju lite större krav på mig som förälder eftersom att jag måste ändra 

på mitt sätt att leva /.../”. Det i sin tur medför att föräldrarna beskriver sitt föräldraskap som 

annorlunda jämfört med om barnet inte hade haft ett funktionshinder. Kajsa anser: /…/ Jag 

tror att jag har det svårare med att kunna tackla vissa problem som uppstår i vissa svåra 

situationer. Jag tror att det uppkommer fler svåra situationer för mig som förälder /…/. Lotta 

säger följande: /…/ det blir nog lättare missförstånd mellan föräldrar och barn där barnen har 

en diagnos som DAMP/…/. 
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För flera av föräldrarna blev relationen till barnen efter diagnosen ännu viktigare då 

föräldrarna känner att de lättare kan påverka barnens situation i andra sammanhang. 

Föräldrarna menar att det är lättare att vara ett bättre stöd och förälder för sina barn då 

diagnosen gav större möjligheter att få till bättre hjälp i tillexempel skolan.   

Föräldrarna säger att diagnosen inte bara gör det lättare för dem själva att stödja sitt barn, 

utan att den även möjliggör att de själva också får erbjudande om hjälp från samhället. 

Hjälpen har bestått av att föräldrarna har fått erbjudande om att gå olika föräldraprogram i hur 

de ska hantera sitt barns svårigheter, samtal med kurator eller psykolog. 

 Föräldrarna lyfter också fram de fördelar som de tycker att det är för barnen när de fått en 

diagnos. När föräldrarna fick ord på barnens svårigheter blev det också möjligt att tala med 

och förklara för barnen om deras situation. Framförallt menar man att barnen själva fått en 

annan förståelse för sin egen problematik. De kan själva eller tillsammans med föräldrarna 

leta reda på information om sitt funktionshinder. På frågan om föräldrarna upplever att 

diagnosen har någon betydelse och om det gjort någon skillnad om barnet fått en diagnos eller 

ej, svarar Sofia följande: 

Ja, det tror jag. Dels utifrån att han har bättre möjlighet att få hjälp, men också att det har gjort att han 

själv blev intresserad av att veta det, veta om diagnosen. Problemen fanns ju där hela tiden och det var 

svårt för honom att inte förstå sig själv, varför han inte var som andra barn. Jag kunde höra att han 

pratade ganska mycket om det med sina kompisar efter diagnosen. Han fick liksom ett ord på varför han 

är annorlunda och genom det kunde han förstå sig själv bättre. 

 

Att leva tillsammans med ett barn som har ett neuropsykiatriskt funktionshinder 

Att leva med ett barn som har ett neuropsykiatriskt funktionshinder kan beskrivas på många 

olika sätt. 

 Lotta beskriver det så här:  

”Det är som en berg- och dalbana, det går upp och ner hela tiden. Med Peter händer det alltid 

något om jag jämför med mina två andra barn (som inte har någon diagnos) /…/”.  Kajsa ger 

följande bild:  

Det är jobbigt, det händer saker hela tiden. Man får nästan aldrig en lugn stund, det är alltid något som 

händer, är det inte bråk med syskonen, så är det något som har hänt i skolan, det är klart att vi har några 

lugna stunder under dagen, men nästan alltid händer det något /…/ Det finns mycket glädje också i allt, 

det är inte bara problem. Vi är inte jämt som hund och katt utan kan hitta på många roliga saker 

tillsammans och det känns positivt /.../ 

 

Tre av föräldrarna, Kajsa, Lotta och Sofia har ofta levt i en kaotisk situation då barnens 

svårigheter har visat sig genom aggressiva utbrott eller kriminalitet. Kajsa beskriver att 

hennes son har svårt att kontrollera sina impulser när han blir arg och att han många gånger 

slänger saker omkring sig: ” /…/ när han inte förstår kommer utbrottet snabbt /…/”. Lotta 

redogör för liknande situationer: ”/…/ det kan bli riktigt farligt här hemma, jag har duckat 
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mycket /…/”. Kajsa och Lotta säger båda att sönernas utbrott har lett till att många saker och 

heminredning har gått sönder i hemmet. För Sofia har situationen med hennes son lett till att 

han inte längre kan bo kvar hemma utan kommer att flytta till ett behandlingshem: ”/…/ jag 

klarar inte av att ta hand om honom just nu, han behöver hjälp. Det har ju varit rörigt med 

poliser och allt /…/ Ibland har jag inte kunnat sova på nätterna, jag har varit rädd att polisen 

ska ringa och säga att det har hänt något /…/” . Föräldrarnas erfarenheter och beskrivningar 

av händelser eller förhållningssätt skildrar att det kan vara svårt för en familj att leva 

tillsammans med ett barn som har ett neuropsykiatriskt funktionshinder. Förädlarnas egna 

berättelser är tydliga exempel på det. 

Föräldrarna beskriver olika känslor som frustration och förtvivlan som väckts i dem över 

barnens beteende och svårigheter. Dessa känslor har även övergått till flera andra känslor 

såsom skuld, ilska, sorg, glädje och skam. Sofia berättar att hon har känt skuld och funderar 

om hon på något annat sätt hade kunnat påverka så att hennes son kunnat få hjälp tidigare:  

” /…/ kanske borde jag ha sett till att han fick bättre hjälp tidigare, men jag litade på BUP, det 

kan jag känna skuld för /…/” Kajsa pratar om sorg då hon tänker på sin sons förlorade skolår: 

” /…/ sorgen som jag kan känna för min son är att han har förlorat sin skolgång under 4 års 

tid. Jag känner att det är en stor sorg och saknad över att han inte fick tillräckligt med stöd 

under den tiden /…/ ”. Maria pratar om glädje och hur det känns när hennes son Adam gör 

framsteg: ” /…/ Adam gör ju framsteg och det är glädje, jag blir jätte, jätteglad. Det är ju inte 

självklart att Adam ska klara alla saker, så det blir som dubbel glädje när det går bra för 

honom /…/ ”. 

Oro och stress är teman som ofta återkommer under intervjuernas gång. Lotta oroar sig 

mycket över att hennes son Peter ska råka illa ut på olika sätt. Han behöver mycket tillsyn då 

han ofta skadat sig på grund av sina motoriska svårigheter. Lotta berättar också om en oro för 

sin sons framtid och att Peter ska hamna ”snett” i tillvaron:  

/…/ Det finns mycket att oroa sig för runt Peter. Ibland har jag legat sömnlös under flera nätter då jag 

tänkt på hur det ska gå för Peter. /…/ Jag har också varit mycket orolig för att han ska hamna snett, i fel 

gäng, du vet. Han är så lättlurad ibland och vill ju så gärna vara med och det har hänt att andra barn 

har sagt att han ska göra massa saker som att snatta och andra dumheter. Han gör ju sånt för att han inte 

förstår bättre. Ja, det är tufft att ha ett barn som har DAMP, mycket oro, stress, sömnlösa nätter och 

dåligt samvete /…/ 

 

Maria berättar även att hon har känt en stark oro och stress för sin sons framtid men att hon 

inte känner någon skuld eller skam över sin sons problem: ”Jag känner ingen skam eller skuld 

över min sons problem utan jag gör jättemycket för att mitt barn ska få ett bättre 

självförtroende. Jag tänker mycket på framtiden och hoppas att han ska klara sig bra. Kommer 

min son att få ett arbete? /…/ ” 
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Föräldrars erfarenheter av diagnosens betydelse för bemötande och stöd från de 

olika nätverken 

Diagnosen har även fungerat som information till andra i barnets nätverk. Genom diagnosen 

kan föräldrarna lättare förklara för andra om sina barns svårigheter och det gör att både barnen 

och de själva får mer förståelse från omgivningen. Trots att förståelsen för barnens olika 

svårigheter har ökat i och med diagnostiseringen, tycker föräldrarna att det fortfarande råder 

brister på kunskap inom de olika professionella nätverken. För att motverka en rad onödiga 

missförstånd som uppstår kring deras barn påtalar föräldrarna vid flera tillfällen vikten av 

kunskap om barn med ett neuropsykiatriskt funktionshinder. Föräldrarna tycker framför allt 

att det råder brist på kunskap inom nätverket i skolan. Då det neuropsykiatriska 

funktionshindret inte alltid syns utanpå har förväntningar och krav ställts på barnen som om 

de inte hade några svårigheter. Barnen har ofta behandlats som att de ljuger, är ouppfostrade 

eller oförskämda. Maria berättar att hon varit i skolan vid flera tillfällen och förklarat för 

Adams olika lärare om vad hans diagnos innebär: 

Många utav lärarna är inte så professionella på ADHD med språkstörningsproblem. Adam har ju 

språkstörningsproblem och många gånger tror lärarna att han ljuger, fast han inte har förstått vad de 

sagt. Han kan inte ta in långa meningar utan kommer ofta bara ihåg vad man sagt i början och i slutet på 

meningen och därför kan det uppstå en del konstigheter och missförstånd. Jag har förklarat för lärarna 

vid flera tillfällen om detta och sagt till dem att han inte ljuger. Det är jätteviktigt att personalen i skolan 

kan skilja på om barnet har en språkstörning eller om barnet ljuger.  

 

Bristen på kunskap, menar föräldrarna, har ofta lett till att de själva sedan bemötts med 

anklagelser om barnets beteende, och ofta själva känt sig kränkta och missförstådda som 

föräldrar. Maria fortsätter att berättar: 

Jag har mått jättedåligt, jag har alltid trott att jag varit en jätteduktig mamma, men när jag träffade LSS-

handläggarna behandlade de mig som en jättedålig mamma. LSS- handläggaren kunde inte se att Adam 

hade svårigheter, hon jämförde sin son med min son och fick mig att må jättedåligt. Hon påpekade att jag 

måste hjälpa min son och jag talade om för henne att det var precis vad jag gjorde. Hon fick mig att 

börja gråta. Efter mötet gick jag hem och blev jättearg. Hon fick mig att känna som att allt var mitt fel 

och att jag var en dålig mamma. 

 

Sofia tycker att tiden innan hon fick en diagnos ställd var svår då hon inte kunde förklara 

sin sons beteende och att det gjorde att hon ofta bemötts annorlunda: 

/.../stödet är ju absolut bättre nu än innan diagnosen. Då hade jag ingen förklaring utan han sågs bara 

som annorlunda och det var svårt att förklara att han inte hälsade eller pratade. Andra sa bara med 

konstig ton i rösten, ”- jaha”? och tittade underligt på mig. Andra trodde att han bara var ouppfostrad 

och att det var jag som inte hade fostrat honom. Det kunde jag märka från lärare i skolan, de tittade snett 

på mig och var jätte- kaxiga mot mig. Jag kunde få jättesura kommentarer och de kunde säga till mig att 

– ”jaha, är det du som är mamman” med nedlåtande ton i rösten, de hälsade knappt och när de hälsade 

tog de mig jättehårt i handen/…/ 
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Lotta berättar om stödet som kommit från det professionella nätverket, där det funnits 

kunskap om Peters problematik: 

/…/ Han fick gå om ett år och börja i en specialskola som var bättre anpassad för barn med hans 

problematik. På den här skolan har också lärarna utbildning på barn med DAMP och ADHD, så det går 

ju mycket bättre. Nu blir jag bättre bemött som mamma också och får höra om alla framsteg som Peter 

faktiskt gör och det känns oerhört kul! Naturligtvis uppstår det även problem här, men Peter och jag blir 

inte kränkta längre av personalen. 

 

Det finns flera olika faktorer som har bidragit till hanterbarhet för föräldrarna, men 

framförallt är stödet i det egna nätverket viktigt. Genomgående beskriver föräldrarna i dessa 

intervjuer hur det privata nätverket har varit viktigt, i form av praktiskt stöd. Det har även 

varit betydelsefullt att de visat förståelse och inte särbehandlat deras barn. Mor- och 

farföräldrar har haft en extra betydelse för familjerna. Stödet från det egna nätverket har varit 

viktigt också utifrån att föräldrarna själva ska ha kunnat hantera sin livssituation. Lotta säger 

så här: 

Extra viktiga personer är ju definitivt farmor, mormor och morfar. De finns alltid där. Farmor är toppen 

och hon hjälper gärna till med att vara barnvakt. Utan henne hade jag nog varit helt slut idag och 

fullständigt deprimerad. Mormor och morfar finns också där som stöd och brukar vara tillsammans med 

barnen mycket på somrarna då barnen kan vara med dem ute på deras landställe. Det är då jag och min 

man får chansen att riktigt hitta på något för oss själv under en liten längre stund /…/. 

 

 Något som föräldrarna också beskriver som betydande är att det finns någon att kontakta 

om det skulle behövas efter skoltid, eller om det skulle uppstå en akut situation runt barnet. 

Då är inte bara det privata nätverket viktigt utan även det professionella. Maria beskriver att 

hon har fått hjälp i form av en kontaktperson till sin son en dag i veckan och det ser hon som 

en mycket betydelsefull avlastning. Sofia, har i stort sett dagligen under en längre period haft 

kontakt med flera olika instanser och myndighetspersoner för att kunna hantera sitt barns 

problem. Hon berättar också att stödet hon idag erbjuds har förändrats mycket då hon har fått 

en diagnos på sin son, trots att problemen var detsamma som tidigare:  

Efter diagnosen så möter jag mer förståelse som förälder. Nu är det mer” jaha, jaha” med positiv 

stämma och det får ju mig att känna mig bättre till mods. Det är ju även något som gäller myndigheter att 

jag får en helt annan typ av bemötande efter diagnosen idag. Det har ju varit en del kontakt med polisen 

och socialmyndigheter och det är ju först nu när han har fått diagnosen Asperger som man även tar 

problemen på allvar och vi börjar få hjälp, man ser även mig som en mamma. Jag känner mig inte lika 

stressad längre för vad de ska säga om mig. 

 

Lotta berättar dessutom om vikten att kunna samtala med andra föräldrar i liknande 

situationer och vad det har betyder för henne. Hon har själv tagit kontakt med en 

intresseförening som hon och hennes son är medlemmar i: ”I dag är vi också med i en 

förening där vi träffar andra med samma problem och det har verkligen varit bra för oss! Peter 

älskar att vara med och har träffat många kompisar där”. 
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 En annan form av stöd från det professionella nätverket är erbjudande om medicinering. 

Lotta och Maria har två olika synsätt på hur medicineringen har påverkat deras söner. Lotta 

berättar om hur det har förändrat Peters beteende mot en bättre riktning. Peter har ätit 

Rittalina sedan två år tillbaka: ”Det har blivit stor skillnad, idag kan han koncentrera sig 

bättre” Lotta beskriver även sin oro för medicinering utifrån dess innehåll, men att 

informationen från läkaren var bra och att det var avgörande för att de vågade prova med 

medicin:  

/…/ I början var jag jätte orolig för det här med medicinen, allt prat om knark…. Min första tanke var 

just att tänk om han börjar knarka på riktigt, men vi fick bra information av läkaren så då kändes det 

bättre och vi tyckte att vi kunde i alla fall prova /…/ 

 

Marias son Adam har ätit medicinerna Rittalina och Concerta. Maria berättar om 

biverkningar och att Adam själv valt att inte fortsätta med medicinerna. Maria säger att hon 

tycker att det är bra att han slutat med medicinerna då det inte märks någon skillnad i hans 

beteende enligt skolan. Adam har också kommit att känna sig utpekad och i frågasatt av lärare 

då de handlat om medicineringen: 

/…/ jag kunde inte tvinga honom att fortsätta. Jag kände att jag var tvungen att lyssna på honom. Han sa 

att medicinen gjorde så att han fick ont i magen och att han inte hade någon aptit. Jag tyckte det stämde 

då jag märkte att han inte hade någon aptit och ofta klagade på ont i magen och mådde illa.  /…/ nu 

tycker jag att det är bra att han har slutat med medicinen. Förut var det också problem med att så fort 

han inte lyssnade på en gång frågade fröken honom inför hela klassen om han glömt ta sin medicin och 

det störde honom jätte mycket. Jag har pratat med fröken om att han tänkte sluta med sin medicin och 

idag säger hon att det fungerar bra i skolan trots att han inte äter den. 

 

Två av mödrarna Kajsa och Lotta berättar att deras barn ej använt eller använder någon 

medicin. 
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Analys av materialet utifrån vald teori och tidigare forskning 

 

Föräldrarnas förutsättningar för att skapa sig en känsla av sammanhang 

 

Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet visade sig vara sammanflätade genom 

föräldrarnas berättelser, och min tolkning är att det är en ständig växelverkan mellan dessa tre 

komponenter. En hög grad av de olika delkomponenterna leder till en hög känsla av 

sammanhang och därmed också en friskare tillvaro, med mindre stress. 

 

Tiden innan- det är något som inte stämmer- vägen till en diagnos 

För att kunna uppfatta sin värld som ordnad, sammanhängande och strukturerad krävs, en 

känsla av begriplighet. Det har varit viktigt för föräldrarna att kunna begripa och förstå vad 

barnens svårigheter kunnat bero på. Att göra problemet begripligt var för föräldrarna det 

primära i den inledande fasen då man förstod att ”det var något som inte stämde”. Utifrån hur 

föräldrarna beskrev sina erfarenheter angående bemötandet tiden innan barnen fick en 

diagnos, tolkar jag det som att det finns flera aspekter som pekar på att det kan vara svårt för 

föräldrarna att uppleva begriplighet i de situationer de beskriver. Antonovsky (2005) 

beskriver att begriplighet handlar om att förstå situationen, man förstår vad som kommer att 

ske nu och framöver. Hög grad av begriplighet kan förklaras utifrån att de yttre stimuli i form 

av information förstås som tydlig, strukturerad, förutsägbar och ordnad. Att man förstår vad 

som händer och kommer att hända skapar trygghet (Antonovsky, 2005, s. 39).  

 I mitt resultat framkommer det att föräldrarna bemöttes med många olika åsikter från flera 

olika instanser om barnens svårigheter tiden innan barnen fick en diagnos. Samtliga av 

förädlarna beskrev att de tidigt märkt att barnen hade svårigheter som inte varit normala för 

deras ålder och utveckling. Att föräldrar tidigt uppmärksammat att deras barn har en försenad 

utveckling bekräftas av olika studier (Sivberg, 2002; Cederholm & Tjärnqvist, 2003).  

 Föräldrarna beskrev att de inte blev tagna på allvar i sin oro inom de olika vårdinstanser de 

besökt. Samtliga av föräldrarna redogjorde för att vägen till en diagnos har varit lång och 

rörig. En av föräldrarna upplevde att det var hon som fick driva på, för att en diagnos skulle 

ställas. En annan av föräldrarna ansåg att det var först i samband med att hennes son hamnade 

i kriminella svårigheter som en utredning påbörjades, trots hennes tidigare oro. Enligt 

Cederholms och Tjärnqvists (2003) studie är det vanligt att föräldrars oro avfärdas och att 

familjerna får uppsöka många olika myndigheter innan barnen fått en diagnos.  
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 Sivbergs (2002) slutsatser är att om familjers oro inte tas på allvar, kan diagnostiseringen 

bli fördröjd vilket medför att familjer inte får de stödinsatser de är berättigade till. Detta 

stämmer väl överens med mitt resultat, då en av föräldrarna som inte togs på allvar hos BVC 

fick vänta i flera år innan någon utredning startades. Kontakten med vården visade sig bli en 

besvikelse för föräldrarna och det fanns ett riktat missnöje mot bemötandet inom vården. 

Kritiken mot vården kom främst att handla om de besvikelser föräldrarna upplevde tiden 

innan man fick en diagnos på sitt barn. Diagnosen blev en bekräftelse på något de själva länge 

misstänkt. 

Föräldrarna upplevde att de hade fått kämpa länge för att få sitt barn utrett. Föräldrarna 

kopplade samman detta till att omgivningen och vårdpersonal såg barnens beteendeproblem 

orsakat av förädlarnas dåliga uppfostran. De träffade ofta många olika människor som 

omedvetet förstärkte bilden av dem som dåliga föräldrar. Funktionsnedsättningar som vi kan 

uppfatta med ”blotta ögat” är någorlunda begripliga. Vi kan då också förstå att människor 

med funktionshinder behöver olika former av hjälp i sitt dagliga liv. En tolkning skulle kunna 

vara att föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionshinder ibland klandras på ett sätt 

som föräldrar till barn med ett ”synligt” funktionshinder inte möter i samma utsträckning. Jag 

tolkar det då som att en diagnos kan innebära en lindring för föräldrar mot omgivningens 

felaktiga anklagelser. 

Upplevelsen av att inte ha kontroll över situationen skapade känslor som otillräcklighet, 

skuld, stress och dålig självkänsla hos föräldrarna i studien. Att ha en hög känsla av 

hanterbarhet kan underlättas om man upplever att man inte står ensam om att hantera 

svårigheter, utan att man får stöd från någon som bryr sig, tillexempel vårdpersonal. Ett 

positivt bemötande påverkar föräldrarnas välbefinnande och är hälsofrämjande (Anonovsky, 

2005, s. 40 ).   

B. Kadesjö (2007.b) menar att en hög stressnivå även kan förklaras av andra faktorer än att 

vara belastad av ett krävande barn. Föräldrarna kan själva ha psykiska problem i form av en 

depression eller andra psykosociala problem. Han menar dock att oavsett orsak till situationen 

behöver föräldrarna hjälp (B.Kardesjö, 2007.b, s. 104). I olika studier som jag tidigare 

refererat till har det framkommit att föräldrar till barn med ett neuropsykiatriskt 

funktionshinder upplever en högre stressnivå än föräldrar till barn med andra störningar 

(Gillberg, Hägglöf, C. Kadesjö, Stenlund, Wels, 2002; Gillberg & Rasmussen, 1982).   
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Upplevelsen av den neuropsykiatriska diagnosen 

Föräldrarna beskrev olika syn på betydelsen av diagnosen för dem och deras barn. Diagnosen 

beskrevs både som en sorg och en lättnad. Utifrån Kendalls (1998) studie kan jag se likheter 

med det som föräldrarna beskriver i min studie. Kendall belyser att det är en process för 

föräldrar att successivt förstå att deras barn är annorlunda. Flertalet föräldrar i hans studie 

uttryckte en initial lättnad när de fick en diagnos som förklarade barnens svårigheter och gav 

dem information om vad den innebar. Studien beskrev även föräldrarnas sorg när de förstod 

att barnens problem var av kronisk natur (Socialstyrelsen, 2004, s. 140). 

Att bli förälder tillhör en av livets stora händelser och är en stor omställning. Att få ett barn 

som inte är som andra barn kan ge föräldrarna en chock och skapa sorg (Céwe, 2003, s. 17). 

Samtliga av föräldrarna i min studie beskrev beskedet av diagnosen som en svår känslomässig 

upplevelse detta oberoende av att de tidigt märkt att barnen hade svårigheter. En av 

föräldrarna berättade om sorgen över att sonens svårigheter inte gick att bota. En annan av 

föräldrarna beskriver förlusten av sin ”drömpojke”. Fyhr (2002) beskriver att sorg är det man 

känner när man har förlorat någon eller något. Sorg i samband med att man fått ett 

funktionshindrat barn blir därför oklar och svårt eftersom barnet fortfarande finns kvar och 

lever. Ett barn kan ha ett betydelsefullt symboliskt värde. Föräldrarna sörjer förlusten av sitt 

”dröm barn”, det friska barn man trodde man skulle få. Att förlora sitt ”dröm barn” och 

samtidigt acceptera ett barn med ett funktionshinder kan bli överväldigande (Fyrh, 2002, s. 

36).  

I mitt resultat framkom även en ambivalens kring upplevelsen av diagnosen. Samtidigt 

som föräldrarna beskrev att diagnosen gav dem olika resurser och redskap och förbättrade 

situationen för dem och barnen ifrågasatte de diagnosens syfte. Diagnosen sågs inte som 

något bra i sig för deras barn. En av föräldrarna beskrev diagnosen som statisk och menade att 

den inte sade något om individen bakom diagnosen. Diagnosen sågs främst som avgörande till 

att familjen skulle få den hjälp de behövde och de blev då beroende av diagnosen för att 

kunna påverka sina rättigheter till stöd. 

 

Den neuropsykiatriska diagnosen och dess betydelse för föräldraskapet  

I samband med att barnen fått en diagnos upplevde föräldrarna en förändring till det bättre. 

Främsta orsaken till föräldrarnas positiva inställning till diagnosen var att de upplevde att de 

fick redskap och information som ledde till en ökad förståelse angående deras barns 

svårigheter. Föräldrarna upplevde att det blev lättare för dem att bryta negativa 

samspelsmönster. Gillberg (1996) skriver att i samband med att barnet får en diagnos innebär 
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det att föräldrarna får tillgång till information och det underlättar för föräldrarna att kunna 

skaffa sig kunskap. Om man som förälder inte förstår sitt barns sätt, och inte vet hur barnets 

reaktioner skall, är risken stor att barnet möts med negativism, tillsägelser och förmaningar. 

Relationen inom familjen är under barnens uppväxt utsatt för stora påfrestningar och det finns 

risk att det utvecklas destruktiva samspelsmönster mellan föräldrarna och barnen (Gillberg, 

1996, s. 152). 

 Diagnosen hade även en betydande roll utifrån att den utlovade att det skulle bli lättare att 

få tillgång till samhällets olika stödinsatser. Diagnosen blev en utgångspunkt till att ge barnen 

bästa möjliga hjälp och bästa förutsättning till ett gott liv. Dock upplevde föräldrarna det 

formella stödsystemet som svårnavigerat och ofta orättvist.  

 Antonovsky (2005)  menar att hanterbarheten innebär att man har tillgång till de resurser 

som behövs för att klara av de krav som ställs på en människa i en viss situation. Detta medför 

att individen har kontroll på situationen. Hanterbarhet handlar även om att individen tror att 

han kan hitta lösningar och strategier för olika situationer samt kunskapen om hur de kan 

påverka det som händer i livet. Finns det en hög känsla av hanterbarhet är risken mindre att 

personen ifråga känner sig som ett offer för omständigheterna eller tycka att livet och andra 

människor behandlar en orättvist (Antonovsky, 2005, s. 42, 44-45). Jag tolkar det som att 

bristande insyn i det svenska samhällsystemet är en faktor som kan ge en mindre grad av 

begriplighet. Det kan även innebära att om individen inte har de resurser som krävs för att 

kunna hantera de svårigheter de ställs inför, ökar känslan av att inte bli sedd och bekräftad 

utifrån sitt hjälpbehov. Jag tänker att det då kan uppstår tankar om att bli orättvist behandlad. 

I samband med att barnen fick en diagnos fick också föräldrarna kunskap om att barnens 

grundproblem inte var orsakat av dem. Genom diagnosen fick de också redskap att kunna 

förklara barnens beteende för omgivningen. En tolkning skulle kunna vara att diagnosen kom 

att fungera som en lindring mot föräldrarnas skuldkänslor och dåliga självkänsla som förälder. 

Beckman (2007.b) beskriver erfarenheter av föräldrar som dagligen fått ta emot klagomål och 

kritik angående sitt barns beteende problematik. Detta har i sin tur lett till att föräldrar har 

ifrågasatt sin egen kompetens som förälder. Att under lång tid bli kränkt skapar stress. En 

diagnos på barnen upplevdes då som en lättnad genom att svårigheterna berodde på något 

annat och inte enbart på dem som föräldrar (Beckman, 2007, s. 79). Samtliga av förädlarna i 

min studie berättar om liknade upplevelser av att bli ifrågasatt från omgivningen och upplevde 

det som kränkande att bli kritiserade i sin föräldraroll.  

 Utifrån komponenten begriplighet tolkar jag det som att en diagnos kan underlätta för 

föräldrarna att förstå varför vissa svårigheter uppkommer och varför deras barn i vissa 
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situationer beter sig på ett visst sätt. Antonovsky (2005) menar att ha en hög känsla av 

begriplighet betyder att man förstår sig själv och andra. Genom att barnen fick en diagnos fick 

föräldrarna ett namn på svårigheterna och en möjlighet att bena upp vad svårigheterna bestod 

av. (Antonovsky, 2005, s. 39, 176).  Jag tolkar det som att en ny förståelse uppstod och att 

föräldrarna fick kunskap om hanteringen av barnens problematik. Det kan även innebära att 

graden av meningsfullhet ökade. I och med diagnostiseringen, blev yttre och inre stimuli mer 

begripliga. Det fanns fortfarande många svårigheter i tillvaron, men föräldrarna kunde förstå 

dessa svårigheter på ett annat sätt nu.  

 

Att leva tillsammans med ett barn som har ett neuropsykiatriskt funktionshinder 

Föräldrarna i min studie tyckte att hela deras tillvaro kom att anpassas efter barnens 

funktionshinder och diagnos.  För att undvika kaos i familjen beskrev föräldrarna att mycket 

av deras tid och energi handlade om att strukturera upp vardagen och skapa rutiner. Detta blev 

tvunget att följas för alla i familjen för att minska på onödiga konflikter. För att tillgodose 

barnens behov berättade föräldrarna att de många gånger åsidosatt sin egen livskvalitet. Alla 

fyra föräldrarna tror att det är skillnad på att ha ett barn med ett neuropsykiatriskt 

funktionshinder och att det innebär att de har en mer krävande roll än andra föräldrar. 

Beskrivningen om föräldrarnas upplevelser stämmer med flertalet av de studier som finns 

med i Socialstyrelsens kunskapsöversikt. I de olika studierna framkommer bland annat att 

föräldrarna upplever sina barn som mycket krävande och att det i sin tur ställer krav på 

föräldraskapet långt över de som ställs på en förälder till ett ”vanligt” barn.  (Socialstyrelsen, 

2004, s.14, 110, 140). 

Tre av föräldrarna beskrev en kaotisk situation med ett negativt samspelsmönster mellan 

dem och barnen. Det var mycket konflikter och aggressivitet från barnen. Detta kom också att 

innefatta att föräldrarna själva fick utstå fysiskt våld från sina barn. Föräldrarna tvingades bli 

mer vaksamma utifrån att barnen hade svårt att kontrollera sina impulser. B. Kadesjö (2007.b) 

beskriver utifrån att föräldrar vill begränsa barnets icke önskvärda beteende är det inte 

ovanligt att ett negativt samspelsmönster uppstår mellan föräldrar och barn som har ett 

neuropsykiatriskt funktionshinder. Han menar att man bör se på detta problem som en 

interaktiv process där negativa relationen mellan föräldrarna och barnet ofta uppkommer 

genom barnets störande eller besvärliga beteende (B.Kardesjö, 2007. b, s.103). 

Antonovsy (2005) beskriver att stress kan uppkomma när en person upplever sig ha svårt 

att klara av eller inte tror sig klara av en viss situation. Orsaken till stressen kan vara en 

speciell tillfällig händelse, en längre pågående situation eller ett konstant förhållande där 
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ingen ändring sker. Antonovsky beskriver att när människor upplever sin tillvaro som 

begriplig hanterbar och meningsfullhet har dessa lättare att behålla hälsan och klara av att 

hantera de stressorer som påverkar dem. (Antonovsky, 2005, s.40).  

 

Föräldrarnas erfarenheter av diagnosens betydelse för bemötande och stöd från 

olika nätverk   

Behoven och stödinsatserna för familjerna med barn som till exempel har Aspergers syndrom 

eller ADHD varierar stort. På grund av de olika behoven hos barnen med neuropsykiatriska 

funktionshinder finns ingen given väg för hur stödet och eventuell habilitering ska se ut 

(Gillberg, 2000, s. 29). Att ha tillgång till lämpliga insatser för sina barn upplevde föräldrarna 

som svårare tiden innan barnen fick en diagnos. Utifrån vad föräldrarna förmedlade om tiden 

efter att barnen fått en diagnos kvarstår en stor del av problemen, trots ökade resurser till stöd. 

Stödet från de olika samhällsinsatser familjerna ändå fick skulle jag beskriva som en viktig 

faktor som bidrog till hanterbarheten för föräldrarna. 

Hur stödet till familjerna såg ut i min studie varierade något. Föräldrarna beskrev att de 

behövde mycket hjälp och de framkom att endast en av föräldrarna hade avlastning i form av 

kontaktperson till sin son. En annan av föräldrarna berättar om att hennes son inte kunde bo 

kvar hemma längre på grund av hans problematiska beteende. De fick stöd i form av att sonen 

var placerad på behandlingshem. Alla barnen som beskrevs i min studie gick i olika 

specialskolor som var anpassade för deras behov. 

 Det som var extra viktigt för föräldrarna var att personalen i skolan inte hade förutfattade 

meningar, vände sig till barnen och bemötte barnet på en bra nivå. Samtliga av föräldrarna 

påpekade att de upplevde en stor kunskapsbrist från de lärare barnen kom i kontakt med i 

skolan. Skolan var ofta förknippad med problem. Barnen och även föräldrarna kände sig ofta 

kränkta av skolpersonal. En annan av föräldrarna berättar att hon själv informerade sin sons 

extra tillsatta speciallärare om sitt barns funktionshinder och dess innebörd, för att få läraren 

att sluta kränka hennes barn. Den allmänna bilden om skolan kan bedömas som kritisk från 

samtliga av föräldrarna, men det fanns även spår av positiva tankar.  En av föräldrarna 

berättade att i samband med att hennes barn bytt skola som varit anpassade efter hans 

svårigheter upplevde hon att det blev bättre i hur hon och hennes barn bemöttes. Oavsett 

föräldrarnas olika beskrivningar påverkades barnen och förädlarna starkt av hur 

skolsituationen har såg ut. Hanterbarheten utifrån hur man hanterade skolan varierar mellan 

föräldrarna då de hade olika erfarenheter. De föräldrar som tog kontrollen genom att våga 

säga ifrån visade på hög hanterbarhet genom att de hade resurser att påverka sin situation. 



45 

 

B.Kadesjö (2007) menar att skolan har ett ansvar dels utifrån skollagen men, också i form av 

att stötta föräldrarna (B.Kadesjö, 2007. 39).  

Stödet från det professionella nätverket kan handla om meningsfullhet. I den här studien 

har alla föräldrar framhållit att det var betydelsefullt att de professionella både inom vården 

och skolan var förstående, omtänksam, visade medkänsla och var naturliga i kontakten. De 

professionella visade på engagemang genom att de lyssnade och var intresserade av vad 

föräldrarna förmedlade. En särskild betydelse fick nätverket när det hände något oförutsett 

och akut i familjen. Något som föräldrarna beskrev var känslan att det fanns någon att 

kontakta i en akutsituation. Stödet från det egna nätverket skulle också kunna beskrivas som 

meningsfullt eftersom barnet med sitt funktionshinder samlade familjen och släktingar kring 

en gemensam viktig uppgift. Studien visade att föräldrarna upplevde meningsfullhet i sin 

situation då de fick emotionellt och praktiskt stöd från släkt, vänner och det professionella 

nätverket. 

 Ett intryck från intervjuerna är att jag uppfattade det som om att föräldrarna ville ha 

kontakt med andra familjer, både för barnens och sin egen skull. En av föräldrarna i studien 

beskriver att hon och hennes son blev medlemmar i en intresseförening och att detta haft en 

mycket positiv inverkan på deras liv tillsammans. Att få stöd och prata med andra föräldrar i 

samma situation upplevdes av henne som mycket positivt. Det såg dock olika ut för 

föräldrarna när man var redo att ta den kontakten med andra. Att vara en del av ett socialt 

sammanhang tillsammans med andra människor i liknande livssituation ökar sannolikt 

känslan av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Mötet med andra i liknande 

situation kan ge möjlighet till känsla av normalisering och en ökad förståelse för den egna 

situationen och därmed kan ett medlemskap i en förening antas kunna bidra till ökad 

begriplighet, hanterbar och meningsfullhet. Föräldrarnas känsla av hanterbarhet kan även 

underlättas av de olika föräldrautbildningar som erbjuds. Även här kan föräldrar komma i 

kontakt med andra föräldrar i liknade situation. Det kan innebära en möjlighet till att 

införskaffa sig resurser som ger förutsättningar till att kunna påverka sitt liv åt en positiv 

riktning. Att kunna vara med och påverka sitt liv, att vara medbestämmande kan vara 

avgörande för graden av meningsfullhet. Gillberg (1996) beskriver att det är viktigt att 

föräldrar umgås med andrar familjer som också har barn med ADHD/DAMP. Han menar att 

intresseföreningar kan hjälpa familjen med alltifrån information om ny forskning, 

sommarläger och föräldragrupper m.m. (Gillberg, 1996, s. 216 ).  
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Sammanfattning av resultat och analys utifrån frågeställningarna i studien.   

Hur ser föräldrarna på diagnostiseringen av barnens problematik? 

De intervjuade föräldrarna beskrevs diagnostiseringen av barnens problematik både som en 

sorg och en lättnad. Samtliga av föräldrarna beskrev beskedet av diagnosen som en svår 

känslomässig upplevelse oberoende av att de tidigt märkt att barnen hade svårigheter. Sorgen 

över att barnen diagnostiserades skildrades utifrån känslor om att barnet hade ett 

funktionshinder och att barnens problem var av kronisk natur.  

Föräldrarna hade själva svårt att förstå barnens svårigheter och hade därmed svårt att 

förklara dem för andra. Diagnosen kom då att ses som en lättnad ur flera perspektiv. Den gav 

förklaringar på barnens beteenden och föräldrarna fick kunskap om att grundproblematiken 

till barnens svårigheter inte var orsakat av dem. Genom diagnosen fick föräldrarna och barnen 

verktyg och information som hjälpte dem att bryta negativa samspelsmönster. Resultatet i min 

studie visar även att föräldrarna upplevade motstridiga känslor inför att deras barn 

diagnostiserades och ifrågasatte syftet med diagnosen. Diagnosen sågs inte som något bra i 

sig för barnen utifrån att den inte sade något om individen bakom diagnosen. För att kunna 

påverka sina rättigheter till stöd blev föräldrarna beroende av att barnen diagnostiserades. 

Diagnosen kom då främst att ha en betydande roll för barnet utifrån att den utlovade att 

föräldrarna och barnen skulle få tillgång till olika samhälleliga stödåtgärder. Diagnosen blev 

en utgångspunkt till att ge barnen möjligheter till bästa stöd och hjälp.  

 

Hur upplever föräldrarna diagnosens funktion i form av stöd och bemötande av sin 

omgivning? 

Resultatet visar att innan föräldrarna fick någon diagnos på sitt barn var det svårt för dem att 

bli tagna på allvar och få adekvat hjälp för sina barn. Enligt föräldrarnas beskrivningar 

kvarstod mycket av problemen i att få adekvat vård, stöd och en fungerande skolgång för 

deras barn trots diagnostisering, även om situationen förbättrades. Föräldrarna beskrev att de 

ofta känt sig kränkta och ifrågasatta som föräldrar då de sökt hjälp för barnens svårigheter, 

oavsett diagnos eller inte. Föräldrarna befann sig ofta i en ansträngd situation och stödet blev 

viktigt för att de skulle orka med sin situation. För samtliga av föräldrarna var det extra 

betydelsefullt med ett bra bemötande av de professionella inom både vården och skolan. 
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Diskussion  

Mycket av de föräldrarna upplevt i min studie har väckt en rad tankar hos mig. En tanke som 

slår mig är att; går utredningen och diagnosen betydelse för allt? Någon som kan vara värt att 

notera är att samtliga av föräldrarna i min studie beskriver att det tidigt haft kontakt med 

många olika vårdinstanser under flera år utan att ha upplevt sig få adekvat och hållbar hjälp. 

Föräldrarna har själva uppmärksammat att deras barn haft svårigheter som inte varit normala 

för deras ålder och utveckling och sökt hjälp utifrån det. Barnen har tidigt i sin ålder visat på 

att de behövd extra stöd för att kunna ha en fungerande vardag. En självklarhet borde vara att 

behov av resurser ska utgå ifrån ett barns behov i stort och inte bara vara kopplad till en 

diagnos. 

      En annan tanke är även; om det är så att diagnosen är så avgörande för att familjer ska få 

ta del av de samhällsstöd som finns, kan det då inte finnas frisk att diagnosen tendera till att 

omgivningen reducera individen till att vara endas det som själva diagnosen symboliserar? En 

fara som då kan vara värd att försätta att diskutera kring är att diagnosen fäster mycket 

uppmärksamhet på barnens svårigheter istället för att betona det som är positivt. Barnen anses 

som ”sjuka”. Risken blir att diagnosen lägger allt ansvar på barnet. Att ha ett bredare 

perspektiv borde vara en större självklarhet. 

      För att koppla detta till vald teori väcks ännu en intressant tanke; skulle man istället kunna 

vända på resonemangen och fråga sig vad det är som gör att vissa föräldrar trots allt hittar 

olika strategier och kan fokusera på det som fungerar i sin livssituation tillsammans med barn 

som har neuropsykiatriska funktionshinder? En väg skulle utifrån min teoretiska referensram 

kunna vara att försöka stötta att utveckla känsla av sammanhang hos föräldrarna, tvärtom en 

som ibland förefaller ske, såra eller försämra föräldrarnas självkänsla. Jag förstår det som att 

själva uppbyggnaden av insatser främst handlar om att ersätta något som saknas, en brist eller 

nedsättning. I vilken utsträckning är det möjligt att ge insatser utifrån ett salutogen synsätt, att 

stärka det som är positivt och friskt? Hur kan man i och genom bemötandet från vårdens sida 

befrämja hälsoaspekter, det salutogenetiska hos föräldrarna? Begreppet är intressant genom 

att det antar utvecklings möjligheter där styrkor, resurser och motståndskraft betonas. Det 

skulle sannolikt både innebära en hjälp för barnet och ett undvikande av att föräldrarnas 

psykiska hälsa försämras. Många som ger insatser försöker säkert att tänka så, utifrån att flera 

av metoderna som erbjuds inom vården har en tanke om att stödja det som fungerar. Dock är 

det så att utgångspunkten för en utredning är individens svårigheter och fokus riktas främst på 
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de bristfälliga förmågor som individen uppvisar. Vi får inte glömma att neuropsykiatriska 

diagnoser är hypoteser och ”färskvaror” genom att individen utvecklas.  

 

Slutsats och förslag på fortsatt forskning 

Som jag beskrev det i studies början, finns det olika tankegångar och tidigare forskning som 

tyder på att föräldrar till barn som har olika neuropsykiatriska funktionshinder har en 

anstängande livssituation. När jag jämför detta med materialet som framkom i min studie 

finner jag liknade resultat. Att vara förälder till barn med neuropsykiatriska funktionshinder 

visade i min studie innebära att man under lång tid utsetts för betydande påfrestningar, på 

många olika sätt. Attitydförändring, lyhördhet, kunskap och ett bra bemötande kan leda till 

att föräldrarna och hela familjen kan känna sig trygga i mötet med vården och skolan och att 

detta hjälper dem i deras livssituation. Ett bra bemötande kan minska oro och stress hos både 

föräldrarna och deras barn. Sammantaget visar resultatet att det råder brist på både utbildning 

och forskning som berör området, för att veta hur samhället ska kunna bemöta, stödja och 

hjälpa på bästa sätt. Som professionella är det viktigt att lyssna på föräldrar, ta dem på allvar 

och göra dem delaktiga i insatserna som skapas för deras barn. En förbättring av 

kunskapsöversikten om delaktighet i vården och metoder bör utvecklas och utvärderas för att 

ta tillvara föräldrarnas röst och identifiera deras resurser. Det är av betydelse att känna till 

föräldrars upplevelser, för att de ska få stöd och förståelse utifrån den egna situationen. 

Familjen är oerhört viktig, men det är även nödvändigt att utforska andra faktorer som 

påverkar. Cirkulära tankegångar och resonemang är att viktiga för att ge dem bästa hjälpen. I 

tidigare forskning framkommer att de metoder som finns att erbjuda föräldrarna inte är 

tillförlitliga då det ej finns evidens som styrker deras långsiktiga bestående effekter på barn 

med neuropsykiatriska funktionshinder. Det går säkert att tala får att dessa metoder som finns 

kan vara effektiva, men målsättningen måste ändå vara att det utvecklas bättre metoder som är 

mer anpassade till barn med neuropsykiatriska funktionshinder och deras föräldrar. Inom detta 

område finns det mycket att forska kring. 

     Det finns givetvis flera förklaringar till att det ser ut som gör för föräldrarna i min studie, 

men det som blev tydlig var att det var svårt för föräldrarna att hitta en gynnsam lösning på de 

svårigheter de upplevde. Min slutsats är att en diagnos kan öka begripligheten inför egna 

tankar, känslor, handlingar och omgivningens reaktion. Studien resultat visar dock att 

diagnosen i sig inte behöver betyda att det blir självklart med adekvata stödinsatser och att 

vård infinner sig som är anpassat efter behoven. Diagnosen kan vara, men behöver inte alltid 

vara, till hjälp för barnet eller för de närstående. 
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Slutord  

Föräldrarna har med egna ord beskrivit sina upplevelser där fokus metadels är kopplade till 

problem och svårigheter. I alla studier där människor berättar om sig själv och sin situation 

begränsas kunskapen vi får av att deras berättelser är mer eller mindre subjektiva. Människor 

känner sig själv mer eller mindre väl, förstår och minns vad som hänt dem på olika sätt och är 

mer eller mindre benägna att vara öppna med känsliga erfarenheter. Citaten jag använd mig av 

i studien tydliggör föräldrarnas upplevelser och ger exempel på den aktuella situationen, så 

som de upplevt den. Efter att ha tagit del av föräldrarnas berättelser och blivit berörd har 

arbetet krävt att jag hittat en balans mellan distans och reflektion inför det material som växte 

farm. Min strävan har varit att på ett så levande och tillförlitligt sätt som möjligt skildra 

föräldrarnas berättelser för att förmedla den känsla som fanns vid intervjutillfällena. 
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Bilaga 1 

Brev om informerat samtyck 

Jag heter Anna Medin och studerar på socionomutbildningen vid Ersta Sköndal Högskola. För 

tillfället skriver jag min C- uppsats. Uppsats skrivandet kommer att pågå under 10 veckor. 

Syftet med min uppsats är att beskriva föräldrars erfarenheter av att leva tillsammans med 

barn/ungdomar som har en neuropsykiatrisk diagnos. Min förhoppning är att det sedan i 

förlängningen kan leda till en ökad förståelse och bättre hjälp och stöd till insyns i andra 

föräldrars med barn som har en neuropsykiatrisk diagnos. Uppsatsen kan även ge möjlighet 

till insyn i andra föräldrars upplevelser av motsvarande situation.  

Du har blivit tillfrågad att bli intervjuad efter som du har ett barn med en neuropsykiatrisk 

diagnos och att jag tror att du genom det har goda kunskaper/erfarenhet. Intervjuerna kommer 

att pågå under ca 1 en timme. 

Ditt deltagande är frivillig och du kan när som helst avbryta intervjun eller avböja att svara på 

vissa frågor. Resultatet av intervjun kommer att presenteras på ett sådant sätt att inga känsliga 

uppgifter om dig som privatperson kommer att lämnas ut. Ditt namn eller övriga 

familjemedlemmar kommer inte att omnämnas i studien, då jag valt att använda mig av 

fingerat namn. Du kommer att vara helt anonym förutom för mig som intervjuar. Under den 

tid intervjumaterialet bearbetas kommer det att förvaras oåtkomlig för obehöriga. För att 

underlätta bearbetningen kommer jag att använda mig av bandinspelning. Det i sin tur gör att 

studien blir mer tillförlitlig, då det annars finns risk att jag kan missa viktig information. För 

att det inte ska finnas risk att du som intervjuas ska identifieras kommer banden att förstoras 

efter att det transkriberats. Övrigt material där det finns risk för identifiering kommer även det 

att förstoras inom rimlig tid. Uppgifterna jag får från dig kommer endas att användas i min C-

uppsats. Den färdiga uppsatsen är dock en offentlig handling som kommer att finnas 

tillgänglig på Ersta Sköndal Hökskola samt på bibliotekets hemsida. 

Ditt deltagande är viktigt för min studie och jag är mycket tacksam att du deltar. 

Om du har några frågor eller synpunkter på intervjuförfarandet eller något i anslutning till 

detta kan du kontakta på min mail.  

Jag har tagit det av ovanstående och ger härmed mitt samtycke till att delta i studien.  

 

…………………………………………………………    Datum…………………………. 

 

Namnförtydligande: 

 

…………………………………  
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Bilaga 2 

Informationsbrev  

 

Hej! 

Jag heter Anna Medin och studerar till socionom på Ersta Sköndals Högskola, med inriktning 

på Diakoni. Jag skriver nu på min C-uppsats och har valt att närmare undersöka och beskriva 

föräldrars erfarenheter och upplevelser tillsammans med sina barn som har en 

neuropsykiatrisk diagnos.  

Mitt syfte är att öka kunskapen om föräldrars upplevelse av att leva tillsammans barn som har 

ett neuropsykiatriskt funktionshinder, vilken förhoppningsvis i förlängningen kan leda till att 

ökad förståelse för familjer med barn som har ett neuropsykiatriskt funktionshinder. Studien 

kan även ge möjlighet till insyn i andra föräldrars upplevelser av motsvarande situation. 

Min studie genomförs som en intervju som kommer att pågå under ca 1 timme. För att 

underlätta bearbetningen av svaren, kommer jag att använda mig av bandinspelning. Det i sin 

tur gör även att studien blir mer tillförlitlig då det annars finns risk att jak kan missa viktig 

information. För att det inte ska finnas risk för att du som intervjuats ska identifieras kommer 

banden att förstoras efter att de transkriberats till skriftlig form. Du kommer att vara helt 

anonym förutom för mig som intervjuare. Jag kommer inte att använda mig att ditt eller din 

familjs riktiga namn. Uppgifterna jag får från dig kommer inte att användas på något annat 

sätt eller till något annat en det jag redovisat. Uppsatsen kommer sedan att finnas att läsa på 

Ersta Sköndal Högskola. 

Det är helt frivilligt att delta i studien och du kan avbryta den när du vill utan att behöva ange 

något skäl till varför. Om du upplever att det finns frågor du inte vill svara på så har du full 

rättighet att inte svara på dessa. 

 

 

Har ni några frågor eller funderingar får ni gärna kontakta mig! 

 

Med vänliga hälsningar 

Anna Medin 

Tele.*** 

Mail.*** 
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Bilaga 3 

Intervjufrågor 

Allmänt 
1. Hur gammal är ditt barn? 

2. Vad har ditt barn för diagnos? 

3. Beskriv ditt barn; personlighet osv.  
 

Information om Diagnosen  
4. Berätta om tiden före diagnosen? 

5. Hur gammal var ditt barn när du misstänkte eller började förstå att det fanns problem i ditt 

barns beteende som påverkade och försvårade hans vardagliga situation? 

6. Hur visar sig ditt barns svårigheter/funktionshinder? 

7. Berätta om utredningen. 

8. Vad upplever du att diagnosen har för betydelse för ditt barn, tror du att det gör skillnad 

om ditt barn fått en diagnos eller ej?   

9. Äter ert barn medicin? I så fall vad tänker ni om det, skillnad? 

10.  Tycker du att ni kan tala/berätta om ert barns diagnos/funktionshinder med andra 

människor?  

11.  Har din syn på ert barns svårigheter förändrats efter att han fått en diagnos? 

 

Föräldrarollen 
12. Berätta om hur det är att vara förälder till ett barn med en neuropsykiatrisk diagnos? 

beskriv olika känslor som du upplever, ex. sorg och glädje. 
13. Hur hanterar du ert barns svårigheter? 
14.  Tror du att ditt sätt att vara och uppfostra ditt barn skiljer sig från andra föräldrar som inte 

har barn med en diagnos/funktions hinder? I så fall hur? 

15. Hur har du/ni som förälder förändrats i ert föräldraskap efter att ert barn fått en diagnos?  

16. Upplever du några svårigheter i er relation till ert barn som du tror är utmärkande för 

föräldrar till barn med en neuropsykiatrisk diagnos? i så fall hur? 

17. Berätta hur en vanlig dag tillsammans med ditt barn kan se ut. 

18.  Tror du andra ser/reagerar på ert barns funktionshinder? Skola, affär eller bekanta/vänner?  

19.  Hur bemöter man dig som förälder i fråga om ert barns funktionshinder?  

 

Stöd och bemötande 
20. Hur är er upplevelse av stödet i föräldrarollen från det professionella nätverket - så som 

BVC, skola m.m., exempelvis behandlings metoder?  

21.  Hur ser det övriga stödet ut, från exempelvis släkt och vänner? Kan du berätta extra 

viktiga personer för dig och ditt barn? 

22. Har du som föräldrar behövt stöd i att bearbeta att ditt barn har ett 

funktionshinder/diagnos? Hur har stödet i sådana fall då sett ut? 

23.  Är det någon skillnad i stödet för era barn, före och efter diagnostiseringen?  

24. Vad anser du är viktigt att tänka på i bemötandet av ditt barn? 

 

Övrigt 
25. Är det något du/ni vill tillägga? 
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Bilaga 4 

ADHD- Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

ADHD innebär att man visar symtom på omfattande koncentrationssvårigheter, 

uppmärksamhetsproblemen och ofta men inte alltid, problemen med impulskontroll och 

hyperaktivitet. Denna beteckning av tillståndet är den mest vedertagna runtom i världen och 

används i DSM- IV. Beteckningen ADHD är amerikansk men det finns även en annan 

beteckning som används, HKD (Hyperkinetic Disorder). HKD är den benämning som gäller i 

diagnosmanualen ICD- 10 och används främst i Storbritannien (Gillberg, 1999, s.149, 

Kadesjö, 2002, s. 64).   

 Det finns tre undergrupper av ADHD: 

1. De som huvudsakligen har uppmärksamhetsproblem, 

2. De som huvudsakligen har hyperaktivitets-/impulsivitetsproblem och  

3. De som har en kombination av uppmärksamhetsproblem och hyperaktivitets-

/impulsivitetsproblem (Almqvist, Broberg & Tjus 2005, s. 244) 

 

Autismliknande tillstånd eller autistiska drag 

Det förekommer att barn har en störning inom autismspektrumet men inte uppfyller alla 

kriterier för autism eller Aspergers syndrom. Autismspektrum är som ordet säger en mångfald 

som sträcker sig från autism över Asperger syndrom och autismliknande tillstånd till 

autistiska drag. När en person har problem som förekommer inom autismspektrumet, men inte 

uppfyller kriterierna för någon av diagnoserna, brukar man tala om autistiska drag eller 

atypisk autism. Autistiska drag är inte en egen diagnos, utan brukar användas som en 

komplettering till en annan diagnos som till exempel ADHD eller DAMP. Definitionen på 

autismliknande tillstånd eller autistiska drag är att personen har en störning i förmågan till 

social interaktion i förening med nedsatt kommunikativ förmåga eller beteenden, intressen 

och aktiviteter som är stereotypa eller extremt avvikande (a.a., 2000, s. 17-20, Beckman, 

2007, s. 32).  

Autismliknande tillstånd betecknas i DSM-IV och autistiska drag återfinns i ICD-10. 
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Bilaga 5 

DAMP- Deficits in Attention, Motor controll and Perception 

Tidigare användes begreppet MBD (först Minimal Brain Damage, senare Minimal Brain 

Dysfunktion), men har numera ersatts av DAMP framförallt i Norden (B. Kadesjö, 2002, s. 

62-63). Diagnosen DAMP finns inte med i någon av diagnosmanualerna DSM- IV eller ICO- 

10. Enligt de svenska forskarna Gillberg och B. Kardesjö (2001) definieras DAMP som en 

kombination av ADHD och DCD (Development Coordination Disorder) utifrån DSM- IV. 

Termen DCD betyder att man har en störd utveckling av koordinationsförmågan. Det vill säga 

att i tillägg till uppmärksamhets och aktivitetsproblematik finns också motoriska och 

perceptuella problem.  

Med motoriska problem menas att barnen kan uppvisa en svårighet i både grov- och 

finmotoriken. Barnen kan uppfattas som klumpiga och har svårt att avväga kraften i sina 

rörelser som gör att de antingen tar i för hårt eller för lätt. Bristande perception betyder att 

barnen har problem med att tyda sinnesintryck från hörsel, syn eller känsel. Detta gör att vissa 

barn är överkänsliga mot olika ljud och/eller kan vara ömhudade och reagera med obehag mot 

vissa material i kläder som kommer i kontakt med huden (Beckman, 2007, s. 30- 31).  

Andra svårigheter så som försening i både tal - och språkutvecklingen är inte ovanligt och 

leder ofta till läs- och skrivsvårigheter. Ungefär hälften av barnen med DAMP har autistiska 

drag och fyller även kriterierna för diagnosen trotssyndrom. Diagnosen trotssyndrom utmärks 

av kraftigare normbrott som till exempel aggressivitet, stöld och lögn. Det är viktigt att denna 

problematik uppmärksammas tidigt, då den annars kan leda vidare till kriminalitet, missbruk 

och diagnosen antisocial personlighetsstörning (a.a., s. 31-32, B. Kadesjö, 2002, s. 265). 
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Bilaga 6 

Språkstörning 

Ett barn med en språkstörning visar ofta upp symtom som grovt kan delas in i fyra 

huvudgrupper: 

 Språkstörningar 

 Perceptionsstörningar 

 Motoriska avvikelser 

 Sociala och emotionella störningar 

Begreppet språkstörning avser en påtaglig störning som omfattar svårigheter med att förstå 

och producera språk i jämförelse med andra jämnåriga barn och utvecklingen följer inte de 

normala utvecklingsstadierna. Ju gravare språkstörningen är desto fler språkliga nivåer blir 

drabbade och problemen kvarstår i skolåldern. 

Barnen har svårigheter att förstå talat språk. Det handlar då inte om att de inte förstår 

språket fullständigt, utan att de inte har den förståelse som ligger i nivå med deras ålder. 

Lägesbeskrivningar i form av ord som framför, bakom, i, under och så vidare kan vara svårt 

att sätta i ett sammanhang. Barnen kan ha svårt att uppfatta tal i normal hastighet och har svårt 

med ordningsföljden av orden i talet. Andra kännetecken kan även vara rytmstörningar samt 

dåligt korttidsminne för tal och sekvenser. Omogen motorisk, både fin- och grovmotorik och 

koordinationsstörningar i form av svårigheter att samordna sina rörelser, är ofta andra 

kännetecken (Pettersson, 1998, s.169).  

 Föräldrar och barn svarar normalt ömsesidigt på varandras signaler och genom det uppstår 

en relation redan under barnets första levnadsår. Barn med en språkstörning har inte haft 

förmågan att tillägna sig språket och på så sätt kunnat utveckla en dialog som ger struktur, 

begrepp och kontinuitet åt tillvaron. Trots att barnen senare i varierande grad lär sig att förstå 

och tala ett språk, blir det ofta otillräckligt utvecklat för att de ska kunna kommunicera 

normalt (a.a., s. 170)  

Många av barnen utvecklar mer eller mindre sociala och psykiska problem på grund av de 

språkliga svårigheterna. Detta kan i sin tur leda till att barnen reagerar med ängslan, ilska och 

att de får aggressiva utbrott till synes utan anledning (a.a., s. 171). 

Språkstörning definieras utifrån en rad olika symptom och nivåer i DSM-IV. 
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Bilaga 7 

Aspergers syndrom 

Aspergers syndrom har kommit att bli en allmänt accepterad beteckning i både DSM- IV och i 

ICD- 10 för funktionshinder hos personer med i regel normal begåvning och med följande 

gemensamma svårigheter: 

 begränsad förmåga till socialt umgänge  

 speciella begränsade intressen  

 tvångsmässighet och speciella rutiner  

 tal-, språk- och kommunikationsproblem  

 motorisk klumpighet  

Problemen visar sig tidigt och präglar personen genom livet. Trots normal intelligens har 

personer med Asperger syndrom stora brister vad gäller  

 förmåga att intuitivt förstå och reagera på hur andra tänker och känner  

 förmåga att få sammanhang och mening i sina upplevelser  

 förmåga att organisera sin tillvaro  

Detta leder framför allt till problem i kontakten med andra människor, men också till stora 

generella anpassningsproblem och svårigheter att klara av vardagens, skolans och yrkeslivets 

krav. Då många personer med Aspergers syndrom har en förmåga att utveckla en stor 

kompetens i språk, kan personen ofta förväntas av omgivningen ha en större kompetens på 

andra områden också. Det i sin tur kan leda till att omgivningen tror att man ska klara det 

dagliga livet bättre än vad man egentligen gör (Dalgren, 2007, s. 27). 

Egentlig behandling saknas. Däremot kan mycket göras med stödjande insatser. En tidig 

diagnos, noggrann information till alla berörda och anpassade krav och stödåtgärder är 

grunden för det långsiktiga habiliteringsarbetet. Med insatser som dessa under uppväxttiden 

lär sig många att fungera relativt väl och kan leva ett förhållandevis självständigt vuxenliv.  

Ett tidigt målinriktat stöd kan också minska risken för att ungdomar och vuxna med Asperger 

syndrom ska utveckla depressioner och andra psykiatriska problem som oftast är en reaktion 

på omgivningen och dess krav (Gillberg, 2000, s.179-192).  

 

 

 

 

 

 

 


