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Sammanfattning	  
 
Inledning: Syftet med studien var att ta reda på hur en metod för 
neuropsykiatriska utredningar upplevdes av de föräldrar som deltagit i den. 
Utredningsmetoden kallas TA-C, eng. Therapeutic Assessment with Child. I den sätts 
särskilt värde till delaktighet och den terapeutiska potentialen.  
Frågeställningar: 1: Vad var föräldrarnas anledning att söka utredning? Hur 
beskrev föräldrar sig delaktiga i den neuropsykiatriska utredningen av deras barn? 
Hur var utredningen till hjälp att förstå sitt barn? 
Metod: Kvalitativ metod, semistrukturerad intervju, 10 föräldrar som genomgått 
en form av neuropsykiatrisk utredning för deras barn.  
Resultat: Resultatet visar att föräldrarna har upplevt betydande delaktighet och 
förståelse för sitt barn, och kopplar ofta ihop begreppen, som att de har en 
ömsesidig påverkan. Det upplevdes i huvudsak under arbetet med frågeställningar 
som blev kopplade till vardagen, i att de deltog i utredningens samtliga delar, i att 
de fick vara med, uppmuntra och observera, samt att de löpande kunde resonera 
och delta med barnet och utredarna. Några uppfattade minskad delaktighet och 
förståelse i samband med återgivningen av resultatet. 
Diskussion: I diskussionen används begreppen delaktighet och förståelse i 
samverkan, samspel, intersubjektivitet, anknytning och mentalisering. Studien 
synliggör den terapeutiska effekten med den sortens utredning. 
Nyckelord: Terapeutiska neuropsykiatriska utredningar, intersubjektivitet, 
anknytning, mentalisering, samspel, föräldrars delaktighet och förståelse. 



  
 
 

 

	  

	  

Abstract 

 

Introduction: The aim of this study was to find out how a particular method for 
neuropsychiatric assessments was experienced by the parents who participated in 
it. The Assessment method is called Therapeutic Assessment with Child, which 
add particular value to participation and the therapeutical potential. 

Questions: What was the parents’ need to seek assessment? How did parents 
describe their involvement in the neuropsychiatric assessment of their child? How 
was the assessment helping to understand the child?  

Metod: Qualitative method, semi-structured interview, 10 parents of children 
who have undergone a certain neuropsychiatric assessment. 

Resultat: The results show that parents have experienced significant involvement 
and understanding of their child, and often link together those concepts, as they 
have a mutual influence. It was felt mainly during work on issues that were related 
to everyday life, in that they participated in the assessment in all the parts, in that 
they could be involved, encourage and observe, and that they continously could 
discuss and engage with the child and the assessors. Some perceived reduced 
participation and understanding in relation to the presentation of the result.  

Diskussion: The discussion uses the terms participation and understanding 
collaborating, interaction, intersubjectivity, attachment and mentalization. The 
study reveals the therapeutic effect of the kind of assessment.  

Keywords: Therapeutic Assessment with children, intersubjectivity, attachment, 
mentalization, interaction, parents involvement and understanding.  
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1 Inledning	  
Inom barnpsykiatrin i Sverige finns sedan ett tiotal år en väsentlig ökning av 
antalet neuropsykiatriska utredningar och därpå följande diagnoser. Inom BUP 
Stockholm har antalet aktuella patienter med neuropsykiatriska diagnoser blivit 
drygt tre gånger flera mellan år 2001 och 2010 (Utvärderingsenheten/BUP 
Stockholm, 2011). Diagnoserna har kommit att spela stor roll för om barnen får 
resurser till skolan, för förståelse för deras sårbarhet, och vad som kan bidra till 
god utveckling. Diagnoserna kan också ligga till grund för hur föräldrar och andra 
närstående kan samspela med dem och vara dem behjälpliga över tid.  
 
Föräldrar, skolor, socialtjänsten och övriga i samhället vänder sig till 
barnpsykiatrin för utredning av barn som upplevs som alltför aktiva, kreativa, 
impulsiva, krångliga, barn som busar, trotsar, som själva inte kan hejda sin iver 
och som gör att omgivningen får svårt att möta barnet. Barnpsykiatrin ska vara till 
hjälp för dessa barn, familjer och andra stödinstanser i samhället. En hjälp kan bli 
att erbjuda en barnpsykiatrisk utredning. I bästa fall kan en utredning bidra till 
ökad förståelse och kvalitet i samspelet med barnet och att barnen får adekvat 
hjälp.  
 
På den mottagning, som studien utgår ifrån, pågår ett arbete att praktisera en 
metod att utreda på, som är utforskad i USA, och kallas TA-C, Therapeutic 
Assessment with Children. Metoden bygger särskilt på delaktighet och transparens 
i utredningen och betonar den terapeutiska potentialen med den formen av 
utredning, inte minst den familjeterapeutiska (Tharinger, Finn, Arora, Judd-
Glossy, Ihorn, & Wan, 2012). Studiens syfte är att bidra till en fördjupad inblick i 
hur en sådan utredning av barnet upplevs och förstås av föräldrarna, och vilken 
betydelse det kan ha med utredning för dem och deras samspel. 
 
2 Teoretisk	  bakgrund	  
Som kunskapsteoretisk utgångspunkt har studien ett systemiskt familjeterapeutiskt 
perspektiv, till viss del inspirerad av ett samverkande synsätt inom familjeterapin 
som kallas språksystemiskt. Det perspektivet belyser hur kunskap och existens 
uppstår genom dialog, av hur vi genom inre och yttre dialog erfar världen, 
underlättar förståendet och får mening. En hållning ur perspektivet är att ha 
intentionen att i ett gemensamt utforskande utveckla nya meningar i de system 
som möts (Anderson, 2002). Samtalen har en transparens, där professionella inte 
talar om klienterna i enrum, utan alltid är öppna inför klienterna med det som sägs 
och tänks. Allas röster är lika viktiga och skapar flera stämmor kring problemet 
för att möjliggöra ny förståelse (Seikkula & Arnkil, 2005). Ur den synvinkeln kan 
det antas att dialogen, som sker i samband med att diagnos sätts, också kan tillföra 
mening och bidra till hur föräldrar och barn erfar världen. 
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Teorier om anknytning, mentalisering och intersubjektivitet kan utgöra viktiga 
aspekter för utredning och diagnostisering av barn. Vissa samband mellan trots- 
och beteendeproblem och otrygg anknytning, speciellt otrygg undvikande 
anknytning har kunnat påvisas. Det går däremot inte att säga att anknytningen har 
ett orsakssamband med beteendeproblemen. De kan ha en ömsesidig påverkan. 
Likaså finns ett samband mellan beteendeproblem och begåvning och 
temperament. Aspekterna kan vara delar av flera samband. Framförallt lyfter 
anknytningsteorin fram en transaktionell modell som innebär att flera faktorer 
samverkar över tid (Broberg, Risholm Mothander, Granqvist, & Ivarsson, 2009). 
Det gör att flera faktorer kan behöva beaktas, för att täcka in livets komplexiteter, 
när diagnos fastställs och ska lägga grund för behandling.  
  
En skyddsfaktor att arbeta med för familjer, som har barn med neuropsykiatriska 
diagnoser, skulle kunna vara att öka det stödjande samspelet mellan förälder och 
barn och kanske också med andra i nätverket. Förmåga till medkänsla och 
inlevelse är en stark skyddsfaktor mot utagerandeproblem. Barn med 
utagerandeproblem agerar ofta impulsivt och utifrån egna behov. Förmåga till att 
känna med andra, och att tränas i ett tryggt samspel med sina föräldrar, kan utgöra 
en broms mot att utveckla antisocialt beteende (Broberg et al, 2009).  
 
Begreppet mentalisering har också legat till grund för behandlingsmodeller inom 
familjeterapeutiskt arbete. Mentalisering berör förmågan att kunna leva sig in i den 
andres tankevärld. En trygg anknytning gynnar denna process som gynnar 
utvecklingen av empati. Att bidra till ökad förmåga till mentalisering för barnet 
hos föräldrarna, att minska stress i familjen, att stödja föräldrarna till trygga 
samspel med barnen ökar skyddsfaktorerna och gynnar barnets utveckling (Rydén, 
& Wallroth, 2010). 
 
Daniel Stern har haft betydande inflytande i teorier om människans  psykologiska 
tillblivelse, där intersubjektiviteten lyfts fram. Det intersubjektiva består av den 
empatiska processen, hur upplevelser delas och förstås emellan människor, inte 
bara som ett bemötande utan som en aktiv process där barnet också förstår och 
delar det empatiska bemötandet. Delandets kvaliteter är aspekter av 
intersubjektiviteten, som innehåller delad och reglerad uppmärksamhet, 
intentionalitet, känsla och en upplevelsegemenskap (Stern, D., 2005). Studien vill 
belysa utredningar ur den synvinkeln.   
 
Relationell terapi är en inriktning som använder samspelet i den terapeutiska 
situationen aktivt och avsiktligt. Den terapin har som mål att öka förmåga att 
tolerera, acceptera och nyfiket undersöka sig själv i relation till en annan 
människa. Terapiformen kan beskrivas interaktionell, intersubjektiv, 
samspelsfokuserad, ömsesidig (Holmqvist, 2007). Utredningsmetoden TA-C 
betonar och använder den aktiva process som pågår mellan utredare och familjen 
(Tharinger et al., 2012).   
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3 Tidigare	  forskning	  
1997 utgavs en rapport som handlade om familjeterapi vid en barnpsykiatrisk 
mottagning för familjer med barn som har neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar. Behandlingen var inriktad på att öka kvaliteten på de nära 
relationerna. Vid utredningarna som föregick behandlingen hade de arbetat i en 
dialogisk process och använt begreppet dialogdiagnostik, för att beskriva 
utredningens anda. De psykiatrer som genomförde studien hade försökt 
överbrygga den förekommande polariseringen mellan medicinska och 
psykosociala förklaringsmodeller och följaktligen också de behandlingsinriktningar 
som rådde. Författarna sökte integrera den biopsykosociala modellen. Den 
familjeterapeutiska behandlingen som följde den dialogiska utredningen visade på 
stor betydelse för föräldrarna genom psykologiskt stöd, ökad självkänsla och 
problemlösningsförmåga samt förbättrad relation till barnet (Assarson & Hofsten, 
1997).  
 
Den utredningsmodell som föräldrarna i denna studie ingått i är en 
utredningsmodell, som syftar till att också inbegripa behandling under 
utredningens gång. Modellen är hämtad från en kliniskt verksam forskningsgrupp 
i USA, Texas, kallas terapeutiska utredningar och förkortas TA - Therapeutic 
Assessment - för barn TA-C, där C står för Child. Då det gäller utredningar för 
barn, så använder modellen under utredningen ett familjeterapeutiskt 
förhållningssätt med olika inslag, som kan generera mera förståelse och verktyg 
för föräldrarna, som efter utredningen fortsätter vara med, vägleda och stödja sina 
barn (Tharinger, Finn, Austin, Gentry, Bailey, Parton & Fisher (2008).  Deras 
erfarenhet var att barn som utreddes inom psykiatrin ofta fick en individuell 
diagnos, som inte inbegrep den kontext barnen befinner sig i, varken hem eller 
skola. I många fall ville föräldrarna veta hur de var involverade i barnens problem, 
vilket inte tydligt framgick under utredningen. Likaså såg utredarna att barnets 
problem också kunde bli underlättade genom en systemisk familjeterapeutisk 
approach. Om fokus inte fanns på det under utredningen, så kunde föräldrarnas 
potentiella påverkan på barnet inte alltid visas eller ges exempel på och verktyg 
för. Gruppen hade innan utvecklandet av denna modell sett att om föräldrarna 
redan från starten av utredningen involverades genom frågor om hur de kunde 
bidra, tog de också emot resultatet systemiskt, alltså som en del av problemet och 
lösningen och inte bara individuellt utifrån barnets perspektiv.  
 
Modellen som utvecklades betonade sammanhangets betydelse. Sammanhanget 
barnet befann sig i involverades i utredningsfrågeställningarna och föräldrarna 
blev delaktiga under hela utredningens gång. I korthet genom att bidra till 
frågeställningarna som utredningen ska fokusera på, där frågorna skulle belysa 
kontexten, att de får observera barnen under utredningens gång, och också 
reflektera över det genom utredningen tillsammans med utredaren och att 
samarbeta. Transparens och delaktighet var ledord för utredningarna (Tharinger et 
al, 2008). Metodens innehåll finns utförligare beskriven i refererade artiklar.  
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En FoU-rapport av BUP Stockholm 2007 kartlade hur det neuropsykiatriska 
utredningsarbetet bedrevs (Danielsson & Dunerfeldt, 2007). Hälften av 
patienterna/familjen hade tidigare varit aktuella på BUP, jämfört med en tredjedel 
av genomsnittet. Kontakterna med BUP varade också oftast längre än 
genomsnittligt för patienterna/familjerna. De hade i snitt flera besök än den 
genomsnittliga patienten vid BUP. Behandling har för en tredjedel skett före 
utredningen, lika många får behandling under och något flera efter utredningen. 
Det är vanligast (57 %) med behandling riktad till föräldrarna, som får råd och 
stöd. Det sker också mer samverkan med skola och andra aktörer i dessa fall, och 
då ökar också utredningsperioden. I studien hade de också frågat föräldrarna om 
utredningens betydelse, av vilka hälften besvarat att den haft stor/avgörande 
betydelse för fortsatta behandlingsinsatser, medicinering, skolstöd och andra stöd 
i samhället, LSS/vårdbidrag och rätt till insatser från Handikapp och habilitering. I 
enbart en fjärdedel hade utredningen haft betydelse på grund av att den bidragit 
till ökad förståelse av patientens/familjens problematik (ibid). 
 
Inom BUP Stockholm 2001 hade 2074 patienter diagnosen 
ADHD/uppmärksamhetsstörning och/eller AST/autismspektrumstörning (15 % 
av samtliga patienter). År 2010 hade det blivit drygt tre gånger flera, 6391 patienter 
(30 % av samtliga patienter). De hade studerat utredningarnas omfattning, försökt 
beräkna schablonkostnad och jämfört med BUP Stockholms totala budget, vilket 
visar att kostnaden för de utredningar BUP Stockholm genomförde motsvarar 28 
% av budgeten (Utvärderingsenheten/BUP Stockholm, 2011). Det visar att 
utredningar utgör en stor andel av BUP Stockholms verksamhet. 
 
En svensk pilotstudie pågår nu med namnet Kollaborativ Terapeutisk 
Neuropsykologisk Utredning av barn och ungdomar - tillämpning och 
behandlingsutfall. Kommer att publiceras via FOU (Hansson, 2013). Den har 
både kvantitativa och kvalitativa inslag och kommer att färdigställas december 
2013. Den utgår från en barnpsykiatrisk mottagning i Sundsvall som utreder enligt 
en metod som kallas CTNA – Collaborative Therapeutic Neuropsychological 
Assessment, utvecklad av Gorske & Smith (2009). Den är i stora delar hämtad ur 
TA-C. Studien mäter delvis barnens uppfattning om utredningens betydelse för 
deras mående, men också hur föräldrarna uppfattar vad utredningen gett. 
Föräldrarna beskrev ökad trygghet utifrån att få kunskap om orsaker till 
problemen, att det efter utredningen blivit lugnare, med ökad förståelse och 
acceptans, modifiering av krav och förväntningar, mera förutsägbarhet, lättare att 
välja strider och att de blivit tydligare i kommunikationen till sina barn (Hansson, 
2013). 
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4 Frågeställningar	  
1: Vad var föräldrarnas anledning att söka utredning? 
2: Hur beskriver föräldrar sig delaktiga i den barnpsykiatriska utredningen av deras 
barn? 
3: Hur är utredningen till hjälp för föräldrarna att förstå sitt barn? 
 
5 Metod	  
 
5.1 Undersökningsdeltagare	  
5 föräldrapar har intervjuats, med föräldrarna var för sig. Deras barn har 
genomgått en neuropsykiatrisk utredning, en barnpsykiatrisk utredning med 
frågeställning inom autismspektrum- och/eller uppmärksamhetsstörning, 
färdigställda under 2013. Utredningarna har en utgångspunkt i metoden TA-C.  
 
Deltagarna har barn mellan 7 och 15 år, då TA-C-metoden förespråkar den 
åldersgruppen. De bor i olika socioekonomiska områden i ett län, kopplade till en 
mottagning, som har flera kommuner som upptagningsområde. De flesta var 
sammanboende och hade flera än ett barn. Ett par var separerade, men hade gott 
samarbete i frågor kring barnet. Ett barn gick i en specialskola. 
 
Studiens författare är intervjuare, bearbetare och tolkare av resultaten och har med 
några av föräldrarna också deltagit i utredningarna som personal vid 
mottagningen. Den sistnämnda rollen tas upp i metoddiskussionen i slutet av 
studien. 
 
5.2 Undersökningsmetod	  
Studien har använt kvalitativ forskningsmetod, där intervjuer gjordes med vissa 
återkommande frågor, enligt en av författaren förutbestämd intervjuguide (bilaga 
1). Kvalitativ forskningsmetod valdes utifrån att studiens fokus var fördjupade 
versioner av föräldrarnas upplevelse, delaktighet och förståelse. Frågorna ställdes 
enligt intervjuguiden. Föräldrarna fick svara och lämna så långa och utförliga svar 
de behövt. Om inte fylliga svar gavs, ställdes samma fråga igen men med försök 
till förtydliganden, eller med följdfrågor. Intervjuerna är transkriberade i text, 
banden är kvar till dess att studien är godkänd och publicerad. 
 
5.3 Datainsamlingsmetoder	  
Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer med föräldrarna var för sig, 
enligt intervjuguiden, bilaga 1. Föräldrarna har fått upplysning, både i brev och vid 
intervjuerna om att deras svar är anonyma, att vissa beskrivningar kan ha ändrats, 
utan att ändra resultat, för att de inte ska kunna kännas igen. Alla har erbjudits ett 
exemplar av studien för att de ska veta hur resultatet blev och förstå hur svaren 
använts. 
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Varje deltagare blev informerad om att intervjun följer redan förutbestämda 
frågor, som varje deltagare får. Frågorna var indelade i avsnitt som heter 
inledningen till utredning, utredningens gång och utredningens avslut, samt 
sammanfattningsvis utredningen som helhet. 
 
5.4 Bearbetningsmetoder	  
Intervjuerna är transkriberade, och genomlästa efter det att de flesta intervjuer var 
gjorda. Vid genomläsningen underströks de meningar som gav uttryck för 
delaktighet och förståelse. Reflektioner, som kunde tillföras studien i 
slutdiskussionen, samlades på särskilt dokument, efter att ha skrivits ned i 
marginalen. Därefter urskildes viktiga delar i utredningen som knyter an till 
delaktighet och förståelse, vilket skapar underrubriker. Det gav också en struktur 
som följde intervjun och gjorde att det gick att sammanfatta föräldrarnas 
uppfattning under respektive moment i utredningen. 
 
5.5 Genomförande	  
Studien tog sin början våren 2011, med tänkbart forskningsområde och 
begynnande formulering av frågeställningar. November 2012 var 
forskningsplanen färdig, och fastställdes av handledare i januari 2013. Våren 2013 
gjordes de flesta av intervjuerna, resterande i början av hösten. Intervjuerna 
gjordes med en deltagare i taget. 6 av intervjuerna gjordes på annan plats än på 
mottagningen, 4 på mottagningen. Alla erbjöds annan plats för intervjun än 
mottagningen, för att underlätta i deras vardagsplanering. De som gjordes utanför 
mottagningen, gjordes i hemmet, på arbetsplats, eller på ett café. Intervjuerna tog 
45 minuter. De spelades in på band, med diktafoner. Banden sparas tills studien är 
examinerad, därefter makuleras de. 
 
6 Forskningsetiska	  frågeställningar	  
Då författaren också är personal på den mottagning som föräldrarna har gått på, 
samt har fortsatta kontakter med, blev det till en början en fråga om föräldrarna 
skulle hämtas från samma mottagning. Då utredningsmetoden enbart fanns på 
den mottagningen i länet blev det nödvändigt att det blev samma. För föräldrar 
som inte författaren träffat, tydliggjordes att kontaktuppgifter kommit från den 
personal som varit utredare, och att inga journaler studerats. Den skriftliga 
informationen till föräldrarna blev också en avvägning om hur mycket 
information de skulle få om studiens syfte och tänkbart innehåll, bilagor 2-3. 
Frågorna i intervjuguiden om barnens mående blev lämnade utanför studien, då 
studien betonade föräldrars upplevelse. I övrigt har hänsyn och överväganden 
tagits genom Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. 
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7 Resultat	  
Först redovisas föräldrarnas anledning att söka utredning. Därefter redovisas 
delaktighet och förståelse genom olika moment i utredningen som föräldrarna lyft 
fram. Citat av intervjuperson (IP) 1-10 följer varje avsnitt. 
 
7.1	  Föräldrarnas	  anledning	  att	  söka	  utredning	  
 
Föräldrarnas anledning till att söka utredning på mottagningen var deras önskan 
om att utredningen skulle bidra till att hjälpa dem att sätta sig in barnets värld, att 
göra sig delaktiga på barnens arena och som förälder att förstå och vara till hjälp. 
Föräldrarna ville bidra till att underlätta för och utforma stöd för barnet. I alla 
fallen var det också på grund av att skolan började se svårigheter, som föräldrarna 
såg behovet av utredning, och en dialog med skolan var redan upprättad. Det var 
alltid en kombination av föräldrarnas egen oro och skolans påtryckning som lett 
till utredning. Några föräldrar uttryckte att det blev rent nödvändigt för att få de 
resurser barnet behövde i skolan.  
 
Föräldrarna hoppades att utredningen skulle leda till att barnet skulle bli förstått 
och accepterat.  Ofta var föräldrarnas upplevelse till viss del överensstämmande 
med skolans upplevelse, men inte alltid i samma utsträckning eller samma 
områden. Det betydde att det blev än mera viktigt att förstå barnets behov, för att 
kunna veta hur göra. Det kunde handla om att utvecklingen för barnet stod still i 
skolan, att skolan och föräldrarna inte visste vad mera att göra, då de redan prövat 
allt. Barnet kom inte igång med vad det skulle och alla var osäkra kring hur 
mycket krav de kunde ställa och pressa på genom styrning. För några fanns en 
allmän osäkerhet hur barnet i stort mådde och vad det behövde. I det inrymde 
också frågan om hur mycket de skulle ta hänsyn till måendet och hur mycket de 
skulle driva på.  
 
”Man hade prövat alla möjliga sätt och vis.” IP 1 
”Det handlar om att vi får en klarare bild och vi får stöd i hur vi kan göra, om vi gör något fel, 
och det blir positivt för hela familjen.” IP 3 
”Vi har ingen riktig koll längre. Vi behöver hitta en tråd, ett mönster.” IP 5 
”Man växer ju med barnet. Men det var när kraven ökade i skolan.” IP 6 
”Hemma och i skolan är de på honom hela tiden. Det är ju att han ska få ett lugn och känna 
att det går bra.” IP 7 
”Att han ska känna att han klarar av sin situation och mår bra.” IP 8 
”På något sätt söker man stödjande information för hypotesen att det är säkert en period, det 
blir bättre, att det inte är något fel. Men sen blev det en väckarklocka när fröken sa att hon 
aldrig varit med om liknande.” IP 10 
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7.2	  Delaktighet	  genom	  frågeställningar	  för	  utredningen	  
 
I det första samtalet under utredningen deltog föräldrarna tillsammans med 
utredarna utan barn. Där kunde föräldrar och utredare i dialog utveckla 
frågeställningar som sedan utredningen skulle fokusera på. Vid intervjun ställdes 
en fråga om de kunde påverka utredningens frågor, vilken av samtliga besvarades 
med ja. Föräldrarna upplevde frågeställningarna som kopplade till sin vardag med 
sina upplevda svårighetsområden. Därmed blev fokus tydligt, begripligt och 
hjälpte till att engagera och involvera föräldrarna.  
 
Utredningens frågeställningar bidrog sedan till att föräldrarna kunde fokusera på 
vad de ville få ut av utredningen och var till hjälp att bilda mönster för problemen. 
Frågorna inbjöd föräldrarna i dialogen, och skapade en gemensam problembild 
mellan föräldrarna och utredarna. Sedan var alla insatta i vad som skulle göras i 
utredningen och vad föräldrarna och utredarna ville få ut.  
 
”De hjälpte att fokusera. Det blir så mycket, så stort, att det blir svårt att fokusera.” IP 1 
”Först skulle han gå hos… (behandlare på mottagningen) för att jobba med sömn. Sedan kom 
det här erbjudandet om utredning, och då vidgades det och vi blev mera involverade.”  IP 4 
”Jag fick ju verkligen så här: - Vad vill du uppnå? Vad kan vi hjälpa till med? … Jag ville ha 
hjälpen och stödet av er, hur jag skulle hjälpa henne på bästa sätt.” IP 6 
”Men överhuvudtaget, hur vi utformade, vad vi pratade om, vad jag och x (den andre föräldern) 
ville adressera så var det ju väldigt lyhört och det var definitivt möjliga att påverka.” IP 8 
”Innehållet upplever jag inte att jag kunde påverka, men sedan frågeställningarna, de var vi ju 
väldigt delaktiga i att kunna diskutera.” IP 9 
 
Några föräldrar var tydliga med att de i vissa avseenden inte ville vara så delaktiga. 
De syftade då på att de önskade ledning av utredarna, kunskap, gängse praxis, 
erfarenhet och teorier som inte de själva ville kunna påverka. 
 
”Jag upplevde att själva utredningen hade klara moduler som de hade plockat in i den här 
utredningen som vi skulle titta på. De modulerna var ju väldigt svåra att påverka, de 
frågeställningarna var ju redan klara. Som jag som lekman inte skulle ha insyn i. Jag fick lita 
på och jag förutsatte att de frågor som de ställde var de som vi behövde ha med.” IP 3 
”Ja, om vi kallar det analysfasen… i den delen var vi ju absolut delaktiga och kunde påverka. 
Men sedan då vi kommer in på själva utredningen, då ligger den ju ganska fast. Och jag hade 
inget behov att påverka det.” IP 7 
”Man kan ju vara väldigt tydlig i början; Hur vill ni ha det? En del vill veta mycket, en del 
lite.” IP 9 
 
7.3	  Delaktighet	  genom	  observation	  av	  barnet	  
 
Att kunna sitta med och se barnet, och vara med det under utredningens gång har 
av alla benämnts positivt. Föräldrarna har blivit insatta i utredningen och delaktig 
på så sätt. Då samtalen under utredningens gång återknöt till frågorna, och barnen 
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intervjuades, medan föräldrarna lyssnade, så fick de med sig barnens röst, och 
kunde vidga synen på hur ett bekymmer förklarades av barnen. Barnen kunde i 
lugn och ro berätta, alltmedan föräldrarna en bit ifrån lyssnade.  
 
Föräldrarna beskrev de moment där de deltog bakom en spegel och observerade 
när barnen testades som högst bidragande till delaktighet då de var med och såg 
hur barnet betedde sig och visade sig. Det blev ett konkret material för att 
resonera ihop med varandra och med utredarna om tänkbara varför och hur 
situationer uppstod. Föräldrarna kunde koppla testsituationen till liknande 
situationer både hemma och i skolan. De fick också tänka igenom bästa möjliga 
förutsättningar utifrån exemplen i testsituationen. Det ökade föräldrarnas 
delaktighet. Ett par föräldrar tyckte att den delen skulle ha kunnat tillvaratas på ett 
ännu mer omfattande sätt, då det innehöll så användbart material. 
 
”Då ser de att mamma och pappa är med. Jag tror att det blir ett annat förtroende för dem. För 
X (barnet) verkade så nöjd själv. Som jag kan känna har det blivit mera gemenskap också till 
sitt barn. Jag fick se så mänga nya sidor som jag inte sett förut. Som jag uppskattar jättemycket. 
Man känner att man kommit närmare på något konstigt vis.” IP 1 
”När vi satt bakom spegeln, i utredningssituationen, och då ha X (en av utredarna) med som 
berättade för oss vad som gjordes och att vi kunde se. Någonstans så fäster du tankarna, och jag 
kunde plocka upp tråden, och till honom säga, vad var det jag sa, det här kunde du. Han 
kunde också själv se, och berätta. Och vi hade något att diskutera kring, att utgå ifrån.” IP 3 
”Väldigt positivt att faktiskt få vara med och se det X (barnet) gör, att man kan tänka på när 
han sitter där i skolan, och att se den fysiska förvandlingen lite mera objektivt. Lite mera än 
när man bara gör läxorna.” IP  8 
”Vi var ju väldigt med under hela processen, som i övningarna, kunde kommentera kring dem 
och säga att det där känner vi igen, och det där känner vi inte igen.” IP 9 
 
Fyra föräldrar (2 föräldrapar) lade till en viss tveksamhet ifall föräldrarnas 
delaktighet bakom spegel, kunde distrahera barnen så att resultaten blev något 
sämre beträffande uppmärksamhet.   
 
”Frågan är om X (barnet) vore betjänt av att vi inte varit med, för då tror jag han varit på ett 
annat sätt. Nu var han ju väldigt bekväm, och kunde tillåta sig själv att ligga på golvet, och gå 
runt i olika stolar.” IP 8 
”Det här när han fick veta att vi satt bakom spegeln, när han blev påmind om det, så slutade 
han att fokusera på uppgiften. Han började titta ut genom fönstret, spela lite pajas. Kan det ha 
stört resultatet? I och för sig är det ju också material.” IP 9  
	  
	  
7.4	  Delaktighet	  genom	  familjesamtalen	  
 
Alla föräldrar beskrev hög delaktighet under utredningen, genom att de fick 
diskutera emellanåt, både sinsemellan som föräldrapar, med barnet och med 
utredarna. De fick tillfällen att fundera på sin egen involvering och påverkan 
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tillsammans med barnet. Många föräldrar framhöll deras delaktighet som en 
motivationsfaktor för barnen, så att barnen medverkade till utredning eftersom 
mamma och pappa var med jämsides. Föräldrarna trodde det momentet kunde 
vara förtroendeingivande för barnen och kan ha hjälpt till att barnen såg positivt 
på utredningen.  
 
Det många föräldrar uppskattade var att kommunikationen under utredningen 
inbegrep barnet så väl, att barnen kände sig bekväma i deras delaktighet. Det 
ansågs härröra till stor del av att föräldrarna var med. Men några uttryckte tydligt 
att de yrkesverksamma också var angelägna om att tala på ett sätt som var 
begripligt och involverande för barnen, vilket bidrog till familjesamtalen. Att ha 
varit så delaktiga och resonerat under vägens gång sinsemellan och med barnen, 
underlättade också dialogen med skolan. Det blev talbart och begripligt med vad 
som skulle göras i skolan. 
 
”Jag vet en gång när X sa att han inte orkade, sa jag att ja, då åker jag själv då för jag tycker 
det här är så himla meningsfullt och jättekul. Det är jättebra för mig. Och då kom han också 
med.” IP 1 
”Man fick prata så mycket emellan också” IP 1 
”Det blev ju på något sätt mera enad front, inte bara griniga pappa och snälla mamma, utan 
det vart något mitt emellan, typ. Så det har ju lyfts, dialogen om det här.” IP 4 
”Jag tyckte hela formen för oss var naturlig och kändes bra. Och delaktigheten. Att vi 
resonerade och diskuterade och hela tiden få vara delaktiga i utredningen väldigt väl.” IP 8 
”Vi letade efter material, letade i gamla böcker, sedan när de var små, för att läsa och att 
försöka vara med så mycket som möjligt… Alla de här delarna var ju jättebra, att få vara så 
delaktig. Jag tycker vi skulle kunna varit med mera. Jag upplevde snarare så att varje gång vi 
pratade så skulle vi kunnat prata ännu längre.” IP 9 
 
7.5	  Delaktighet	  genom	  resultatet	  och	  efteråt	  
 
Många av föräldrarna menade att återgivningen gick att bättre förstå utifrån att 
frågeställningarna i början gjorts noggrant och tillsammans med föräldrarna. 
Föräldrarna ansåg att det blev konkret och begripligt, att ha deltagit i utredningen, 
och att få en grundlig återkoppling med sådant som de under utredningen blivit 
vana att diskutera. Hälften hade gärna tagit emot resultatet i 2 omgångar, för att gå 
hem och smälta och komma tillbaka, kanske med nya frågor. 
 
”Mycket blev konkret med den här utredningen. Man gick igenom det som stod på papperet. 
Man fick inte bara ett papper framslängt framför oss. Som man förut har fått, så ska man fatta 
själv.” IP 1 
”En rejäl omgång, inte bara ett papper i handen. Man tog tid på sig att förklara.” IP2 
”Jag personligen hade nog behövt en omgång till. Jag kan önska att man efter några veckor får 
återkomma.” IP 4 
”Man såg vad det var som hände, och vad det syftade till. Och det blir ju lättare i en 
återkoppling.” IP 7 
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”Bra återkoppling. Jag känner att jag hade behövt mera tid. Eller att vi haft två möten. Först 
tänka efter, diskutera och sedan kommit tillbaka med frågor.” IP 9 
 
En stor följd av föräldrarnas delaktighet under utredningen var det som skedde 
sedan i anslutning till att utredningen var klar. Att de fick möjlighet till att delta 
med barnen under utredningen på mottagningen, bidrog till hur de sedan bemötte 
varandra. Dialogen underlättades, och att föräldrarna hade en given ingång i hur 
bemöta och vara delaktig med barnet. 
 
”Det är lättare, att man får nyare tillvägagångssätt… Man fick ju upp ögonen… Egentligen är 
det ju för mig ganska små ändringar. Jag behöver inte vända upp och ner på vardagen. Jag 
behöver bara skicka iväg lite flera instruktioner och en i taget. Jag vet inte om relationen blivit så 
annorlunda, men mitt sätt att vara förälder.” IP 2 
”Nu har vi andra verktyg för att prova en annan väg.” IP 3 
”Jag tror han känner att han får komma lite mera till tals, att han fått lite mera gehör och 
respekt också.” IP 4 
”Jag kan prata med henne utan att hon blir arg. Hon är mera mottaglig för pappa… Och jag 
formulerar mig nog annorlunda.” IP 5 
”Jag hanterar henne på ett annorlunda sätt. Det gör jag. Absolut.” IP 6 
”Allt man gör gemensamt, runt något speciellt, har ju någon form av sammansvetsande effekt.” 
IP 7 
  
För två föräldrar (ett föräldrapar) upplevdes delaktigheten till viss del vara negativ 
vid återgivningen av resultatet. De uppfattade deras delaktighet som till stor del 
ansvarbringande, att de fick frågor som de skulle besvara, som gjorde att de 
undrade över utredningsresultatets giltighet. De hade önskat mera tydlighet och 
linjära, vetenskapliga resultat i förhållande till materialet och diagnoskriterierna.  
 
”Nu förväntade vi oss en mera… När det ser ut så här, så kan man tänka sig att vi drar de 
här slutsatserna. Jag är naturvetare och jag vill veta.” IP 7 
”Det vart ju väldigt konstigt. Någonstans känner jag att det fanns ju ett förtroende för mig och 
x (far) att ni verkligen ville att vi skulle vara med. Men det är ju liksom något konstigt, när 
man inte ingår i den här läkarvården, att inte få; - så här är det och sedan är det bra.” IP 8 
 
7.6	  Förståelse	  genom	  syftet	  och	  fokus	  för	  utredning	  
 
Det som blev hjälpsamt för föräldrarna och lyftes av de flesta var att vid första 
sittningen med utredarna få frågor om vad utredningen skulle fokusera på. De 
frågorna bildade frågeställningar utredningen skulle svara på. Frågeställningarna 
samlades ihop med hjälp av utredarnas frågor, och var riktade på sådant som 
föräldrarna kämpade med. Många hade prövat flera olika förhållningssätt till 
problemen och nu skulle de få hjälp att se problemområden från flera vinklar och 
förstå vad de satt med. Föräldrarna lyfte upp frågornas behjälpligghet då de kom 
att handla om deras vardag och familjeliv, samt inbegrep deras möjligheter att 
hjälpa.  
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Föräldrarna hoppades att utredningen skulle bidra med svar på varför problem 
uppstår. Att få svar var viktigt, för då skulle man veta vad man skulle göra åt det, 
att skapa förståelse, för att sedan veta hur man skulle göra. Det kommer fram från 
de flesta, behovet av varför och hur. Och då syftar hur i lika stor grad på hur 
föräldrar och skola ska göra, som även hur barnet ska förstå och göra. 
 
”För att se om det var något att förklara. Då har man större möjlighet att göra något åt det, 
varför och hur.” IP 2 
”Mycket oro hos honom och mig… Det var inte så att jag var ute efter en bokstavskombination 
eller så, utan mera att hitta kommunikationskanaler i familjen.” IP 4 
”Hon är stämplad i skolan. Jag ville uppnå en förståelse för skolsituationen.” IP 6 
”Är det vi som skämt bort honom, eller har vi sopat vägen för att det just finns ett problem. Och 
att få en lugnare situation i skolan.” IP 8 
”Vad är det som är annorlunda med honom, och sedan hur man hanterar det för att hjälpa 
honom.” IP 10 
 
7.7	  Förståelse	  genom	  observation	  av	  barnet	  
 
Observationen av barnet i testsituationen har uteslutande beskrivits i positiva 
ordalag. Föräldrarna har under observationerna upplevt att de fått med levande 
exempel, som gjort förståelsen och upplevelsen mera genomgripande. De fick 
lättare att ta in hur barnet kan förstås. Att se sitt barn med riktad fokus på olika 
vinklar av personlighet och fungerande, att se begåvningen och särskilda styrkor 
var hjälpsamt och tydliggörande i hur de skulle förstå barnet. Det kunde många 
vila i, när man också behövde diskutera svårigheter eller rikta fokus på sådant 
barnet behövde extra stöd med. Då var också de goda sidorna hjälpsamma och 
kunde fungera som verktyg och gemensamma utgångspunkter. Föräldrarna har 
sett sidor som gett mera förståelse, och har hört sitt barn i samtal med annan 
vuxen (utredarna) om hur de ser på tillvaron, vilket skapat större hänsyn och 
förståelse till varandras perspektiv i familjen. De har fått större förståelse för att 
det blir som det blir ibland. 
 
”Och när man fick vara med, och se, när ni gjorde något test där, dels jobbet och sedan att se 
hur X (barnet) var och hur han svarade.” IP 1 
”Just vid testerna så fick man ju se vad han faktiskt kan. Jag är inte en person som läser mig 
till saker. För mig var det lättare så här.” IP 2 
”När vi satt bakom spegeln. Det gav också ytterligare kunskap, ytterligare pusselbitar… Att 
sitta där och titta på honom. Någonstans så fäster då tankar och jag kunde plocka upp tråden, 
och till honom säga, vad var det jag sa, det här kunde du… Vi hade något att diskutera kring, 
något att utgå från. Och att en skötte testningen och väldigt bra med en som visade och 
berättade.” IP 3 
”Här kunde man ju se, utan den här tryggheten, hur han faktiskt någonstans nöts ner och blir 
jättetrött.” IP 8 
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”Jag har hört folk säga, att man kommer dit, träffar psykologen och sedan försvinner de iväg och 
nästa gång de träffas så har de en diagnos, som säkert är rätt. Det är inte det, men det blir ju 
ändå så att har du sett allt, har du förstått det.” IP 9 
 
 
 
 
7.8	  Förståelse	  genom	  familjesamtalen	  
 
Att samspelet i familjen blev belyst lyftes av flera som värdefullt, hur de alla 
påverkar varandra inbördes i olika former. Många föräldrar beskrev hur de själva 
fastnat i mönster som de gör av bara vana, men att de fick hjälp att se mönster 
och tänkbara alternativa vägar. Föräldrarna fick hjälp att se helheten, samt att 
engagera båda föräldrarna. Flera föräldrar var ute efter att få veta mönster av 
kommunikation och samspel, och hitta alternativ för det. De såg utredningen som 
en väg dit, förutom att det kunde resultera i en diagnos för barnet. 
Kommunikationen kring ett specifikt område underlättades. Det gällde såväl för 
kommunikationen till barnet som sinsemellan i föräldraparet. Enligt några skapade 
det i sin tur ett bättre samspel och klimat i familjen. Det kunde underlätta för 
paret att nå samstämmighet och tydlighet kring barnets behov och hur de skulle 
hjälpa till, och därmed underlätta för barnets utveckling.  
 
”Jag har känt själv att jag har fått ur mig så mycket som förälder.” IP 1 
”Det var så många ljus som gick upp under vägen. Alltså man bara förstod att – jaha, just det. 
Det var mycket som föll på plats. En grej i taget. Det behöver inte bli så komplicerat. Kort och 
tydligt och då vet han.” IP 2 
”Vi som familj blev belysta, inte bara en individ. För jag tror ju inte att det är en persons fel, 
utan det är saker och ting i processen, i familjen, vad vi gör, som kan orsaka att han inte mår 
bra. Det är lätt att man som människa, barn, förälder fastnar i mönster. Man lyckas inte prova 
en annan väg, nå fram till en gemensam. Det här var ett sätt att lösa upp, låsa upp, ta ett steg 
tillbaka och säga – Aha, låt oss prova något annat.” IP 3  
”Kontaktkänsla, förståelsekänsla.” IP 6 
”Det är en process, i början tänker man så här att ”nej, det håller jag inte med om”, men sen 
får man gå hem och fundera och bearbeta lite så kanske man kommer fram till lite nya insikter, 
och så läser man på lite.” IP 10 
 
7.9	  Förståelse	  genom	  resultatet	  och	  efteråt	  
 
För samtliga föräldrar har det framgått vad som kom fram under utredningen, hur 
de kunde påverka, vad som utgjordes av diagnos och vad som också inbegrep hur 
de kunde tänka och förstå ännu mera. De har hittat samförstånd i föräldraparen 
över hur materialet återgetts och tolkats, och har gått vidare från återgivningen. 
Samtliga tänker att utredningen kommer barnet väl till gagn i skolan, att diagnosen 
och förståelsen öppnar möjligheter för åtgärder och resurser, acceptans och 
tolerans.  
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En viktig synpunkt, som framförts av flera föräldrar på olika sätt, är att de anser 
att barnen fått utrymme, medan de varit närvarande, och att de ömsesidigt fått 
mera förståelse för varandra, föräldrar och barn. De tar inte lika illa vid sig när 
barnen får utbrott eller trilskas, utan ser det som en signal att försöka med andra 
tillvägagångssätt.  De hade fått fördjupad förståelse över vad som låg bakom det 
som ibland kunde tyckas vara trilskande och trots, och kunde med små medel 
göra lite annorlunda i instruktioner och stöd, som gjorde en stor skillnad, och 
minskade tjatet. Förståelsen avlastade på något sätt avsikten från barnet och 
gjorde att föräldrarna kunde känna sig mera toleranta. Hur de kunde förstå sitt 
barn blev mera klarlagt. Tolerans beskrevs också som bidragande till tålamod. 
Många beskrev situationen hemma med barnen som lugnare. Några benämner 
också att de fått stöd som föräldrapar att nå gemensam förståelse, så den 
relationen har påverkats positivt. De har större gemensam acceptans i relationen 
och kan följa varandras intentioner.  
 
”Många kanske tycker att; det spelar väl ingen roll om de har eller inte har (diagnos), men det 
gör det faktiskt. För man måste arbeta på ett annat sätt.” IP 1 
”Att han kan få hjälp, att det är lättare… Sedan att jag har ett barn med Asperger, det är 
liksom strunt samma.” IP 2 
”Lugnare, bättre relation till mitt barn. För när man får tillbaka – Det här är ditt barns 
svagheter, det här är styrkor. Så vet man ju var man måste ta det på ett annat sätt med henne.” 
IP 6 
”Det är ju faktiskt sådant vi fick med oss, att … kanske ha lite mera tålamod. Han kan det 
ju, men det tar längre tid för att han ska ta sig från det ena till det andra. Jag har fått en liten 
större förståelse, lite mera tolerans. För vissa saker som han gör, kan man känna är ok, för nu 
vet jag varför han gör det här, så nu måste jag fundera på hur vi ska hantera det här för att 
komma ur situationen på ett så bra sätt som möjligt.” IP 8 
”När vi fick diagnosen så, eftersom vi har svårt att förstå de här punkterna, så ja, känns som 
att vi är på ett litet spår. Vi hade inte kunnat läsa på innan. Nu har vi fått ny förståelse för 
vad det är, hur han reagerar och vårt agerande.” IP 9 
 
För många föräldrar blev resultatet också avlastande för barnet, att barnet inte har 
skuld till allt som sker, och att man kan samlas kring vissa utgångspunkter i dialog 
med barnet. De hade exempel och beskrev att de alla blev inbegripna i vad som 
sker, samband, inbördes påverkan, gemensam förståelse. 
 
”Nu att det inte blev någon diagnos, kan vi gå vidare ändå, med att stärka hans självförtroende, 
att han också kunde ta del av det. Han har fått massa. Han klarar mycket.” IP 3 
”Det är mycket lättare att hitta henne, att man kan vända och prata och få dialog.” IP 5 
”Man såg vad det var som hände, och vad det syftade till. Och det blir ju lättare i en 
återkoppling… Nu kan man ju prata om det. Liksom koncentrationssvårigheter.” IP 7 
Man kunde säga till honom; - kom du ihåg det här X (utredarna) sa om det här. Och man fick 
något att resonera kring.” IP 10 
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För två föräldrar blev återgivningen inte i samklang med den övriga 
utredningstiden. De upplevde båda ett visst mått av kritik. De upplevde att 
återgivningen var skild från övrigt både i utrymme för förståelse, och att materialet 
framlades på ett sätt som blev skuldbeläggande, då de som föräldrar beskrevs av 
utredarna vara inbegripna i problemen på något sätt. De hade önskat mera tid för 
att samla ihop sig, förstå och fråga, samt att förklara. ”Det var jag som fick kritiken. 
Och jag trodde vi hade den kommunikationen att… Det blev för mycket kritik och för lite 
förståelse.” IP 6 
 
Några föräldrar funderade också på vad som efteråt påverkat relationen och 
förståelsen i rätt riktning. Att det kan ha varit andra påverkansfaktorer som 
bidragit till större lugn och harmoni i familjerna, som att det varit sommar, att de 
hade rest bort tillsammans under utredningen, att de som föräldrar hade haft 
mindre stress under samma period som utredningen låg i. 
 
8 Diskussion	  
 
8.1 Metoddiskussion	  
 
Ett övervägande som studien gav upphov till är den om författarens medverkan i 
utredningarna som studien undersöker. Av 10 deltagare har författaren till viss del 
varit inblandad hos 6, vilket kan ha påverkat deltagarnas svar. Det ställde krav på 
att deltagarna kunde frigöra sig från att författaren också var utövare av vården 
och att de kunde besvara frågorna utan att ta hänsyn till det. Deltagarna skulle 
kunna uppleva att de också var i behov av fortsatt vård och ville upprätthålla en 
god relation och inte vara alltför kritisk.  
 
För att vara öppen med det dilemmat togs frågan upp med föräldrarna, både i 
brev och vid inledningen av intervjuerna. De ombads svara så ärligt som möjligt 
fastän författaren deltagit med dem. Detta i syfte att få så väl representerade svar 
som möjligt för att kunna utföra god vård i förlängningen. Att studien ändå 
innehåller det dilemmat, med författarens två funktioner, var för att urvalet var 
litet, då utredningsmetoden är ny och på ingående i länet.   
 
Då metoden TA-C är ny inom länet så fanns det få familjer som genomgått den 
sortens utredning. Totalt fanns 18 att tillfråga. 10 tackade ja och utgör underlaget 
för studien. 2 tackade nej på grund av alltför mycket stress kring barnet vid den 
tiden. 2 tackade nej på grund stress och av den långa tiden som gått emellan 
utredning och studien (ett år). 4 blev inte tillfrågade då det hade gått lika lång tid 
för dem och därför skulle kunna skilja sig från de övriga nyligen utredda.  Samtliga 
har tillfrågats både muntligen och skriftligen, bilaga 2 och 3, och erbjöds platser 
för intervjun nära arbetet eller hemmet för att underlätta.  
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Det ställdes också ett par frågor om barnets uppfattning och mående, vilket inte 
har fördjupats under intervjun, redovisats eller analyserats, då studien inte 
fokuserar på barnets upplevelse. Det var ändå frågor som var rimliga och 
nödvändiga att ställa då barnen var i fokus för utredningen och relevanta i 
intervjun för kontakten med föräldrarna, men inte för studiens frågeställningar.  
 
Kvalitativ forskningsmetod var en början på att inhämta föräldrarnas upplevelse 
och visa olika aspekter på dem. Det kan vara underlag till fortsatt forskning med 
annan metodik. 
 
8.2 Resultatdiskussion	  
 
8.2.1 Delaktighet	  och	  förståelse	  i	  samverkan	  
 
Studiens frågeställningar handlade om föräldrarnas upplevelse av delaktighet och 
förståelse. De begreppen var inte så lätta att separera i svaren. Det blev tydligt att 
begreppen är en del av samma sak, att de ömsesidigt påverkar och förstärker 
varandra. Delaktighet i utredningarna gjorde att förståelsen ökade. Förståelsen 
ökade deras delaktighet. De hänger ihop och kan vara styrkan i den här formen av 
utredning i författarens mening.  
 
Resultatet visar på mångas upplevelse av dialog, delaktighet och förståelse, vilket 
var sätt att få kunskap och kunna använda den. Familjesamtalen och 
observationerna gav sammantaget ökad förståelse, deltagande och erfarenhet med 
sitt barn genom att de interventionerna underlättade inre och yttre dialog med sig 
själv, som förälder, med sitt barn och med utredarna. Det blev meningsskapande 
för föräldrarna i denna studie att samverka med utredarna och sina barn i en 
gemensam förståelseprocess för att se mönster och skapa meningsfulla dialoger 
om deras gemensamma angelägenheter. Det kan, enligt författaren, påverka och 
gynna ömsesidigt samspel, mentaliserings- och anknytningsförmåga.  
 
I studien fanns 4 föräldrar som förutom den positiva upplevelsen av delaktighet 
och förståelse även kunde se dilemman med det. De undrade till viss del hur stor 
betydelse deras uppfattning tillskrevs utredningens resultat, och hoppades att inte 
vara så delaktiga och dialogiska i det syftet. En annan fråga de hade var om barnen 
kanske påverkades negativt med hänsyn till uppmärksamhet då föräldrarna 
närvarande. Ett par föräldrar kände sig obekväma med den återgivning som gavs, 
där de upplevde att dialogen tappades, att utredarna blev alltför tydliga experter på 
området och tappade i samarbetet. De som hade en delvis negativ eller osäker 
upplevelse av återgivningen påpekade att de kunde ha varit hjälpta av ytterligare 
någon återgivning ifall det vore möjligt. Författarens slutsats blir att modellen kan 
behöva tydliggöras, hur delaktighet och förståelse ska uppnås, när och varför 
dialog är nödvändig, och när den frångås för något annat, som till exempel det 
diagnostiska systemet. Det diagnostiska systemet som används för att ställa 
diagnos, är inte så öppen för dialog utan ska ge ett svar på samlade kriterier, och 
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det behöver föräldrarna också veta. Därför är det samverkande synsättet både 
bidragande till delaktighet och förståelse, men kan också behöva tydliggöras. 
 
 
8.2.2 Samspelet	  
	  
Resultatet visar på att samspelet föräldrar och barn emellan underlättades. 
Föräldrarna kunde beskriva många goda exempel på det. ”Han är medveten om att jag 
är medveten, eller om att vi är medvetna, så nu kan man ju prata om det – liksom 
koncentrationssvårigheter…” IP 7. Det här var ett exempel på hur en förälder satte 
ord på vad som skedde och som gjorde att alla var inbegripna och kunde förstå en 
situation, som varit problematisk, men som varit svår att veta hur den ska förstås 
och hanteras. Föräldrarna hade fått flera infallsvinklar och kopplat ihop sig med 
barnen och deras låsningar, genom att de bidragit med frågeställningar för 
utredningen, suttit med under testerna och i familjesamtalen. Många fick med sig 
en god utgångspunkt, ett landskap, för att hjälpas åt i hur de skulle lösa 
problematiska situationer och komma vidare. Det kan teoretiskt belysas med ökad 
intersubjektivitet, vilken innebär att dela levd och berättad erfarenhet, att dela 
mentala landskap i relation (Stern, 2005). Ögonblick som uppstått ur 
observationerna eller i familjesamtalen, inte minst de ickeverbala, kan ha gett en 
inblick i barnens och föräldrarnas samspel som får en terapeutisk effekt.  
Föräldrarna i studien lyfte särskilt fram utredningens hjälpsamhet i att vara nära 
barnet, se barnet, diskutera och förstå, tillsammans med varandra som föräldrar, 
med utredarna och inte minst med barnet. Att utreda blev för många till hjälp för 
att kunna förstå och att fokusera på problemet. Genom att de såg barnen i 
testsituationerna kunde föräldrarna känna med barnet och det hjälpte dem genom 
utredningens resa, till att också ta emot resultatet i sammanställningen. 
Anknytningsteorin har pekat på betydelsen av nära relationers förmåga till 
medkänsla och inlevelse med barnet.  Barnen har haft med deras 
omvårdnadspersoner i en barnpsykiatrisk utredning. Det borde innebära ökad 
trygghet, då föräldrarna varit med i barnets utforskande av själv, och att befästa 
relationen som trygg plats och säker hamn, liksom anknytningsteorin värnar. 
Anknytningsrelationen påverkar känslan av själv, genom att omvårdnadspersonen 
deltar i självutvecklingen och känslan av själv (Broberg et al, 2009). 
 
Föräldrarna i studien, hade redan inför utredningen försökt förstå barnens 
problematik och hur de kunde hjälpa barnen. De vände sig till barnpsykiatrin för 
att de upplevt att de behövde mera hjälp till det. Frågeställningarna i början 
fångade upp deras tankar om problematiken, och målsättning med utredning. 
Observationsdelen och familjesamtalsdelen bidrog sedan till ökad 
mentaliseringsförmåga hos föräldrarna. Då vi mentaliserar sammankopplar vi det 
implicita med det explicita och får situationer, affekter och konsekvenser att hänga 
ihop. Det bidrar till att förstå andras handlingar, att tänka om tänkandet, tolka 
egna och andras handlingar, att tillskriva mening och avsikter (Ryden, G., & 
Wallroth, 2010) Föräldrarna fick möjlighet att reflektera ihop och med barnet, på 
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ett begripligt sätt, vilket även borde vara till stor hjälp för deras fortsatta 
mentaliseringsförmåga, som kan utgöra hälsa för barnet.  
 
   
8.2.3 Forskningens	  betydelse	  för	  praxis	  
	  
Orden involvering, tolerans, tålamod, lugn och förståelse förekom i alla 
redogörelser från föräldrarna och beskrevs ha ökat för dem. Författaren tolkar det 
som att utredningen var till stor hjälp för det. Det var ofta det som föräldrarna 
sökt barnpsykiatrin för, och det fick de hjälp med. Det borde innebära intresse för 
barnpsykiatrin, då behoven av utredningarna av olika skäl ökar. I utredningens 
och diagnosernas tid för barn och familjer i samhället, finner studien betydande 
terapeutiska effekter av en utredning, något som kanske kan användas och 
vidareutvecklas. Föräldrarnas delaktighet i utredning skulle kunna bidra till en 
utgångspunkt alla känner igen. Den utgångspunkten kan utgöra en karta för 
fortsatt strävan att sätta sig in i barnens tillvaro.  
 
Inom barnpsykiatrin och hos andra samhällsstöd för familjer finns, förutom det 
vetenskapliga, även goda intentioner, att skilja ut, välja fokus, och uppmärksamma 
det som är individens samlade svårigheter. Risken är, enligt studiens författare, att 
sammanhangets betydelse inte lyfts, värdesätts, och ges utrymme för idéer om 
underlättande och trygghet. Om inte familjen och till exempel skolan betonas och 
bidrar under utredningen, kan problemen bli individualiserade och riskerar 
hämma framsteg. Familjeterapin har här, enligt författarens mening, en betydande 
funktion att fylla.  
 
TA-C har en form och ett förhållningssätt som kan användas i detta fortsatta 
utvecklingsområde. Ska barnpsykiatrin fortsätta använda en betydande del av 
resurserna till utredning, kanske den insatsen kan få än mera genomgripande 
effekt för barnen, familjerna, skolan och andra i barnens omgivning. Det skulle 
vara intressant, enligt författaren, att se flera aktörer kring barnen aktivt delta i 
någon del under utredningens gång, för att också för dem fånga upp och hämta 
värdefull delaktighet och förståelse med barnen.  
Följden av en liknande utredning kan innebära att en barnpsykiatrisk diagnos kan 
ha vidgats i förståelse. Studien visade föräldrarnas höga grad av upplevelse av 
dialog, delaktighet och förståelse, något deras barn blir bemötta av för lång tid 
framöver. 
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8.3 Förslag	  till	  fortsatt	  forskning	  
 
Kvalitativ metod var en början på att inhämta föräldrarnas upplevelse och visa 
olika aspekter av dem. Studien kan vara underlag till fortsatt forskning och praxis 
på området, med även utvecklande av kvantitativt mätbara uppfattningar, 
skattningsformulär som kanske redan finns, eller som behöver utvecklas. Mätbara 
instrument kan hjälpa för att beskriva de terapeutiska effekter en metod som till 
exempel TA-C kan ge.  
 
Fortsatta uppföljningar på dessa familjers uppfattning om effekter vore också 
givande, för att följa utvecklingen och veta om och på vilket sätt utredningar även 
kan innebära långsiktiga effekter. Barnens upplevelse är en annan infallsvinkel, 
liksom att jämföra effekterna mellan TA-C och traditionell utredning. 
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Bilaga	  1	  

– Intervjuguide 

 
1. Har du, genom t ex annat barn, eller med samma barn tidigare, genomgått 
annan barnpsykiatrisk utredning? 
 
Inledning till utredning  
2. Hur var din upplevelse av svårigheterna hos barnet före utredningen?  
3. Vad ville du uppnå med utredningen?  
4. Kunde du påverka utredningens frågor? På vilket sätt var de till hjälp? 
 
Utredningens gång  
5. Var det något särskilt du reagerade negativt på? 
6. Var det något särskilt du reagerade positivt på? 
7. Vad var speciellt hjälpsamt? 
8. Hur upplevde du samarbetet med utredarna? 
 
Utredningens avslut 
9. Hur uppfattade du återgivningen av materialet? 
10. Vad tänker du om diagnosens innebörd? 
 
Sammanfattningsvis – utredningen som helhet 
11. Har utredningen som helhet påverkat din relation till ert barn? På vilket sätt i 
så fall? 
12. Hur kan du som förälder använda dig av diagnosen i bemötandet av ert barn? 
13. Hur märks skillnaden efteråt som förälder, för ert barn samt i skolan?  
14. Har du fått någon ny förståelse för ert barn efter utredningen och hur du kan 
förhålla dig till henne/honom? 
15. Har du, genom t ex annat barn, eller med samma barn tidigare, genomgått 
annan barnpsykiatrisk utredning. I så fall var det någon skillnad? I så fall vad? 
16. Upplever du förbättrat psykiskt mående hos barnet? 
17. Hur uppfattar du barnet upplevde utredningen? 
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Bilaga	  2	  
CamillaUllsten                                                                                                    
Ersta Sköndal Högskola 
S:t Lukas utbildningsinstitut 
Psykoterapeututbildning FAM 11 
Uppsatsarbete                                                                                 2013-02-27 
  
Till föräldrarna för  (till föräldrar som jag träffat som personal i 
utredningarna) 
 
Hej, 
  
Jag skriver till er med en fråga om ni vill delta i en studie jag gör. Genom mitt 
arbete som kurator på BUP genomgår jag en vidareutbildning till psykoterapeut 
vid Ersta Sköndals Högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut. Där ingår att göra ett 
vetenskapligt arbete och därför ska jag göra en studie. Det är viktigt för oss att få 
ta del av erfarenheter på systematiskt sätt.  
 
Under mitt arbete på BUP har jag kommit att fundera på om och hur vi hjälper 
barn och föräldrar genom att göra barnpsykiatriska utredningar. I huvudsak är 
mina frågeställningar i studien:  
I vilken grad upplever sig föräldrar delaktiga i den barnpsykiatriska utredningen av deras 
barn?  
I så fall på vilket sätt? 
Hur mycket är utredningen till hjälp i att förstå sitt barn?  
I så fall hur? 
Jag vänder mig i första hand till de familjer jag redan känner, för att underlätta att 
ta reda på vilka som genomgått utredning. Jag hoppas att ni ändå kan svara så 
ärligt som möjligt även om jag funnits med i delar av utredningen. Era svar är 
anonyma, inga personliga data, eller data som kan göra er igenkännbara, kommer 
att finnas med. 
  
Jag kommer att höra av mig till er under kommande veckor för att höra om ni kan 
tänka er genomgå en intervju, och boka in en lämplig tid, och plats. När arbetet är 
klart kommer ni att få tillfälle att ta del av studien. Ert deltagande kommer att vara 
värdefullt för vårt fortsatta arbete med barn och deras familjer på vår mottagning. 
 
Med vänliga hälsningar 
Camilla Ullsten 
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Bilaga	  3	  
CamillaUllsten                                                                                            
Ersta Sköndal Högskola 
S:t Lukas utbildningsinstitut 
Psykoterapeututbildning FAM 11 
Uppsatsarbete                                                                                   2013-02-27 
  
Till föräldrarna för barn som genomgått utredning (TA-C) där jag inte 
deltagit 
 
Hej, 
  
Jag arbetar som kurator på BUP. Genom mitt arbete genomgår jag en 
vidareutbildning till psykoterapeut vid Ersta Sköndals högskola/S:t Lukas 
utbildningsinstitut. Där ingår att göra ett vetenskapligt arbete – en studie. Under 
mitt arbete på BUP har jag kommit att fundera på om och hur vi hjälper barn och 
föräldrar genom att göra barnpsykiatriska utredningar.  
 
Jag har frågat mina kollegor om de har familjer som genomgått barnpsykiatrisk 
utredning. På så sätt har jag fått era kontaktuppgifter. Kanske har min kollega 
kontaktat er innan ni fått brevet också.  
 
I huvudsak är mina frågeställningar i studien:  
I vilken grad upplever sig föräldrar delaktiga i den barnpsykiatriska utredningen av deras 
barn?  
I så fall på vilket sätt? 
Hur mycket är utredningen till hjälp i att förstå sitt barn?  
I så fall hur? 
  
Jag kommer att höra av mig till er under kommande veckor för att höra om ni kan 
tänka er genomgå en intervju, och boka in en lämplig tid, och plats. Era svar är 
anonyma, inga personliga data, eller data som kan göra er igenkännbara, kommer 
att finnas med. 
När arbetet är klart kommer ni att få tillfälle att ta del av studien. Ert deltagande 
kommer att vara värdefullt för vårt fortsatta arbete med barn och deras familjer på 
vår mottagning. 
  
Med vänliga hälsningar 
Camilla Ullsten 


