
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Abstract 

"It's bad education" is a thesis written by Jenny Spik and Alexander Villafuerte. The study examines 

from a parental perspective on how parents' lives is affected out of an ADHD diagnosis of their child. 

The purpose of this study is to try to find an understanding of how this affects family life, especially the 

parents. The authors of the study attempted to analyze the data with the theories of stigmatization, 

deviant and normalization principles as tools. Semi structured interviews were used to collect data for 

this study.  

Six parents was interviewed with the intent to intercept their experiences. The results of the interviews 

are presented by categories. Each category is analyzed individually. The results of the study shows that 

the parents are very affected by how the children are treated primarily by the school. But also by 

children and other adults in the child’s environment.  
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Sammanfattning 

“Det är dålig uppfostran” är ett examensarbete skrivet av Jenny Spik och Alexander Villafuerte. Studien 

undersöker utifrån ett föräldraperspektiv hur föräldrarnas tillvaro påverkats utav en ADHD-diagnos på 

deras barn. Syftet med studien är att försöka hitta en förståelse kring hur detta påverkar familjelivet men 

framförallt föräldrarna. Med teorier om stigmatisering, avvikande och normaliseringsprinciper som 

verktyg har författarna till studien försökt att analysera data.  

Semistrukturerade intervjuer har använts vid insamling av data för denna studie. Sex föräldrar har 

intervjuas med avsikt att fånga upp deras upplevelser. Resultatet redovisas med hjälp av kategorier och 

varje kategori analyseras enskilt. Resultatet av studien visar att hur föräldrarna mår påverkas till mycket 

stor del av hur barnen blir behandlade främst av skolan, men även av både barn och andra vuxna i 

barnets omgivning.  

 

Nyckelord: ADHD, Föräldraperspektiv, Normaliseringsprincip, Skolan  

  



 

 

 

Förord: 

Först och främst vill vi tacka intervjupersonerna som ställde upp på intervjuer till denna uppsats. Vi 

uppskattar ert samarbete och öppenhet. Förhoppningen är att vi återgivit intervjupersonernas upplevelser 

på ett korrekt sätt, samt att de känner sig rättvist behandlade och lyssnade på innan, under och efter 

intervjutillfällena. 

Vi vill även tacka vår handledare för stöd och handledning under skrivprocessen. Avslutningsvis vill vi 

tacka varandra för ett gott samarbete.  

 

  



 

 

 

Arbetsfördelning 

Arbetet för studien har i viss mån delats upp. Uppdelningarna har gjorts för att spara tid då studien varit 

mycket tidsbegränsad. De delar i uppsatsen som har delats upp har vi senare läst igenom och korrigerat 

tillsammans. Vi har gemensamt valt studiens ämne, strukturerad syfte och frågeställningar samt 

producerat intervjufrågor. Båda författarna har varit delaktiga i intervjuerna samt tagit fram koder och 

teman. 

 

Jenny har skrivit problemformulering samt begreppsbeskrivning. De tidigare studierna har även dessa 

delats upp, där Jenny skrivit om Socialstyrelsen, Skolverket och artikeln “Leva i en familj med ett barn 

som har ADHD”. Alexander skrev om artikeln “ADHD i klassrummet: Effektiv åtgärdsstrategier”. I den 

teoretiska referensramen har Alexander skrivit om Goffmans teori om stigma och 

Normaliseringsprincipen av Nirje. Jenny har skrivit om Beckers teori om avvikande.  

 

Metoddelen och resultat och analys har även det delats upp, i ansvar att ta fram information och 

material. Men båda delarna har bearbetats av oss båda i efterhand. Den sammanfattande diskussionen, 

slutsatserna och förslag till vidare forskning har helt och hållet skrivits ihop, ord för ord. 
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1. Inledning  

“De är intensiva på ett sätt som ibland uppskattas men ibland blir för 

mycket för omgivningen. I sin måttliga och charmiga variant liknar de Emil 

i Lönneberga. Andra utvecklas till skolans största busar, avstängs från 

undervisningen och påbörjar kanske en avvikarkarriär.”  

                                                                                         Tore Duvner, 1998. 

 

Båda författarna till denna studie har tidigare arbetat med barn som lider av olika 

funktionsnedsättningar. Bland dessa kan aspberger, autism och ADHD nämnas. Genom att arbeta med 

barnen etableras även en kontakt med barnens föräldrar. Fokus är dock alltid riktad mot barnen eller mot 

barnets funktionsnedsättning. Trots att jobbet är enbart med barnen är det svårt undvika att se hur 

föräldrarna och övriga medlemmar i familjen påverkas av det oavbrutna fokus barnet kräver. Genom att 

ha observerat barnens familjesituation väcktes en nyfikenhet inom oss för att veta mer om hur 

familjemedlemmarna upplever barnens funktionsnedsättning. 

 

ADHD är en mycket omtalad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. De senaste åren har flera kända 

profiler pratat om sin ADHD diagnos. De har berättat hur problematiskt det var innan de själva blev 

diagnostiserade och lärde sig att hantera funktionsnedsättningen. Uppmärksamheten som ADHD har fått 

i media är dock inte något nytt. Redan för ca 10 år sedan öppnade Eva Kärfve, leg. sjuksköterska och 

docent i sociologi, upp debatten genom att ifrågasätta diagnosen. Hon riktade hård kritik mot både 

läkemedelsindustrin och psykiatrin, för att samarbeta för ett ökat antal ADHD-diagnoser på barn för en 

ekonomisk vinst.  

 

En annan insatt person inom ämnet är Björn Kadesjö. Han är överläkare som har jobbat inom 

skolhälsovården, barnmedicin och barnhälsovården samt ansvarig för Socialstyrelsens kunskapsöversikt 

av ADHD. Kadesjö har publicerat både artiklar och böcker där neuropsykiatriska frågor samt ADHD-

problematik uppmärksammas. I artikeln ”ADHD bör uppmärksammas mer – tidiga insatser spar 

lidande” Kadesjö, Gillberg, Fernell & Nylander (2014) redovisas vikten av tidiga insatser för ADHD-

problematiken. De tidiga insatserna är samhällsekonomiskt besparande. Artikeln lyfter också att olika 

instanser bör samverka bättre. Det är enbart till fördel när samhälleliga instanser samarbetar och ger alla 

de resurser som varje individ som har diagnosen ADHD har rätt till. Problematiken som står till grund 

för en diagnos bör, enligt artikelns författare, visas redan under barndomsåren och påverka barnet eller 

ungdomens skolprestation. Symptomen följer med i vuxen ålder. ADHD är en diagnos som sällan är 

ensam. Det finns mycket ofta en eller flera andra problematiska beteenden eller hinder hos individen, 
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exempelvis dyslexi och olika former av ätstörningar är vanligt. En ökad risk för avvikande beteenden 

som missbruksproblematik samt kriminella beteenden finns hos individer med ADHD, bara inom 

kriminalvården har visat på att 40 % av de intagna på anstalt har ADHD (Läkartidningen. 

2014;111:CUMM). 

 

ADHD är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som många tror sig känna till. Det diskuteras fritt 

om ämnet och det finns även de som tror att denna, enligt de själva, “påhittade diagnosen” grundar sig 

bland annat i dålig uppfostran eller föräldrarnas otydlighet i att sätta gränser (Kärfve,2000, s.40-42). Hur 

mår föräldrarna egentligen och hur påverkas familjen, är något vi genom denna uppsats är intresserad av 

lyfta fram.   

  

2. Problemformulering  

Som vi ser det så finns det ett behov hos familjer att få förståelse för sina barns diagnoser. Men även 

behovet att få en förståelse för deras situation som förälder till barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Det finns behov hos samhället att lyfta det faktiska problemet när barn med 

ADHD hamnar i kläm i skolor, hos lärare, hos kompisar och hos andra vuxna. Det finns ett behov hos 

föräldrarna till dessa barn att andra samhällsmedlemmar ska öka sin kunskap om neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Till exempel att få stöd från flera håll i samhället som riktar sig till barnet, 

syskonen och till föräldrarna själva.  

 

Med denna studie vill vi kunna nå ut till alla föräldrar, där vi hoppas öka kunskapen om andra föräldrars 

situation. Studien riktar sig även till lärare och elever på skolor, anhöriga till familjer där ADHD är 

konstant närvarande i vardagen och till läkare, psykologer och utredare. Studien är även av betydelse för 

socionomer som är i kontakt med barn, oberoende av sin roll som socialsekreterare, skolkutator eller 

behandlingspersonal. Genom att belysa föräldrarnas situation hoppas vi också kunna bidra till att 

föräldrar till ett barn med ADHD förstår att de inte är ensamma med att kämpa för sitt barn både i 

skolan, hos myndigheter och i hemmet.  

 

Konsekvenserna finns på flera plan och berör hela familjen när det kämpas med att överhuvudtaget få en 

utredning på sitt barn. Det kan vara en evig kamp om barnets skolgång, en kamp hemma, mellan 

föräldrar, mellan syskonen och med andra anhöriga. Därför anser författarna att denna problematik är 

viktig att lyfta i det sociala arbetet. Föräldrarnas perspektiv bör lyftas då hela familjen påverkas av att en 

eller flera individer i familjen har en neuropsykiatrisk diagnos. Diagnosen kan komma att påverka deras 
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familjeliv mer eller mindre radikalt. Det saknas ett föräldraperspektiv som inte bara lyfter själva 

problemen, utan de känslomässiga, fysiska och psykiska upplevelserna av problematiken som drabbar 

de individerna som ska vara den stabila och trygga, skyddande världen i varje barns tillvaro - 

föräldrarna.  
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3. Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur föräldrar upplever att en ADHD-diagnos har påverkat deras 

tillvaro. För att kunna besvara studiens syfte har vi följande frågeställningar. Frågorna som består av 

olika karaktärer hjälper oss att både kartlägga och beskriva hur föräldrarna upplever en ADHD diagnos.  

 

● Hur har föräldrarna fått beskedet om diagnosen? 

● Vilka konsekvenser får diagnosen för föräldrarna i:  

○ Kontakten med olika myndigheter? 

○ Relation till vänner och anhöriga? 

○ Föräldrarollen? 

●  Vilken eventuell hjälp har familjen fått? 

 

3.1 Begreppsbeskrivning 

Som bekant, används de flesta begrepp med olika definition och med olika innebörd. Genom att 

förtydliga innebörden av de begrepp som används i föreliggande arbete presenteras författarnas 

definition av ett antal, för studien, centrala begrepp. Studien avgränsas specifikt till ADHD och för att 

förhindra begreppsförvirring eller andra oklarheter beskrivs även ADD, som är mycket nära ADHD. 

Något som bör betonas är att de begrepp som beskrivs i detta avsnitt är den specifika definitionen som 

kommer att användas i just denna studie. 

3.1.1 Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning förkortas “NPF”. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

grundar sig i hur hjärnan fungerar. ADHD, aspbergers syndrom och tourettes syndrom är vanliga 

diagnoser som räknas till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Individer med någon form av 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan ha svårigheter med impulskontroll, sociala samspel, motorik 

och koncentrationsförmåga. Vad varje individ med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning har 

svårigheter med är individuellt, en del individer har stora problem med alla ovanstående svårigheter 

medan andra individer kan ha stora svårigheter med enbart en eller ett par av dessa. En individ med 

någon av dessa tidigare nämnda funktionsnedsättningar kan ha stor talang för problemlösning och är 

ofta mycket kreativa samt benägna att tänka “utanför boxen”. Hur just en specifik individs 

funktionsnedsättning visar sig är högst individuellt (Attention Stockholms län, 2014). 
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3.1.2 ADHD 

ADHD är förkortningen till “Attention Deficit Hyperactivity Disorder”. På svenska kallas det oftast 

ADHD och ibland “Uppmärksamhetsstörning med överaktivitet” (Duvner, 1998, s. 16). ADHD 

kännetecknas av att personen i fråga har koncentrationssvårigheter, svårigheter med att kontrollera sin 

impuls eller är hyperaktiv (Duvner, 1998, s. 18-20). Diagnosen är mycket individuell och man kan ha 

mer eller mindre svårigheter med olika saker. Tore Duvner beskriver att det finns individer som 

uppfyller alla kriterier utom svårigheter med impulskontrollen. Han menar att ADHD finns i 

kombinerad typ, vilket är när kriterier för både uppmärksamhetsstörning och hyperaktivitet-impulsivitet 

uppfylls. Men uppfylls enbart kriterier för en av dessa “symptomgrupper” talas det bara om 

övervägande uppmärksamhetsstörning eller övervägande hyperaktivitet-impulsivitet, då skrivs detta som 

AD/HD. Duvner påtalar också att ADHD med kombinerad typ är det som man oftast menar i Sverige. 

(Duvner, 1998, s.18). I vår studie skriver vi “ADHD” där både kombinerad och icke-kombinerad typ 

ryms. 

  

ADHD är ibland den primära, huvudsakliga, diagnosen hos en individ. Personer med ADHD har ibland 

annan problematik som inte kan förklaras av just den diagnosen. Detta kan vara läs- och skrivsvårigheter 

som gör att individen kan utveckla dyslexi eller dyskalkyli (Duvner, 1998, s. 65). Exempel på andra 

former av problematik som är vanlig hos personer med diagnosen ADHD är depression, tics, 

tvångstankar och problematik av autistisk karaktär (Kadesjö, 2008, 114- 129). ADHD kan även vara en 

tilläggsdiagnos när en annan diagnos eller sjukdom är den huvudsakliga. Det är alltså inte ovanligt att 

någon har andra funktionsnedsättningar eller sjukdomar (Duvner, 1998, s. 65). Det bör påpekas att 

ADHD är en funktionsnedsättning och inte en sjukdom. Duvner beskriver ADHD som ett dolt 

handikapp, som behöver stor förståelse från sin omgivning. Desto mindre förståelse från sin omgivning, 

desto svårare blir den diagnostiserade individens situation (Duvner, 1998, s. 9). 

3.1.3 ADD 

ADD är som ADHD fast utan hyperaktiviteten. ADD är förkortningen till “Attention Deficit Disorder”, 

alltså “Uppmärksamhetsstörning”.  ADD är mer präglat åt inlärningssvårigheter än beteendeproblem 

som ADHD är mer kopplat till (Duvner, 1998, s. 19). 

3.1.4 BUP 

“BUP” är förkortningen till Barn- & ungdomspsykiatrin.  BUP är en specialiserad verksamhet inom den 

svenska sjukvården med inriktning på barn och ungdomar upp till 17 år gamla med psykisk problematik 

(BUP, 2014). 
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3.1.5 Socialtjänsten 

Förkortas ibland till “soc”. Socialtjänsten är en myndighet som varje enskild kommun i Sverige ansvarar 

för (Regeringskansliet, 2014). 
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4. Tidigare studier inom området 

För att fördjupa vår kunskap inom tidigare forskning har vi bland annat använd oss av sökverktyget 

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet). Sökningarna gav få träffar som presenterade ett 

föräldraperspektiv. Författarna kunde istället hitta flera studier som behandlade ADHD utifrån ett 

barnperspektiv. I detta kapitel kommer det att redogöras för de studier som kan bidra med kunskap inför 

genomförande av denna uppsats. 

4.1 En diagnos det stormat kring – ADHD i ett historiskt perspektiv. 
Ur en publikation från Socialstyrelsen (2014) går det att ta del av ett historiskt perspektiv där olika 

samhällsförändringar tas upp. En viktig aspekt som blir belyst i publikationen är att förändringar i den 

svenska skolan har påverkat antalet diagnoser. Antalet ADHD-diagnoser har ökat sedan början av 2000-

talet. Under 2001 gjorde Skolverket en utvärdering som redogjorde för att den samhällsutveckling som 

pågick krävde en mer målmedveten pedagogisk verksamhet. I ett samhälle som rörde sig mer och mer 

mot ett projektinriktat arbetssätt, gavs ett ökat krav på elevernas förmågor att planera och ta egna 

initiativ. Stor vikt läggs därför också vid samarbetsförmåga och klassrummet skulle bli mer ”pratigt” 

och ”rörigt”.  

Detta nya arbetssätt gjorde att flertalet lärare ansåg att elever med koncentrationssvårigheter skulle få 

det ännu svårare i skolan och att delta i en större elevgrupp. Socialstyrelsens publikation redovisar också 

att Skolverket har under det senare 2000-talet rapporterat att det har blivit allt vanligare att kommuner 

bedömer att elevers behov av medicinskt stöd i skolan har ökat, istället för att det pedagogiska behovet 

har efterfrågats.  

4.2 Skolverkets rapport - en kartläggning av inriktade friskolor 
En av skolverkets rapporter (2014) har kartlagt 68 stycken fristående skolor, både grundskolor samt 

gymnasieskolor, som endast tar emot elever med ett behov av särskilt stöd. Många av skolorna i 

rapporten ligger i Stockholmsområdet och har riktat in sig på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, 

bland annat ADHD. I åtta av dessa skolor gjordes det även en fallstudie på och den visade ett resultat på 

att många elever som sökt sig till denna typ av skola haft någon sorts problematik i tidigare skolor. 

Skolorna i rapporten har mindre grupper med elever och ett högre lärarantal än i andra skolor som inte 

har denna behovsinriktning. Pedagoger och lärare i dessa skolor har också en specialkompetens och 

skolorna erbjuder utöver detta en långsiktig plan för att eleverna ska få en anpassad skolgång hos dem. 

Flera kommuner i rapporten har ansett att dessa specialiserade skolor är en sista utväg när alla andra 

kommunala medel inte har tillgodosett någon elevs behov. 
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Ur rapporten framgår det också att det behöver forskas mer på dessa skolor och mer tillförlitlig 

erfarenhet av dem. Forskning på både kortsiktiga och långsiktiga effekter av dessa skolor är också något 

som framgår som nödvändigt av rapportens resultat. 

4.3 Leva i en familj med ett barn som har ADHD. 

Artikeln ”Living in a family with a child with attention deficit hyperactivity disorder: a 

phenomenographic study” belyser ett liknande ämne som denna studie avser att belysa. Artikeln syftar 

till att beskriva hur vardagen upplevs hos familjer vars barn har ADHD. Artikeln är kvalitativ med en 

fenomenografisk ansats och materialet insamlades med intervjuer som verktyg. Intervjuerna 

genomfördes enskilt med familjemedlemmar, både föräldrar, syskon och barn. Det var sex familjer som 

deltog i intervjuerna, vilket var 20 individer med bortfall på tre personer som själva valde att inte delta. 

Dessa tre individer var syskon eller barnet med ADHD. Varje familj hade minst ett barn med ADHD. 

Resultatet av intervjuerna visade att familjerna utvecklat strategier för att underlätta vardagen inom 

familjen och med andra människor. Resultatet visade även att familjemedlemmarna som inte hade 

ADHD försökte undvika att hamna i konflikt med barnet som hade ADHD och försökte tillgodose 

barnets behov på andra sätt, vilka beskrivs närmare i artikeln. Medicinering av det berörda barnet 

upplevdes som positivt. Familjerna upplever att deras familjer har ett starkare ”band” inom familjen än 

andra familjer där barn med ADHD inte finns.   

4.4 ADHD i klassrummet: Effektiv åtgärdsstrategier 

Artikeln ADHD in the Classroom: Effective Intervention Strategies börjar med att beskriva och 

problematisera kring barn med ADHD och deras skolsituation. Barn med ADHD beskrivs i artikeln som 

barn som ofta hamnar i mer problematiska situationer än barn utan ADHD. Författarna till artikeln 

använder sig av studier vilka visar att barn med ADHD är mer frånvarande från skolan än andra barn, 

frånvaron orsakas av bland annat läkarbesök. En av de citerade studierna i artikeln är bland annat Loe 

och Feldmans (2007) studie som belyser att barn med ADHD är mer benägna att ha sämre betyg, lägre 

poäng på standardiserade tester och en ökad användning av skolresurser, jämfört med jämnåriga utan 

diagnosen (Loe & Feldman, 2007).  

Vidare beskriver artikeln vikten av samarbetet mellan skolan och hemmet, det vill säga pedagoger och 

föräldrarna. Samarbete i skolan kan vara nödvändig mellan skolpsykologer, kuratorer och pedagoger, 

som artikeln beskriver det måste de arbeta tillsammans för att underlätta barnens utveckling i skolan. 

Den omfattande strukturering som barn med ADHD kräver beskrivs utifrån tre olika punkter, utifrån 

samma punkter formas konkreta strategier som strävar efter att ge pedagoger verktyg för att stödja barn 

med ADHD i skolmiljön. 
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4.5 Sammanfattande reflektioner 

De tidigare studier som har presenterats är två vetenskapliga artiklar och två rapporter från 

Socialstyrelsen och Skolverket. Artiklarna uppmärksammar frågor som berör barn med ADHD i hem 

och skolmiljö. Dessa artiklar tar upp problematiken som skolpersonal och föräldrar måste handskas med 

i samband med undervisningen av barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Med hjälp av 

dessa artiklar kan frågeställningar i denna uppsats diskuteras utifrån ett nytt perspektiv och analyseras 

därefter. Socialstyrelsen och Skolverkets publicerade verk är av stor relevans då dessa visar på att 

problematiken kring diagnoser tidigare har lyfts, men att det fortfarande saknas undersökningar för hur 

det känslomässiga hos en person påverkas. Rapporterna visar exempelvis statistik och att lärare har 

funnit en oro redan för 10 år sedan kring de ändrade arbetssätten i skolan. Rapporterna visar också att 

efterfrågan på medicinering har ökat i samma takt som att diagnostiseringarna har ökat. Dessa verk ger 

ett bra underlag för att fortsätta forska kring ämnet i vidare och nya dimensioner. 
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5. Teoretisk referensram 

I detta kapitel kommer ett urval av teorier som författarna anser lämpliga för denna studie att redovisas 

och motiveras. Med hjälp av teorierna försöker författarna förklara det fenomen studien avser 

undersöka. Dessa teorier utgör tillsammans med resultatet grunden för studiens analys (Nyberg & 

tidström, 2012, s. 36).  

 

Studiens teoretiska ramar kan delas i två olika grupper.  Både Beckers teori om avvikande och Goffman 

teori om stigma tillhör det socialpsykologiska perspektivet. Socialpsykologi studerar hur tankar, känslor 

och beteenden hos individer påverkas av den faktiska, inbillade eller underförstådda närvaron av andra 

individer. Socialpsykologi kan också definieras som vetenskapen som studerar sociala fenomen och 

försöker upptäcka de lagar som styr samlevnad. Socialpsykologi undersöker sociala organisationer och 

syftar till att fastställa mönster av beteenden av individer i grupperna, roller och alla situationer som 

påverkar deras beteende(Nilsson, 1996). Nirjes normaliseringsprincip kommer att vara central i denna 

studie, utgår istället från en medicinsk fakta. Faktan i sig ifrågasätts inte, den är istället utgångspunkten 

för själva teorin. Teorin formas utifrån hur individer förhåller sig, hanterar och arbetar med. I detta 

kapitel kommer teorierna att redogöras för mer ingångende och avslutas med en kort sammanfattning.  

5.1 Normaliseringsprincip 

Syfte med normaliseringsprincipen är att integrera tillbaka individer till “det normala”. Det vill säga 

skapa möjligheter, rutiner och strukturer för personer som på något sätt har blivit särbehandlad på grund 

av sitt handikapp, att få uppleva ett normalt liv som möjligt. Normaliseringsprincip innebär, enligt Bengt 

Nirje (2003), att varje individ som lider av någon sort utvecklingstörnig bör få uppleva vardagsvillkor 

och levnadsmönster som liknar så mycket det är möjligt eller som motsvarar dem allmänt rådande i 

samhälle (Nirje, 2003, s 15). 

 

Normaliseringsprinciper bygger på förståelse för hur förhållandena i normala livsrytmer och rutiner i ett 

samhälle inverkar på utvecklingsstördas utveckling, mognad och tillvaro (Nirje, 2003, s 91). Denna 

princip var avsedd att verka som ett hjälpmedel för de institutioner som hade ansvaret för att dessa 

individer integrerades i samhället och togs om hand på ett värdefullt sätt. Normaliseringsprincipen var 

från en början menad till att skapa förståelse för de mest svaga i samhälle. Individer som i regel hade två 

handikapp, var blinda, döva eller utvecklingsstörda. I den kategorier räknades även in de autistiska och 

personer som på ett eller annat sätt inte kunde klara sig själva (Nirje, 2003, s 93).  

 



 

11 

 

Enligt Bengt Nirje (2003) handlar utvecklingsstörning om utveckling av medvetandet och av att kunna 

lära, minnas kunskaper samt förstå omvärlden och sig själv. Detta oavsett vad orsaken till 

utvecklingsstörning var. Bengt Nirje väljer att inte betrakta utvecklingsstörning som ett handikapp utan 

istället som tre svårigheter i samverkan. De tre svårigheter som Nirje beskriver är svårigheten att rätt 

förstår andra, svårigheten att rätt förstå omvärlden samt svårigheten att rätt förstå sig själv (Nirje, 2003, 

s 94). 

 

5.2 Howard Becker - Teori om avvikande 
Med hjälp av sociologen Howard Beckers teori om avvikande (2006) vill författarna lyfta processen för 

samhällets förmåga att etikettera individer som inte faller innanför ramarna för de aktuella normerna i 

det etablerade samhället. Teorin tar upp samhällets roll, avvikarna samt regelskaparna som förklaras i 

samma ordning och det är den teorin som det kommer att redogöras för i följande avsnitt. 

 

Det centrala i teorin är att samhället skapar avvikande individer och avvikande grupper (Becker, 2006, s. 

21). En individ som får etiketten ”avvikare” anses bryta mot de rådande normerna eller reglerna i 

samhället (Becker, 2006, s. 18). Begreppet avvikare är beroende av att det finns normer, värderingar 

eller regler att avvika ifrån eller bryta emot. En regel uppstår inte per automatik, utan det krävs att någon 

tar steget mot att vilja göra en förändring av vad som är accepterat eller inte (Becker, 2006, s. 135). En 

förändring kan vara att göra någonting socialt accepterat eller att göra någonting som redan är socialt 

accepterat till någonting som inte är det. 

 

De grupper i samhället som skapar normer kallar Becker för ”moralentreprenörer”. Det finns två 

grupper av moralentreprenörer där den ena gruppen som skapar regler och den andra gruppen som 

övervakar så att reglerna följs, dessa två grupper kallas för regelskapare och regelövervakare. 

 

Regelskaparen är en initiativtagare till att göra en norm eller värdering till en regel, för att världen inte 

fungerar utan regler som korrigerar individerna i samhället (Becker, 2006, s. 125). Initiativet till att 

försöka upprätta en ny regel kan lyckas och en ny regel eller norm etableras, men initiativet kan 

misslyckas och ingen förändring sker. När ett initiativ till en ny regel lyckas, skapas också en ny grupp 

avvikare (Becker, 2006, s. 130). Den andra gruppen moralentreprenörer, som Becker kallar för 

regelövervakare, är ofta myndigheter (Becker, 2006, s. 130). Regelövervakarna ser till att reglerna följs. 
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5.3 Erving Goffman - Stigma  
Som Goffman förklarar i boken Stigma (2011), var det Grekerna som ursprungligen skapade begreppet 

Stigma. Syftet med begreppet var att kunna namnge kroppsliga tecken hos individer för att på det sättet 

kunna påpeka någonting ovanligt, avvikande eller nedsättande i individens moraliska status (Goffman, 

2011, s. 9). En individ som bär på stigma kan definieras som en individ som skulle kunna accepteras i 

samhälle men den har en egenskap, ett drag som gör att folk vände sig bort från honom. han avviker på 

ett icke önskvärt sätt andras förväntningar (Goffman, 2011, s. 12). 

Goffman definierar tre olika sorter av stigma. Den första kallar han för den kroppsliga, där kroppsliga 

missbildningar av skilda slag räknas in, den andra definieras utifrån olika fläckar på den personliga 

karaktären, enligt Goffman så ingår här, individer med onaturliga lidelse, förrädiska eller stela 

trosföreställningar och viljesvaghet. Individer sluter sig till dessa egenskaper utifrån vederbörandes 

förflutna, det vill säga om individerna har till exempel presenterat något prov på psykiska problem, 

fängelsevistelse, underliga böjelse, alkoholism, homosexualitet, eller radikala politiska engagemang. 

Den tredje är en stambetingade stigma där ras, religion, nation ingår, dessa stigma kan förmedlas från 

generation till generation och i lika mån kan drabba alla medlemmar i en familj (Goffman, 2011, s.12).  

Enligt Goffman är det upp till varje samhälle att avgöra vilka egenskap ska uppfattas som normala för 

att utifrån dessa sorterar människor i olika kategorier (Goffman, 2011, s.9). Goffman skriver även att de 

åtgärder samhället tar mot de som besitter något stigma är välbekanta, man börja med av mänskliggöra 

individerna för att sedan diskriminera de. Med hjälp av liknelser och metaforer beskrivs stigmatiserade 

individers egenskaper.  

Det är i relation till andra individer som människor kommer att få bli stigmatiserade, eftersom det är 

individernas uppfattningar av normal eller avvikande som definierar andra individer i ett samhälle 

(Goffman, 2011). 

5.4 Sammanfattande reflektion: 
Författarna till denna studie kommer att använda Beckers (2006) avvikarteori och stigma tillsammans, 

detta för att båda teorier kompletterar varandra. Enligt Goffman (2011) behövs det avvikande beteende 

som kan särskilja individer från varandra för att kunna stigmatisera någon. Teorier om stigma kommer 

att hjälpa skribenterna att observera likheter mellan informanterna och de som bär på ett stigma. På 

samma sätt kommer teorin om avvikande att användas för att identifiera de processer som gör individer 

avvikande eller inte. Normaliseringsprincipen å andra sida kommer att hjälpa oss att förstå den graden 

av acceptans föräldrarna har i den processen.  
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6. Metod 

I det föreliggande kapitlet redovisas och motiveras studiens strategiska val som tillämpats för att kunna 

besvara studiens syfte och frågeställningar. Avsikten med denna studie är att lyfta föräldraperspektivet 

och ta del av hur föräldrars tillvaro påverkats av en diagnos.  

Studiens metod består av en kvalitativ forskningsansats. Inom kvalitativa forskningsansatser utgår 

forskaren från vardagslivet med syfte att förstå ett fenomen (Kvale & Svend, 2014, s. 41). De frågor 

som ställts i denna studie har en kvalitativ karaktär, det vill säga frågorna efterstävar en förståelse för ett 

fenomen (Nyberg & Tidström, 2012, s. 125). Författarna strävar efter en förståelse för sina informanters 

situationer och är inte ute efter statistik eller siffror. 

  

Kvalitativa studier kan klassificeras inom den Holistiska filosofie. Filosofin som säger att erfarenhet är 

beroende av förståelse för människan i ett socialt sammanhang. Inom den Holistiska filosofin ingår den 

Hermeneutik metoden som säger att det är genom tolkningar som forskaren försöker förstå mänskliga 

erfarenheter och människors situationer (Olsson & Sörensen 2011, s. 100). I denna studie har vi använt 

oss av en kvalitativ forskningsansats i både insamlingen, tolkning och analys av data. Det vill säga att 

författarna har under hela processen försökt skaffa en helhetsbild av de olika situationer vår målgrupp 

har upplevt. Uppsatsen har en abduktiv ansats då studien förts utefter både teoretiska referensramar samt 

den empiri som samlats in gör en analys (Fejes & Thornberg, s 25). 

6.1 Urvalsmetodik 
Genom ett bekvämlighetsurval tog vi kontakt med vår målgrupp. Bekvämlighetsurval innebär att studien 

använder sig av det material som är tillgängligt utan att ta hänsyn till en eventuell urvalsram (Esaiasson 

et al, 2012, s.188). Nackdelen med att använda ett bekvämlighetsurval är att författarna till denna studie 

inte har möjligheten att välja en representativ grupp. Vilket innebär att studiens representativitet kan 

kritiseras. För att försöka undvika detta har intervjupersoner sökts i flera olika intressegrupper. 

Den främsta fördelen med bekvämlighetsurval är att det är tidsbesparande. 

 

Via sociala medier presenterades syftet med studien och intresserade personer ombads att ta själva 

kontakt med oss. De sociala medier där annonsen lades ut var i olika intressegrupper. Med hänsyn till 

målgruppen beskrivs inte grupperna i de sociala medierna närmare. Ytterligare fördelar med vårt 

tillvägagångssätt för att få tag på intervjupersoner är att sociala medier är stort idag och många individer 

från alla samhällsklasser är aktiva på dessa. I “annonsen” fanns information om plats och tid. Detta för 

att personerna i målgruppen skulle kunna avgöra om de hade möjlighet att delta i studien redan innan de 

kontaktade studiens författare.  Även tid spelade roll under urvalsprocessen och det är därför studiens 
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målgrupp begränsas till de 6 första personer som aktivt tog kontakt med oss och bokade tid för intervju. 

Trots att det inte fanns några specifika önskemål på intervjupersoner mer än att de har barn med 

fastställd ADHD var det enbart kvinnor, mammor, som hörde av sig och var intresserade av att delta i 

studien. 

6.2 Datainsamlingsmetoder 
För att samla in data till studien har semistrukturerade intervjuer använts. Semistrukturerade intervjuer 

innebär att det finns specifika frågor som ställs till alla intervjupersoner. Intervjuledarna har även 

friheten att ställa ytterligare frågor för att fördjupa eller klargöra vissa delar av helhetsbilden som 

intervjuledarna försöker få fram (May, 2013, s. 162). Fördelen med denna typ av frågemetod får 

intervjupersonerna chansen att svara på frågorna som ställs med egna ord och uttryck (May, 2013, s. 

163). Alla intervjuer bidrar med någonting för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar men 

alla intervjuer bidrar på olika sätt och olika mycket. Semistrukturerade intervjuer gör det inte heller 

svårare att göra olika jämförelser mellan intervjusvaren (May, 2013, s. 163-163). 

6.3 Etiska frågor  
Vid genomförandet av intervjuerna har vi som författare tagit hänsyn till vetenskaprådets etiska 

riktlinjer. Dessa 4 riktlinjer har varit aktuella under hela processen. Vilket innebär från första kontakt 

med intervjupersonen, under intervjun och efter intervjun. Riktlinjerna kallasinformationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Med informationskravet menas det att det 

ska vara tydligt för deltagande eller informanter vilket syfte studien har (Vetenskaprådet, 2002, s. 17). 

Samtyckeskravet innebär att intervjupersonerna deltar frivilligt i studien och samtycker till medverkan. 

Konfidentialitetskravet innebär att författarna kommer överens med intervjupersonerna om hur uppgifter 

som framkommer under intervjutillfället kommer att användas, exempelvis att deras namn inte kommer 

att finnas med i studien. Den sista av vetenskapsrådets etiska riktlinjer är nyttjandekravet som beskriver 

och begränsar de områden där information som framkommit vid intervjutillfället kan användas. Detta 

innebär att forskaren inte får använda information som framkommit under intervjuerna i annat syfte än 

det som utlovats. Inspelningar eller transkriberingar får inte heller säljas eller delas oarbetad till tredje 

part (Vetenskaprådet, 2002, s. 17). Under det kommande avsnittet kommer de försök som har gjorts för 

hur dessa frågor tillämpats under hela arbetets gång, i synnerhet under intervjuförfarandet, att beskrivas.  

6.4 Intervjuförfarandet 
Vid intervjutillfället var båda skribenterna till studien medverkande och aktiva som intervjuledare. Då 

materialet sedan tolkades av samma personer som skrivit studien var närvaron till författarnas fördel 

(Trost, 2010, s. 75).  Fördelen med två intervjuledare är att båda kan komplettera med frågor om någon 
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av dem anser att det behövs vidareutvecklas eller ges ett mer detaljrikt svar från intervjupersonen (Trost, 

2010, s. 66-67). 

 

Överväganden vi har gjort är på vilket sätt intervjuerna ska genomföras. Trots att mail och 

telefonkontakt är tidsbesparande är en intervju där både intervjuledare och intervjuperson aktivt deltar 

samtidigt ett bättre alternativ för vår studie. Intervjuledarna och intervjupersonen har suttit vid ett bord 

där intervjupersonen har suttit på kortsidan av bordet och intervjuledarna på varsin långsida. Alla 3 

bredvid varandra som i en triangel för att undvika att öka känslan av en formell intervju. Hade 

intervjuledarna suttit på samma sida och med intervjupersonen mitt emot hade känslan i rummet kunnat 

vara en helt annan. Alla intervjuer hölls i samma lokaler där enbart intervjuledare och intervjupersoner 

närvarat. Platsen valdes ut noga då det var önskvärt att genomföra intervjun ostört (Trost, 2010, s. 65). 

 

Redan från första kontakten med intervjupersoner har vi så öppet som möjligt försökt informera syfte 

med arbetet. I en annons som delats via sociala medier har vi kort presenterat syftet med studie. I en 

senare kontakt med de som självmant kontaktade oss har vi genom privat meddelande berättat om syftet 

med arbete (Vetenskaprådet, 2002, s. 17). Intervjupersonerna blev tillfrågade om tillåtelse för en 

inspelning av intervjun, detta med syfte att kunna transkribera intervju längre fram. Samtliga 

intervjupersoner accepterade inspelningen. I möten med intervjupersoner förklarades att utlova 

anonymitet var något vi inte kunna göra men konfidentialitet kunde istället garanteras(Vetenskaprådet, 

2002, s. 17). Inga namn skulle anges och de geografiska platserna om några nämndes skulle omskrivas 

till Stockholmsområdet i texterna.  

 

Informationen som intervjuerna har givit kommer enbart att användas till att svara på studiens syfte. 

Personer som deltagit i studien får åberopa studieresultat med syfte att få hjälp eller vård. Dock för inte 

sociala myndigheter eller liknande institutioner använda studieresultat för att tvinga deltagande att 

genomgå tvångsinsatser eller söka vård (Vetenskaprådet, 2002, s. 17). I denna studie har vi inte haft 

kontakt med tredje partner med syfte att sälja eller få någons sorts vinst av informations som av studie 

framkommit. Intervjupersoner har informerats om att en godkänd C-uppsats kommer att finnas 

tillgängligt på internet eftersom några att intervjupersonerna visade intresse för att läsa ett färdigt utkast 

av denna studie har de utlovas en länk där möjligheten att läsa uppsatsen finns. Målet med att spela in 

intervju har varit att kunna transkribera inspelningar inför en analys av materialet, när författarna 

transkriberar inspelningar återupplever intervjusituationen detta hjälper till att sätta ord i ett 

sammanhang och komma ihåg hur exakt intervjun gick till. 
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6.5 Studiens trovärdighet och tillförlitlighet 
Studiens kvalitet anses inom det kvalitativa forskningsfältet bero på forskarens förmåga att samla in och 

analysera data. Medvetenheten om att personliga värderingar kan ha inflytande på studien, genom att 

redovisa insamlad data opåverkad av författarnas egna värderingar motverkas detta (Fejes & Thornberg, 

2009). För att motverka detta inflytande har vi i denna studie utgått från inspelningarna som har 

transkriberats för att undvika personliga värderingar. I denna studie var det även två intervjuledare som 

närvarade vid varje intervju vilket också höjer trovärdighet och tillförlitlighet för studien (Larsen, 2009, 

s. 81).  
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7. Resultat och analys 

För att kunna besvara syftet med denna studie samt dess frågeställningar har författarna valt att  

presentera de genomförda intervjuerna i olika kategorier, dessa kategorier kallas även för teman. 

Analysmetoden kallas för kategorisering där materialet analyseras till olika koder (Fejes & Thornberg, s. 

33). Likheter och skillnader i koderna utgör olika kategorier som datamaterialet, i detta fall intervjuerna, 

redovisas och analyseras i (Fejes & Thornberg s 41-58). I föreliggande kapitel presenteras resultat av 

varje frågeställning enskilt. Studien består att tre frågeställningar, några av dessa innehåller även 

underfrågor som på samma sätt ska besvaras enskilt, detta för att varje av dessa tema eller kategori 

hjälper till att förstå och besvara studiens syfte. Slutligen kommer tre analyser att uppvisas, en för varje 

frågeställning. Presentation av analysen görs direkt efter att varje frågeställning har redogjorts. Detta för 

att tydligt introducera den analysen där det håll till. Inledningsvis presenteras studiens intervjupersoner.  

7.1 Presentation av intervjupersoner: 
Härmed kommer att presenteras studiens sex intervjupersoner detta för att kunna ha en förförståelse om 

deras situation. Inga namn eller platser kommer att anges med hänsyn till intervjupersonerna. 

Intervjupersoner kommer att tilldelas ett nummer istället för ett namn. Samma nummer används under 

hela studien. Förkortningen “IP” (intervjuperson) kommer att användas tillsammans med 

intervjupersonens nummer, det vill säga IP1, IP2, IP3, IP4, IP5 och IP6. 

 

IP1: Är sambo, sambon är inte barnens biologiska pappa. Har två barn. Yngsta barnet har 

ADHD. Misstänker att hon själv har ADHD. För tillfället sjukskriven. 

IP2: Ensamstående mamma som delar vårdnad av sina tre barn med barnens pappa. Yngsta 

barnet har ADHD. IP2 har dyslexi. 

IP3: Är gift och bor ihop med barnens pappa. Har tre barn. Yngsta barnet har ADHD. 

IP4: Är sambo med barnens pappa och har tre barn. Två barn har ADHD diagnos. Misstänker att 

IP4 själv har ADHD.  

IP5: Är ensamstående, har tre barn och delad vårdnad med barnens pappa. Yngsta barnet har   

ADHD. Förtidspensionär och sjukskriven. 

IP6: Är gift och har tillsammans med sin man två adopterade barn. Ett av barnen har diagnosen 

ADHD.  
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7.2 Hur har föräldrarna fått beskedet? 
Denna fråga har en kartläggande karaktär och beskriver kontakten mellan föräldrarna och de 

myndigheter som framställde diagnosen. Tre stycken underkategorier kodats fram för att besvara 

frågeställningen. 

 

På vilket sätt har föräldrarna fått beskedet? 

Samtliga intervjupersoner som har deltagit i denna studie har fått besked genom ett personligt möte med 

specialister, där fick de även möjligheten att träffa någon som förklarade beskedet. 

 

Av vem fick föräldrarna beskedet? 

Av intervjun har det framkommit att psykologer eller andra specialister (överläkare, läkare eller kurator) 

som har varit delaktiga under utredningsprocessen har meddelat beskedet. Dessa psykologer eller 

specialister har de träffat genom BUP eller privata aktörer.   

 

Hur upplevdes sättet att få beskedet på? 

Varje enskild intervjuperson har berättat att det sättet de meddelades om beskedet av utredningen kändes 

bra.  Fyra av de sex intervjupersonerna nämnde och uttryckligen att efter beskedet så hoppades man på 

hjälp. En av intervjupersonerna kände oro för att utredarna inte skulle se vad de, föräldrarna, sett och 

såg. 

 

7.2.1 Analys  

Studiens resultat kan kopplas till Beckers teori (2006) om avvikande, då en utredning har begärts främst 

av föräldrarna när ett avvikande beteende uppmärksammats i första hand i skolmiljö eller i andra hand 

hemmiljö. Ett beteende som gör att barnet har avvikit från sin klass eller dagisgrupp i interaktion med 

andra barn. Exempelvis genom att inte kunna åta sig uppgifter eller kunskap som förmedlas genom 

skolans undervisande lärare eller ha svårt att kontrollera sin impuls hemma. Oro för att en utredning inte 

skulle visa någonting och att barnets beteende inte skulle gå att förklara fanns hos några informanter.  

 

Alla intervjupersoner svarar att de fått beskedet om diagnosen i ett personligt möte med någon specialist 

som jobbat med utredning av olika neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det vill säga psykologer, 

läkare eller kuratorer, några träffade dessa utredare via BUP, andra hos privata aktörer. Samtliga 

intervjupersoner upplevde tillvägagångssättet av diagnosbeskedet som positivt, beskedet kändes bra 

uttrycker flera av föräldrarna under intervjutillfälle. Utifrån en normaliseringsprincip kan författarna 

förstå föräldrarnas positiva upplevelse. En diagnos medför även kunskap om just funktionsnedsättning, 
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med en diagnos som utgångspunkt kan föräldrarna skapa verktyg för att kunna hantera och strukturera 

barnens vardag på ett sätt som är anpassad efter barnens förutsättningar. Som Bengt Nirje (2003) menar 

är med hjälp av strukturer som individer med utvecklingsstörningar kan integrerar och få leva ett 

normalt liv utifrån sina förutsättningar.  

 

Informanterna upplevde att ett personligt möte för att få beskedet om diagnos var fördelaktigt. Detta 

eftersom att genom ett personligt möte fick föräldrarna möjligheten att ställa frågor och få svar på sina 

funderingar kring deras barn beteende. Detta kan kopplas till normaliseringsprincip som beskriver att det 

är genom förståelse för hur “de normala” rutinerna påverkar diagnostiserade individers möjligheter till 

utveckling, det vill säga genom kunskap (Nirje, 2003, s 91).   
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7.3 Vilka konsekvenser upplever föräldrarna att diagnosen får i: a) kontakten med 
olika myndigheter? b) relation till vänner och anhöriga? c) föräldraroll?  

Frågeställning två innehåller tre teman. Resultatet av dessa teman kommer att presenteras var för sig, 

dock kommer en gemensam analys för samtliga teman att redogöras. 

 

Vilka konsekvenser får diagnosen för föräldrarna i kontakten med olika myndigheter?  

Här kommer att presenteras myndigheter som föräldrarna har haft en kontakt med i samband ADHD 

diagnosen.  Det är tre myndigheter som ständigt återkommer i samtliga intervjuer, dessa är skolan, BUP 

och Socialtjänsten. I möten med informanterna har framkommit föräldrarnas kontakt med skolan både 

innan och efter en diagnostisering. Detta har hjälp författarna att uppmärksamma skillnader som kan 

påverka kontakten mellan skolan och de diagnostiserade barnens föräldrar. Dessa skillnader kan även 

hjälpa till att förstå konsekvenserna en diagnostisering medför till en sådan kontakt. 

 

En del av föräldrarna hade en bra relation med skolan innan diagnostiseringen, detta grundades på att de 

var nöjda över att skolpersonalen uppmärksammade barnens situation med intention att hjälpa barnen att 

hantera sina svårigheter. Det var några lärare som tog sig tiden med att anpassa miljön i klassrummet för 

att de diagnostiserade barnen lättare skulle kunna fokusera och komma igång med skolarbetet. En 

informant berättar att dennes barn var i behov av avskärmning. Lärare kunde sätta upp skärmar runt 

barnen, detta för att barnet skulle kunna se tavlan och lärare utan att störas av andra intryck. Fokusen 

riktades på det sättet till läraren och så fick barnet sitta kvar i klassrummet. 

 

En annan del av våra informanter har inte upplevt en bra kontakt med skolan varken före eller efter 

diagnostisering. Här gör dock en del av intervjupersonerna skillnad mellan lärare och skolledningen. Att 

pedagogerna inte kan hantera en sådan problematik kan en del av informanterna förstå.  Något som 

informanterna tar upp i lärarnas försvar är att det är alldeles för stora grupper och för få personal i 

klasserna. Gällande kontakten med skolledningen å andra sidan är informanterna mycket hårdare och 

mer kritiska. Några av intervjupersoner upplever att skolledning inte brydde sig om barnens situations 

trots dokumentation och kontakt med psykologer från BUP. Medicinering är även en viktig del i 

kontakten med skolan. Informanterna beskriver hur en stor förändring i barnets skolgång kunde 

uppmärksammas efter medicinering, detta gjorde även att kontakten med skolan förbättrades.  

 

Samtliga intervjupersoner svarar att efter en diagnostisering upplevde de att de hade det som behövdes 

för att kunna kräva hjälp från skolan. Hjälpen kunde vara i form av stöd genom till exempel extra 

personal, anpassning av klassrummet eller lärarens sätt att lära och bemöta barnen. Konflikten har dock 



 

22 

 

uppkommit i de fall där föräldrarna inte kunde uppfatta en förståelse för barnens problematik från 

skolanssidan trots diagnosen. 

 

”Våren 2010 fick [barnet] diagnosen ADHD och då började med att vi skulle 

medicinera så att [barnet] skulle må bättre för [barnet] mådde väldigt dåligt i skolan 

för skolsituationen, för det är också så att de gör ingenting i skolan före de har 

diagnos, de försöker inte hjälpa [barnet] eller någonting de har ju ingen resurs man 

får knapp resurs även om man har diagnos. Så att det, det var väldigt jobbigt för 

[barnet] och [barnet] mådde väldigt dåligt [...] Vi gått igenom en ganska svårt tid det 

här året mycket på grund att [barnet] mått dåligt i skolan [barnet] har inte haft någon 

närvaro överhuvudtaget på två år, och skolan har inte gjort ett skit.” - IP3 

 

Kontakten med BUP har i många fall skett tidigare än kontakten med skolan, då några av föräldrarna 

misstänkte tidigt att sina barn kunde presentera någon neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Några av 

intervjupersoner berättar dock att BUP avrådde de att göra en utredning detta på grund av barnens tidiga 

ålder. Kvar fanns dock behovet hos föräldrarna av en förklaring eller hjälp med verktyg att hantera 

problematik som barnens situation orsakade. Några andra kom i kontakt med BUP efter att 

skolpersonalen uppmärksammade barnets svårigheter i skolan. En av informanter berättar att 

koncentrations svårigheter som barnen presenterade i skolan var inte synliga hemma på samma sätt som 

lärarna kunde berätta. Detta förklarade några informanterna med att trots en diagnos saknades så hade de 

försökt skapa en lugnare miljö hemma för barnen, något som de inte hade i skolan.  

 

Informanterna berättar att de sökte sig till BUP för att få hjälp med en utredning som kunde leda till en 

förklaring eller diagnos, för att utifrån det kunna hjälpa sina barn.  Kontakten med BUP har många 

gånger gått bra till då utredningar har erbjudits, men det finns även få fall som beskriver en stor 

besviken i kontakten med BUP. En informant upplever att BUP fokuserade enbart på att ta fram en 

utredning och det enda hjälp BUP erbjuder är medicinering. En annan intervjuperson berättar att man 

fick hjälp beroende vem man pratade med, det kunde vara bra en dag och dålig dagen där på. Frustration 

hos några informanter är stort över att BUP enbart kan erbjuda medicin. 

Samtliga intervjupersoner oberoende av när de kontaktade BUP sökte sig dit för få hjälp med 

utredningen av en eventuell funktionsnedsättning. Första insatsen som erbjöds av BUP efter en diagnos 

var medicinering, där efter var samtliga föräldrar hänvisade att kontakta ADHD center. Frustrationen 

över att BUP kan erbjuda medicin utan vidare är stor hos några informanter  

“Som förälder, nu säger jag verkligen som förälder, så tror man, för BUP är det enda 

ställe som man går till, det är det, BUP är liksom, “Det stället” som man går till när 

man har barn med psykologiska problem, neuro problem eller liknande, då tror man 
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… att man... eller jag trodde i alla fall ... att de skulle liksom…  Ok de gör 

utredningen, och så det känns som att de då, på något sätt, har verktyg där, än att vi 

sen ... än att man får en pärm såhär -“men här får du en emajladress eller här har du 

en hemsida du kan gå in på och titta” alltså för mig kändes jätte konstigt jag ville har 

något mer (hur säger man?)  Handfast! handfast hjälp därifrån, så jag tycket det var 

konstigt ! [...] Jag trodde man skulle få mer inte bara en utredning, - “vi har kommit 

fram till denhär, här har du pärmen, med utredningen och så har vi fyra sidor om 

adhd-centern och sen lite andra beskrivningar om vad adhd är”, du vet … i ... i 

stoltform jätte kort. Det var allt och sen hejdå, det var allt” - IP2 

 

Kontakten som några informanter har haft med Socialtjänsten har berott på både positiva och 

komplicerade omständigheter. Till exempel har några informanter upptagit kontakten med 

Socialtjänsten på grund att misshandel som diagnostiserade barnen utövat mot sina föräldrar. Kontakten 

har även tagit när skolpersonalen inte behandlat barnen på rätt sätt i klassrummet. En informant berättar 

att det förekommit misshandel från en lärare mot barnet och att detta anmäldes direkt. Barnet fick 

därefter den tidigare efterfrågade hjälpen i form av en assistent i skolan. En annan informant berättar att 

de tog kontakt med Socialtjänsten då skolan inte hade anmält barnets stora frånvaro från lektionerna. I 

det senare fallet var föräldrarna tvungna att göra anmälningar direkt till Socialtjänsten. Anmälningen 

resulterade i en plats hos en specialskola, som föräldrarna och framförallt barnet blev nöjda med.  Det 

finns även informanter som berättar att de fått mycket hjälp av Socialtjänsten, de har bland fått träffa 

psykologer och kuratorer. Hjälpen som Socialtjänsten har erbjudit har varit inriktad till familjen och inte 

enbart till barnet. I samtliga fall har kontakten med Socialtjänsten aktualiseras på grund av oroligheter 

och fått en positiv respons från Socialtjänstens sida.   

“Efter att ha haft hemundervisning så ville inte [barnets]skolan ta [barnet] tillbaka, 

så då fick [barnet] en särskilt placering i en sådär resurscenter. [barnet] trivdes 

aldrig där, det var mindre rutiner. [...] det var liksom ingen skola det var mer som ett 

rum att vara i, så [barnet] vantrivdes och vi hade taxi, skoltaxi, som kom varje 

morgon, så det var ett ännu stressmoment då [...] och i den här vevan så 

misshandlade [barnet] mig för första gången. 

[barnets] längtan var hela tiden att komma tillbaka till en vanlig klass så vi jobbade 

mot det målet, då hade jag tag hjälp från socialtjänsten i och med [barnet] hade slagit 

mig så illa, så då var de också inkopplad ordentligt, det var inte kul som förälder [...] 

[barnet] förståg nog att de var på allvar när SOC blev inkopplad [...] vi hade varit 

hos polisen innan men [barnet] tog inte det på allvar.”IP5 

 

Vilka konsekvenser får diagnosen för föräldrarna i relation till vänner och anhöriga? 

Under denna kategori presenteras intervjusvaren som berör temat “relationer till vänner och anhöriga”. 

Relationen mellan intervjupersonen och andra individer som man som förälder möter i sin vardag 
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redovisas. Olika relationer inom familjen och släktingar samt i skolmiljö var övervägande stor i alla 

intervjuer, därför får dessa delar även ta mest plats under denna kategori. 

  

Efter att ha haft någon sorts problematik i skolan eller hemma och gått igenom en utredning har alla 

intervjupersoner uppgett att deras relation med det diagnostiserade barnet har blivit bättre. Oavsett om 

relationen var problematisk eller inte innan diagnosen utreddes och fastställdes är deras relation idag 

märkbart bättre. Problematiken som tidigare visats i samspelet med andra människor i skolmiljö, i 

hemmet eller mellan intervjupersonen och barnet har visat tydliga egenskaper som går att se för 

kriterierna för en diagnostisering. IP3 har berättat om att hela familjen har befunnit sig i en lång period 

av motgångar som varit mycket jobbig, men att idag är situationen avsevärt bättre och att när hjälp för 

diagnosen tillkommit har det påverkat mycket positivt: 

“Det har väl varit bra, det har varit ett jobbigt år. Just för att [barnet] har haft det så 

jobbigt. Då blir det ju liksom.. kämpigt.. men.. när just nu är det bra.“ IP3 

 

Andra intervjupersoner har istället berättat om en familj som är mycket nära varandra och som även här 

har föräldrarnas relation blivit mycket starkare efter att diagnosen ställdes på deras barn: 

“Som tur är så har ju vi bara blivit stärkta, många går ju isär med det gör.. vi hade en 

väldigt stabil grund när vi träffades och så gick vi ju igenom så otroligt mycket på 

vägen till adoptionen. Ehm.. Såatte… Vi har en väldigt stabil relation. Det gjorde ju 

mycket! Men det är klart att det påverkade oss. Naturligtvis!” IP6 

  

Men en av de föräldrar som intervjuats berättar om en annan verklighet. Med ett barn som inte förstår 

sociala sammanhang och med ett aggressivt tillvägagångssätt har barnet och ett äldre syskon tidigare 

haft en så problematisk relation att de inte kunnat bo ihop, varpå det äldre syskonet fått bo hos sin andre 

förälder under en period. Denna åtgärd är dock ingenting som flera av våra intervjupersoner har använt 

sig utav. Succesivt har dock relationen mellan syskonen förbättrats och gjort att en enad familj är möjlig 

igen. Ett nytt försök ska göras inom en snar framtid för att barnen ska kunna bo ihop. 

“[Äldre syskon] älskar ju att trigga [barnet] // så näe det har inte funkar bra alls vi 

har gjort en ny lösning där [Äldre syskon] inte bor hos mig på grund utav [barnet] 

ADHD. Men [Äldre syskon] kommer på helger ibland, men det har blivit lite bättre 

den sista månan... faktiskt.. vi ska testa och se om [Äldre syskon] kan bo hos mig 

igen.” IP2 

  

Intervjupersonernas berättelser om deras upplevelser vittnar om att relationerna mellan 

familjemedlemmarna i alla intervjupersoners familjer har blivit bättre. Inte bara relationen mellan 
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föräldern och barnet förbättrades. Majoriteten utav intervjupersonerna berättar att idag, efter diagnosen, 

har även barnets mor- och farföräldrar stegvis accepterat läget. I olika stor grad har mor- och 

farföräldrar accepterat läget. En intervjuperson berättar att dennes föräldrar själva tagit egna initiativ till 

att lära sig om ADHD och att deras nya kunskaper har gett förklaringar på både barnbarnets, 

intervjupersonens och deras egen barndom och liv. Samma intervjuperson berättar om sin mans 

föräldrar som har haft det svårare att acceptera själva diagnostiseringen. De ser på diagnoser på ett annat 

sätt än intervjupersonen och de använder sig ofta av olika bortförklaringar för att andra ska förstå att 

barnet i fråga inte är avvikande eller annorlunda. 

“Min mans föräldrar tog det lite längre tid för att liksom acceptera och så men idag 

så försöker dom vara delaktiga... sen märker man att dom är några steg bakom för att 

det är mycket förklaringar för att... alltså dom förklarar fortfarande sina 

bonusbarnbarn som att “dom har diagnoser, men det är inget fel på dom’.“ IP1. 

  

Citatet ovan är något som flera av intervjupersonerna berättar liknande berättelser om. Efter att barnen 

fått sina diagnoser har mor- och farföräldrar fått en större förståelse för sina barnbarn och detta har 

öppnat dörrar för såväl barn, föräldrar och släktingar. Flera intervjupersoner berättar om att man 

erbjudits att gå kurser på ADHD-center, då har även barnets mormödrar ofta velat delta i de kurserna 

och deltagandet är betydelsefull för hela familjen. Att flera nära anhöriga till barnet vill vara delaktiga 

och få en förståelse gör mycket för hela familjen. Men det finns enligt intervjupersonerna en klyfta 

mellan generationerna för i vilken grad man har förståelse för diagnosen ADHD. 

”Då kan man förklara för alla som inte förstår det här, den äldre generationen som 

inte förstår det här på samma sätt kanske.. jag vet inte .. // I och med att dom har fått 

veta det här så har allting bara vänt såhär, dom har fått mer förståelse och mer 

tålamod dom tar verkligen hand om [barnet] på ett annat sätt än dom gjorde innan 

när dom var barnvakt” IP2 

  

Men ett antal av intervjupersonerna beskriver en delvis saknad av vuxna kring sina barn eller att det 

saknas helt vuxna individer som stöd för både föräldern själv och dennes barn. En intervjuperson tog in 

sin närmsta väninna som stöd och tillsammans med väninnan gick intervjupersonen kurser på ADHD-

center. Intervjupersonen hade nu en annan vuxen att reflektera sina tankar med och väninnan blev som 

en ny del i familjen. Flera intervjupersoner har också undvikit stora delar av sitt tidigare umgänge på 

grund av bristen på förståelse hos vänner och bekanta till familjen. Istället för att hela familjen ska 

känna av spänningarna i umgänget och någon ska tycka att barnet är jobbigt är det helt enkelt lättare att 

stanna hemma. 
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När vi pratar om relationer till föräldrar i skolan och barnets relationer till kompisar eller vuxna i 

skolmiljön, både lärare och kompisars föräldrar skildrar alla intervjupersoner väldigt liknande 

situationer och berättelser. Ofta spelar det ingen större roll hur ofta eller mycket intervjupersonerna har 

försökt förklara sin och sina barns situation, många andra vuxna har visat svårigheter på att bemöta 

dessa barn. Intervjupersonerna förklarar för andra och försöker få andra personer att få en förståelse för 

barnets diagnos och situation. Men antingen har både barnen och föräldrarna blivit ifrågasatta i sitt 

föräldraskap och menar att barnet bara är dåligt uppfostrat. 

”’Det är dålig uppfostran’ det är väl det man har fått höra // När [barnet] fick sin 

diagnos då skrev jag ett brev i skolan så att alla skulle veta att [barnet]  har det, det 

spelar väl ingen roll hur.. samtidigt så.. fick [barnet]  ju inte komma hem och leka 

men då hade ju [barnet] redan sina vänner som tur var.. men [barnet] blev inte 

bjuden på dom andras kalas å sådär..” IP3. 

  

Föräldrarna upplever också att de inte trodda på eller så har det tystnat i skolans lokaler vid hämtning 

och lämning.  Alla intervjupersoner är mycket medvetna om att det pratats eller fortfarande pratas om 

barnet och föräldrarna. 

”Inte direkt till mig, men däremot fick jag veta genom skolan. // Så ja det finns nog 

föräldrar som har tyckt både det ena och det andra om mig..” IP2. 

  

Bilden intervjuperson 6 beskriver har många delar som flera intervjupersoners berättelser liknar. 

Tystnaden på skolgården känns igen och Ip6’s barn pratar än idag om saker barnet hört eller fått 

uppleva. IP6 berättar hur detta upplevdes: 

”Då kunde ju samtalsämnena stanna på skolgården när vi kom, det blev alldeles tyst 

och då visste vi ju att det var ju oss dom pratade om, naturligtvis! Det var ingen 

situation vi hade valt på nåt sätt utan det var en situation vi var tvingade in i.” IP6. 

  

Idag ser umgänget olika ut för våra intervjupersoner. IP4 berättade tidigare om att en isolering har skett. 

Andra intervjupersoner beskriver att ADHD-center och olika sociala medier eller forum har hjälpt 

mycket. 

  

”Jag tror det är så att man dras lite till likasinnade // Sen vi gick in i det här diagnos-

landet så har man ju även  skapat vänner genom såna kontaktnät som till exempel då 

sidor och forum både via nätet och till exempel då ADHD-center” IP1. 
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En intervjuperson säger också att det sociala livet inte blivit förändrat och att detta är tack vare 

öppenheten kring diagnosen och familjesituationen, det har inte varit någonting hemligt om dennes 

barns diagnos. En annan intervjuperson svarar att det sociala umgänget har förändrats  

mycket under tiden, från det att barnet kom in i deras liv till idag. Från en stor umgängeskrets till en 

nästintill asocial situation. Detta var fram tills att medicinen kom in i bilden och gjorde att barnet 

klarade av det sociala umgänget. 

”Vi ändrade vårat liv radikalt när [barnet] kom in i vårat liv. // Ända tills [barnet]  

började äta medicin, då började vi kunna kliva ut lite försiktigt igen.” IP6. 

 

Vilka konsekvenser får diagnosen för föräldrarna i föräldrarollen? 
Samtliga föräldrar upplever att efter en diagnostisering så kunde de förstå problematiken kring deras 

barns beteende på ett helt annat sätt. De visste att beteendet grundades på en funktionsnedsättning som 

påverkade barnets förmåga. Diagnostisering hjälpte de att förstå situationen bättre, några 

intervjupersoner berättar att efter dem hade förstått problematiken själva kunde de även lättare berätta 

för andra om barnets problematik med konkret kunskap kring ämnet. Trots att några redan innan en 

diagnostisering visste att något var fel, så hjälpte diagnosen att sänka kravet på sig själva och förstå 

barnen utifrån deras situation och inte utifrån andras förväntningar eller krav. Föräldrarna har berättat att 

de kände att de behövde engagera mer i det barn som diagnostiserats då barnet eller kontakten med 

barnet krävde mer anpassning, fokus och planering än det eller de andra barnen i familjen. 

Anpassningen var inte begränsad till hemmet, föräldrarna kände att även en mer engagerad kontakt med 

skolan krävdes, detta för att kunna få den hjälp barnet behövde även där. 

“Det låter hemskt att säga så men jag tror att jag är en mer närvarande mamma med 

honom än med mina andra barn, för de klarar sig själv på ett helt annat sätt, men jag 

måste vara med [barnet] 24/7 alltså måste följa [barnet, för om jag inte gör det, så 

händer det saker, som inte är bra för [barnet], så jag måste hela tiden gå ett steg 

antigen bredvid, efter eller och ibland före men hålla mig runt [barnet], det har jag 

inte behövs göra med de andra [...] förståelse har blivit större.” IP2 

 

Ansträngningar som föräldrarna gjorde var inte enbart i form av insatser, det krävdes även tid för att 

kunna hinna med både möte med läkaren, skolan och BUP. Pengar var även något som nämndes under 

ett intervjutillfälle. Jämförelse mellan det diagnostiserade och de icke diagnostiserade barnen i familjen 

så var föräldrarna tvungna att köpa nya skor, mobiltelefoner och kläder till det barn med diagnos oftare, 

då de inte tänker själva på saker och deras värde.  

“Vi fick en annan förståelse, en annan tolerans, sen påverkar ju mycket, det är ju 

mycket läkarbesök, sköterskan, det är möte på skolan, det är möte på BUP, det är 
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vänta på läkarmottagningen, det är medicin som ska testas fram och tillbaka och 

mycket som man måste sättas in i själv för att veta vad det är det man ska fråga efter 

[...] men jag har blivit lite lugnare efter diagnosen, i mina krav har jag blivit mycket 

lugnare [...] och då kan man slappna av på ett annat sätt.” IP4 

 

Hos några informanter har även barn som inte har någon diagnos fått ta lika mycket plats trots behovet 

inte funnits hos de, detta för att barnet utan diagnos inte ska känna att föräldrarna enbart fokuserar på 

barnet med diagnosen, det har dock handlat om att barnet blivit tillfråga om att få välja maträtter eller 

andra mindre beslut inom familjelivet. Det finns även föräldrar som upplever en större förståelse för sin 

egen situation genom deras barns diagnos, Förklaringen de fått efter deras barn diagnos har de även 

applicerat för situationer som de har ställts för under deras barndom.  Förståelse och kunskap som det 

fått genom diagnostisering har hjälp föräldrarna själva att förstå det de har gått genom i sitt liv. Detta har 

inspirerad en del av föräldrarna att genomföra en utredning och några har fått besked att även de har 

ADHD. 

“Diagnosen har påverkat mig otroligt mycket jag har fått en hel ny förståelse även för 

mig själv så det här var ju för mig jätte jätte bra att ta till mig eller att få, få till mig, 

det har liksom vänd på många sätt i vårt liv liksom, vi har kunnat lägga upp helt nya 

strategier och planer och kunna förstå det här med tidsplanering alltid vart otroligt 

svår för mig [...] Det har verkligen vänd vårt liv otroligt mycket. [...] Tidigare så var 

ju lite, dagen kom och gick och den här, och den här, skulle ju in under dag, men nu 

är jag mycket förbreddande och planerande, förstår att varje situation som blir 

förändrad kan påverkar barnet, vilket man tidigare inte tänkte på det sättet [...] nu vet 

man att det här och det här sker.” IP1 

7.3.1 Analys   

Utifrån resultat kan man se hur föräldrarna kommer i konflikt med myndigheter i de fall de inte upplever 

att en förståelse för att deras barns problematik existerar. Att barnens beteende uppmärksammas i skolan 

utan att erbjuda någon hjälp för att göra barnen delaktiga utifrån deras förutsättningar är oroväckande 

för föräldrarna. När fokus hamnar på barnens beteende utan vidare insatser kan göra de till avvikande.  

Utifrån Beckers teori om avvikande (2006) kan föräldrarnas rädsla och oro för barnens framtid förstårs. 

Rädsla för att barn ska får en stämpel som avvikande i skolmiljö då inga insatser görs för att de ska vara 

delaktiga i klassrummen. 

 

Skolan borde också stäva efter en normaliseringsprocess med syfte att ge de diagnostiserade barnen 

samma möjligheter som de andra barnen i klassen har. Bengt Nirje (2003) beskriver att institutioner 

borde jobba för att möjliggöra att utvecklingsstörda för ta del av samma möjligheter eller liknade 

möjligheter som övriga individer i samhälle. Även tidigare studier som “ADHD in the Classroom: 

Effective Intervention Strategies” (2011) påpekar vikten av att införa strukturer med avsikt att 
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möjliggöra för diagnostisera barn ta del av en värdig skolgång. Insatser som kan hjälpa de 

diagnostiserade barnen efterfrågas av föräldrarna. Barnen ska inte uppfattas som avvikande eller 

annorlunda, utan istället som en del av klassen som kan vara med och delta utifrån sina förutsättningar. 

Problematiken ligger dock i att arbetssättet som är i skolorna idag inte är så väl anpassade efter barn 

med speciella behov. Denna problematik uttrycktes även i Socialstyrelsens (2014) publikation. 

 

Analysen visar utifrån resultatet att relationen mellan barnet och intervjupersonen har blivit bättre efter 

diagnostisering. Detta kan bero på att en större förståelse har givit föräldrarna mer verktyg för att göra 

strategier och tillgodose sitt barns behov. Relationerna mellan familjen och myndighetskontakten samt 

hjälpinsatserna i samband med diagnosen har upplevts som en stor bristvara och ett samhällsproblem. 

Många föräldrar upplever sig också inte lyssnade på av skolledning eller myndighetspersoner när man 

efterfrågar stöd för sitt barns behov. I Skolverkets rapport (2014) visade det sig att kommunerna 

använde sig utav specialiserade skolor som en sista utväg. I dessa skolor erbjuder man mindre klasser 

och en större del lärare som enbart har specialkompetens, vilket hade varit mycket fördelaktig lösning 

för flera av våra intervjupersoners barn. 

  

Resultatet visar på att relationer mellan mor- och farföräldrar har förbättrats till viss del, men att mor- & 

farföräldrar söker bortförklaringar eller har svårt att acceptera det faktum att barnbarnet har fått en 

diagnos. Att när de berättar om sina barnbarns diagnoser lägger till exempelvis “men det är inget fel på 

dom” visar på en tydlig rädsla för att den man pratar med ska se dessa barn som annorlunda. Som om 

barnen på något vis skulle vara ett onormalt barn, vilket också går att koppla till både Beckers teori om 

avvikande (2006) och Goffmans teori om stigmatisering (2011). Beckers teori om avvikande (2006) är 

relevant i detta sammanhang då intervjupersonernas föräldrar som uttrycker sig så bör själva anse att 

barnbarnen är avvikande eller är rädda för att andra ska finna barnen avvikande på grund av sin diagnos. 

Därför förklarar de deras avvikande beteende med hjälp av någon form av försvarsmekanismer.  

 

Ett par av intervjupersonerna saknar umgänge eller har mycket litet umgänge eller vuxna kring sitt barn 

vilket också går att förklara med ovanstående teorier. Föräldrarna har berättat att man ofta känner sig 

ensam i processen till att en diagnos ställs, samt ibland även efter diagnosen är fastställd. Ensamheten 

beskrivs av både ensamstående intervjupersoner och intervjupersoner som är gifta eller sambos. Inom 

familjen kan en normaliseringsprocess ta tid att genomföras eftersom principen grundas på förståelse. 

Förståelse kommer inte på en gång när barnen fått diagnosen, det är en process som varje medlem i 

familjen måste utföra i sin takt. En normaliseringsprocess sker även hos de som är villiga att acceptera 
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att barnet bär på en funktionsnedsättning och att deras beteende inte grundas på att barnen är 

ouppfostrade. 

  

En tydlig form av stigmatisering samt avvikande syns också i skolan då både lärare, elever och 

elevernas föräldrar förstärker stigmat och gör de barnen med diagnos än mer avvikande. Detta kan ske 

öppet genom att prata om barnen som avvikande från gruppen på ett eller annat sätt på exempelvis 

föräldramöten. Det kan också komma till intervjupersonernas kännedom att andra föräldrar har haft 

synpunkter eller stigmatiserat barnet inför lärare som i sin tur har förmedlat informationen till våra 

intervjupersoner. 

7.4 Vilken eventuell hjälp har familjen fått? 
Det sammanställda resultatet som kommit ur intervjusvaren rörande insatser för familjerna och barnen 

redogörs det för här. Medicinering, olika resurser i skolan samt rekommendation att själva kontakta 

“ADHD-center” är tre återkommande hjälpinsatser som togs upp under intervjuerna hos alla 

intervjupersoner. Brister hos olika insatser är även det ett återkommande problem som alla 

intervjupersoner har känt igen sig i. Därför redogörs det även för vilka brister hos hjälpinsatser eller vart 

det finns förbättringsområden hos insatserna, som varit betydande för dessa familjer idag. 

  

Medicinering har erbjudits i ett tidigt skede efter att en utredning gjorts och diagnosen ADHD har 

fastställts. Åsikterna om medicinering har varit åtskilda och användningen av medicinering har skiljt sig 

mellan varje individ. Flera av intervjupersonerna har till en början tackat nej till medicinering av sina 

barn men senare tagit erbjudandet om medicin. För en av intervjupersonerna ville barnet själv prova 

medicin efter att barnets bästa kompis, som också har ADHD, tog medicin och det fungerade för 

kompisen. Idag fortsätter barnet med medicinering. En intervjuperson vill inte medicinera sitt barn utan 

tar hellre tag i barnets sociala omgivning och försöker hjälpa sitt barn utan hjälpen av mediciner. 

“Jag har varit orolig för att det inte ska funka för [barnet] i skolan. Att [barnet] inte 

ska lära sig det [barnet] ska... // Jag skulle inte vilja börja medicinera på en gång. 

Utan... om det finns hjälpmedel på andra sätt, för jag tror inte på mediciner liksom i 

grundinställningen liksom. Jag tror hellre på att prata och fixa det sociala 

runtomkring.” IP2 

  

Ett par av intervjupersonerna har börjat medicinera sina barn men medicinen har inte hjälpt barnet utan 

snarare förvärrat situationen och fått konsekvenser som att barnet inte sover, inte äter och inte är lika 

glad längre. En annan intervjuperson uppger en helt annan bild av medicinen, där medicinen har hjälpt 
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både familjen och barnet. Medicinen beskrevs i intervjun som en ”gudagåva” som gjort en stor skillnad i 

barnet och familjens liv. Med medicin kan barnets liv fungera. 

  

Oavsett om föräldrarna tagit beslutet att medicinera sina barn eller inte har det efterfrågats olika sorters 

insatser eller resurser i skolan för alla intervjupersonernas barn. Denna efterfrågan har dock sällan blivit 

uppfyllda på ett tillfredsställande sätt enligt intervjupersonerna. Vad föräldrarna önskat för sina barn har 

främst varit en extralärare eller pedagog för barnets räkning för att skolgången ska underlättas och 

anpassas efter barnet. En förälder berättar om att barnet inte har svårt att exempelvis räkna matematik, 

men har svårt att få ner det i skrift och fick därför en Ipad av skolan. Trots att skolan givit detta som en 

resurs har inte resursen fullföljts. 

“[barnet] fick en ipad. För att kunna arbeta på men den har [barnet] haft nu i en och 

en halv månad och dom har inte fått på ett enda skolprogram. Utan [barnet] tittar på 

youtube och det ... är ju kul för [barnet] men det var ju inte det som var tanken! 

Tanken var ju att de skulle lägga på matteboken för [barnet] har svårt att skriva, 

[barnet] är jätteduktig på matte men [barnet] har svårt att skriva.” IP4 

  

Ofta är det enskilda lärare som har engagerat sig i barnen. Sett till att just det barnet har fått en mer 

anpassad skolgång, utan att läraren har haft någon specialkompetens för den här sortera 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Lärarna har hjälpt till både i klassrummet och i barnets 

sociala relationer i skolan. Men när barnet byter lärare eller byter från låg- till mellanstadiet eller 

mellan- till högstadiet har barnet och familjen fått börja om från början igen. 

“Vi skickade en orosanmälan till soc. Skolan hade inte ens skickat en orosanmälan att 

[barnet] inte hade någon närvaro. Jag bad dem göra det i februari. // [barnet] gick 

inte ens in i klassrummet! [barnet] satt utanför eller nere i cafeterian eller ute på 

skolgården.” IP3 

  

Skolans bristande kompetens och brist på pengar till resurser har skapat mycket problem. En 

intervjuperson berättar om att en resurs efterfrågats, men om och om igen nekats, tills en polisanmälan 

kom till skolans kännedom om misshandel av det barnet man önskat resurs för. Då sattes en resurs in 

direkt: 

  

“[barnet] har blivit ganska utsatt av lärare. Dels ofta genom att bli utskickad från 

lektioner och även varnad när [barnet] kommer in på lektioner ‘ nu sköter du dig’ // 

Ständigt har det ju påprackats att ‘du duger inte, du är inte..’ liksom ‘välkommen här 

som du är’ och det har även.. det är fyra lärare som har behandlat [barnet] riktigt illa 

den är en som har dragit [barnet] i håret, en som har tagit ett strypgrepp på 



 

32 

 

[barnet]… En som har daskat till [barnet] i bakhuvudet och sen nu i slutet av fyran, 

så var det en som tog ett så hårt tag om armen på [barnet] och slet ut [barnet] ur 

klassrummet så han hade ett stort märke över hela överarmen så att.. vi valde att 

polisanmäla skolan då. // Ända från typ årskurs 3 när det började bli svårt för 

[barnet] i skolan när det blev högre krav så har vi önskat resurs, om inte till [barnet] 

så till klassen. Men det har vi alltid fått höra ‘det finns inga pengar, det finns den 

möjligheten. vi har legat på skolan om det här, lärarna har till och med försökt stötta 

oss i det här. Dom lärarna han haft bra kontakt med. Men rektorn har alltid 

tvärvägrat. Men dagen efter polisanmälan… så fick [barnet] resurs. Den bara helt 

plötsligt dök upp!” IP1 

  

De bristande resurserna som skolorna saknar resulterade i att en av våra intervjupersoner började med 

hemundervisning under en period. IP5’s barn längtade tillbaka till en vanlig skola och gick från en 

mycket problematisk skolgång till att gå ut grundskolan med minst godkänt i varje ämne. 

“Så det slutade med att vi hade hemundervisning i över ett halvår. Det gick bättre än 

att vara i skolan […] då hade [barnet] inte betyg i ett enda ämne på höstterminen i 

åttan. Och när [barnet] går ut 9an i vanlig klass så har [barnet] betyg godkänt eller 

mer i 16 ämnen. Så [barnet] gjorde en jätteuppryckning tillsammans med mig och 

kontaktpersonen.” IP5 

  

Flera av föräldrarna delar upplevelsen av att det enda som erbjuds när ens barn har blivit diagnostiserad 

är hjälp i form av medicin eller kurser på “ADHD-center”. Alla intervjupersoner har dock inte gått de 

kurserna eller känner inte ett behov av att gå dessa kurser. Den information man får som förälder vid 

diagnostisering av ens barn skiljer mycket från tillfälle till tillfälle. En av våra intervjupersoner visste 

inte innan våra möte att det finns ett fysiskt ställe att gå till som kallas ADHD-center. 

“ADHD-center är ju inte ett ställe, adhdcenter är ju en hemsida där du kan beställa 

tid för att gå på olika kurser som jag har förstått i alla fall” IP2 

  

Allt kämpande för att få resurser i skolan har upplevts som jobbigt för alla intervjupersoner. Flera 

berättar om att vägen till att få verktygen att lära både sig själva och barnet att leva med diagnosen är 

lång och i uppförsbacke. Flera föräldrar har beskrivit en önskan om att bli mer lyssnade på och att det 

skulle finnas flera olika aktiviteter anpassade för sina barn. Ett förslag på aktivitet har varit att ge barnet 

möjlighet till korttidshem där barnen själva kan knyta egna kontakter med andra barn med samma 

problematik.  

7.4.1 Analys   

Det går att plocka ut tydliga exempel på utanförskap vid analys av intervjusvaren. Det går att se att 

barnen haft ett avvikande beteende i exempelvis sin skolmiljö eller blivit stigmatiserade utav 
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skolpersonal. Goffman (2011) Beskriver tre olika sorts stigma, den tredje stigma som Goffman 

beskriver, den stambetingade stigma, påverkar även familjen av den stigmatiserade individen. I 

skolmiljön till exempel finns andra föräldrar som undviker barn med ADHD på grund att de är målade 

som avvikande, på samma sätt undviks barnens föräldrar. Becker (2006) pratar om de normbevakare, 

dessa beskrivs vara institutioner eller personer som jobbar i dem.  I skolmiljön kan både Goffman och 

Beckers teori observeras och analyseras utifrån den relationen mellan skolpersonalen mot barnen och 

den kontakten föräldrarna emellan. Genom att varna ett barn redan innan barnet kommer in i 

klassrummet och att uttryckligen säga “nu sköter du dig” har man som lärare visat för barnet själv samt 

dess klasskompisar att barnet har ett avvikande beteende. Detta går även att koppla till Beckers teori om 

avvikande (2006). Teorin beskriver att en eller flera individer måste vara aktiv och ta ett initiativ till att 

bestämma vad som är avvikande eller inte, vad som bryter mot en norm. När läraren säger åt 

intervjupersonens barn som är på väg in i klassrummet att barnet nu måste sköta sig, sänder läraren ut 

signaler till den övriga gruppen. I just detta fall var gruppen elever och eventuellt andra lärare eller 

vuxna på skolan, och normen hos dem var att sköta sig. I just den här gruppen ska gruppmedlemmarna 

inte ha ett avvikande beteende, som här kan kopplas till barnets funktionshinder och andra, samtidiga 

funktionshinder.  

 

 Lärarnas sätt att hantera barn med ADHD diagnos kan göra de till stigmatiserade individer. Goffman 

(2011) beskriver att varje grupp av individer bestämmer vilka regler är rådande i den miljön de 

samspelar, att påpekar att barnen beter sig annorlunda markeras att han bär på något som gör barnen 

annorlunda. Några lärare har hjälp barnen genom att avskärma de från övriga barnen i klassrummet, 

detta skulle kunna ses som ett stigma det är något synligt som markerar att baren inte få vara med på 

samma villkor som alla andra barnen. Men eftersom syftet med att avskärmningen inte var att utesluta 

utan istället integrera kan lärarnas avsikt förstås med hjälp av normaliseringsprocessen som beskriver 

hur en anpassning är det bästa för barn med utvecklingsstörning.  

 

En intervjuperson berättar i detalj kring hur de kämpat för en resurs, antingen till sitt barn eller till hela 

klassen som skolan nekat familjen under en lång period. Skolans nej hävdes dock dagen efter att en 

polisanmälan upprättades på grund av en misshandel som ägde rum i skolans lokaler, där den misstänkte 

var anställd på skolan och målsägande var barnet med familj. Dagen efter polisanmälan kom en resurs 

till skolan i form av en extra pedagog. Detta tyder på att det faktiskt finns möjligheter till resurser både 

rent ekonomiskt och personalmässigt, men det är ändå problematiskt att få denna resurs. Skolverkets 

rapport (2014) visade att kommuner som tillfrågats om resurser som specialinriktade skolor tog dessa 

skolor som en sista utväg. 
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8. Sammanfattande diskussion 

Studiens syfte var att fånga upp föräldrarnas upplevelser kring hur diagnosen inverkat på deras tillvaro. 

Resultatet har visat att föräldrarna inte upplever sig själva eller barnen som avvikande eller 

stigmatiserade, utifrån intervjutillfällena har föräldrarna dock beskrivit situationer där familjerna 

stigmatiserats av omgivningen på grund av barnets diagnos. Situationer där detta går att utläsa har varit 

när barnen inte blivit bjudna på kalas eller blivit utpekade av lärare. Ytterligare situationer där 

stigmatisering och avvikande har kunnat ses är när föräldrarna blivit ifrågasatta av andra vuxna i olika 

miljöer eller öppet kritiserade på exempelvis föräldramöten. 

 

Själva diagnosen i sig upplevs som positiv av föräldrarna. Andra faktorer i omgivningen har dock visat 

sig vara problematiska eller åtminstone bristfälliga nog att skapa frustration hos de berörda familjerna. 

Många föräldrar upplever sig också inte lyssnade på av skolledning eller myndighetspersoner när man 

efterfrågar stöd för sitt barns behov.  Föräldrarna har upplevt att barnen har hamnat i skymundan på 

grund av ett bristande samarbete mellan olika myndigheter samt inom olika myndigheter eller 

institutioner. Exempelvis så finns det enskilda och engagerade lärare som ser problematiken och arbetar 

för att åtgärda den men blir hindrade av skolans ledning.  

 

Flera föräldrar blir bemötta av andra personer som är kritiskt inställda till deras barns beteende och 

ifrågasätter även intervjupersonens föräldraförmåga. Många intervjupersoner kände även att barnens 

diagnos går att hantera hemma men att de har det svårare i skolan. Det går att diskutera skillnaden 

mellan hem och skolmiljö. Då pressen att prestera i samverkan med oförstående människor omkring 

barnet i skolmiljön kan göra att alla inblandade kan känna att skolmiljön är mer problematisk än 

hemmiljön. I barnets egna hem kan föräldrarna anpassa regler efter barnets förmåga och föräldrarna 

känner sina barn på en helt annan nivå än exempelvis skolpersonal. Föräldrarna har helt enkelt anpassat 

barnets hemmiljö vilket, i denna studie, har visat sig vara ett stort problem för skolan att få möjligheter 

att göra, oftast på grund av ekonomiska orsaker. Med en mer anpassad skolmiljö vittnar flera 

intervjupersoner att deras barn hade haft en bättre skolgång i en vanlig skolklass eller vanlig skola. Hos 

de familjer de barn som fått hjälpen och anpassningen intervjupersonerna anser att barnet behöver, mår 

bättre när insatserna satts in.  

 

De intervjupersoner i denna studie som skiljt sig från barnets andre förälder där den föräldern har visat 

sig haft svårt att acceptera eller svårt att förstå innebörden av barnets problematik, har även upplevt att 

barnen har det något svårare i ”det andra hemmet”. Det har visat sig exempelvis genom att barnet 

kommer hem till intervjupersonen och bor där när det är “andra förälderns vecka”. I andra omgivningar 
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där barnet anses som jobbigt på ett eller annat sätt undviker man som förälder. Föräldrar vill inte att 

andra ska tycka att barnet är jobbigt. Situationen blir enligt intervjupersonerna varje gång en jobbig 

upplevelse för både barn och vuxna.  

 

Tidigare forskning tar upp insatser som skolan borde erbjuda. Det krävs enligt författarna till “ADHD in 

the Classroom: Effective Intervention Strategies” strukturer och anpassning i klassrummet. Studien 

belyser hur relationen med föräldrarna påverkas av den eventuella hjälpen barnen får i skolan. Detta har 

också observerats i denna studies resultat då ofta uppstår konflikt mellan föräldrarna och skolpersonalen 

när inga insatser riktas mot att hjälpa barnen att utvecklas utifrån deras förutsättningar. När det gäller 

strukturer har författarna kunnat observera att en konflikt uppstår när föräldrarna upplever att de 

strukturer som de har hemma inte överensstämmer med de som finns i skolan.  

 

Skolan tar en ganska stor del av studiens resultat, i jämförelse med de övriga institutioner eller andra 

individer som föräldrarna kommer i kontakt med. Mycket av barnets liv utspelar sig i just skolmiljön, i 

skolorna finns olika regler och dessa är inte alltid de bästa för att hantera barn med en ADHD 

problematik. Möjligheter som föräldrarna har att påverkar de strukturer som skolan använder sig av är 

nästan lika med noll. Detta upplevs som en ständig kamp för föräldrarna. Till skillnad från de 

möjligheter som föräldrarna har att kunna strukturera efter sina barns behov hemma hos anhöriga eller 

vänner.  

 

Institutioner som till exempel BUP spelar en stor roll för famíljernas tillvaro och hur familjen ska 

hantera diagnosen så att tillvaron blir så bra som möjligt för varje  individ i familjen. Kritik har dock 

riktats mot det bemötande som enbart informerar om funktionsnedsättningens existens, för att sedan 

förmedla kunskap i form av en hög pärmar eller hänvisning till andra stödorganisationer. Önskan om en 

bättre kommunikation mellan de organisationer som föräldrarna måste kontakta har framkommit under 

studiens gång.  En bättre relation mellan föräldrarna och myndigheter skulle underlätta i mycket hur 

föräldrarna upplever diagnosen. Tidigare forskning visar att det är kommunikationen mellan till exempel 

pedagoger och föräldrar kommer att spelar en stor roll i hur barnen hanterar sina svårigheter i skolan. På 

samma sätt skulle kommunikationen mellan föräldrarna och andra myndigheter kunna leda till en bättre 

anpassning för barnens utveckling. Det finns tidigare forskning som beskriver hur pedagogernas roll och 

erfarenheter kan hjälpa till i hur barn med ADHD ska integreras i klassrummet utan att göra de till 

avvikande eller icke normala individer. Tidigare forskning visar att det krävs kunskap hos pedagogerna 

för att kunna hantera en sådan situation. Strukturer och planering inför varje undervisning krävdes av 

lärarna, allt för att försöka undvika ett eventuellt utbrott eller konflikt med barnen som ADHD.  
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I utformningen av denna studie har författarna diskuterat fram vilka för och nackdelar det finns med att 

enbart utgå från föräldrarnas perspektiv. Vikten av att belysa syskonens röster har diskuteras men på 

grund av den begränsade tidsram och de etiska krav som finns bestämdes det att studien enbart skulle 

utgå från föräldrarnas upplevelser. I dagens samhälle kan familjekostellationen se annorlunda ut än den 

normativa kärnfamiljen, vilket författarna varit medvetna om under forskningsperioden. Kärnfamiljen, 

som innefattar en man, en kvinna och deras gemensamma barn, inte är det enda familjeform som råder i 

dagens Sverige. Därför väcktes en normkritisk tanke och begreppet “föräldrar” används primärt i studien 

istället för exempelvis “mamma” eller “pappa” vilka kan verka exkluderande för andra familjeformer. 

Målet med val av ord är att inkludera hela samhällets olika familjformer till exempel “stjärnfamilj” som 

innefattar regnbågs-, enförälders-, tvåförälders-, bonusförälders-, adoptiv- eller donationsfamilj och inte 

utgå från normen. Trots att begreppet “föräldrar” användes i den tidigare nämnda kontaktannonsen i 

sociala medier var det dock enbart kvinnor som levt eller lever i heterosexuella förhållanden som 

kontaktade oss och var intresserade av en intervju.  

 

 

 

9. Slutsatser 

Slutsatser som går att dra efter att ha genomfört denna studie är att föräldrarna till barn med fastställd 

ADHD-diagnos upplever själva diagnostiseringen som något positivt. Föräldrarna upplevde att med en 

dokumenterad diagnos får men mer rättigheter som går att kräva för att möta barnets behov. Däremot 

har det visat sig att i praktiken hjälper det sällan med enbart en väldokumenterad diagnos, det krävs även 

minst en stark och engagerad förälder för att något konkret ska hända och knappt då. Hjälpen erbjuds 

sällan utan föräldern eller föräldrarna själva måste söka den. Den hjälp som erbjuds i ett tidigt skede är 

dock medicinering, men inga andra vidare insatser. Många föräldrar i denna studie tackade nej till 

medicinering, de var kritiska eller mycket tveksamma gällande att medicinera sina barn.  

 

Slutsatserna kring förälderns upplevelse av hur en diagnos påverkat dennes tillvaro beror till stor del på 

vilket sammanhang diagnosen först uppmärksammas i. Om diagnosen framkommer i kontakt med 

myndigheter, exempelvis skola, BUP eller socialtjänsten, finns det en förväntning från föräldrarnas sida 

att myndigheter ska ha kunskap och förstå barnets problematik. När myndigheterna i sin tur inte är så 

tillmötesgående eller visar den förståelse och det engagemang som en förälder förväntat sig, så uppstår 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Regnb%C3%A5gsfamilj
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en frustration. Frustrationen beskrivs som krävande och hopplös, det är en ständig kamp för att ens barn 

ska få den hjälp barnet har behov utav som föräldrarna själva beskriver det. 

 

Diagnostisering gav föräldrarna en grund att stå på som de senare kunde vidareutvecklas efter deras 

barns behov. Utifrån den nya insamlade kunskapen som familjen får vid delgivningen kunde föräldrarna 

börja strukturera tillvaron. Planering och strukturer hjälper föräldrarna att hantera, förbereda och 

förhindra de situationer som kan uppkomma i samband med barnens funktionsnedsättning. Dessa 

strukturer går att tillämpa både hemma hos släkt och vänner, detta gör att föräldrarna upplever en 

trygghet i sig själva eftersom de gjort det de kunnat för att hjälpa sina barn. I skolmiljön däremot måste 

föräldrarna lämna ifrån sig det ansvaret till pedagogerna eller samarbeta med dem. Samarbetet mellan 

föräldrarna och skolan har många gånger inte fungerat och då har upplevelsen hos föräldrarna varit 

negativ. 

 

Slutsatser av denna studie som går att koppla till det sociala arbetet är att de myndighetspersoner som en 

förälder kommer i kontakt med måste ta hänsyn till föräldrarnas röst. Det är föräldrarna som känner sina 

barn bäst och många problem som har uppstått på vägen för våra informanter hade kunnat förhindras om 

de blivit lyssnade på. Ett bättre samarbete mellan olika myndigheter är önskvärt då det enbart skulle 

vara till familjernas fördel.  
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10. Förslag till vidare forskning  

Efter att ha genomfört denna studie har många ytterligare frågor väckts. Exempelvis har funderingar 

kring varför det är enbart kvinnor som ställde upp intervjun diskuteras. Utifrån ett genusperspektiv 

skulle framtida uppsatser kunna analysera den rollen som kvinnor tar eller fördelas inom varje familj där 

någon eller några familjemedlemmar har en eller flera neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Att 

göra en likadan undersökning som denna men med enbart män skulle kunna ge en intressant synvinkel 

på samma studieämne.  Hur deras upplevelse har varit kring samma frågeställningar och aspekter som 

funnits i denna studie.  En annan synvinkel som vore av intresse är att undersöka hur en diagnostisering 

påverkar familjens ekonomiska resurser eller hur en familjs sociala klass påverkas av diagnostisering. 

 

Det är även viktigt att uppmärksamma skolans roll och samspelet mellan myndigheter. Då det utifrån 

denna studie går att utläsa att den kontakten föräldrar har med dessa myndigheter påverkar dem på olika 

sätt. Vilken inverkan har personalrotationen hos myndigheter på dessa familjer vore också ett spännande 

forskningsämne. Bemötande institutioner som Barn- & ungdomspsykiatrin, socialtjänsten samt skolan 

har mot föräldrarna är något som kan vara spännande att belysa i framtida uppsatser. Inte minst för att se 

om det finns strukturen som både begränsar och stigmatiserar individer istället för att underlätta deras 

situation utifrån deras förutsättningar.  
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