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Sammanfattning 

Denna studie undersökte föräldrar till barn som upplevdes ha höga 

problem med hyperaktivitet/impulsivitet och uppmärksamhet. Studiens 

syfte var att undersöka om föräldrarnas välbefinnande, föräldraroll och 

reaktioner på barnets beteende skiljde sig åt mellan dem som hade ett 

barn med Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) och dem 

vars barn inte hade diagnosen. Deltagarna (N=1086) var föräldrar som 

svarade på en enkät från Nationella Jämförelsestudien (en utvärdering 

av föräldrastödsprogram i Sverige). Denna studie fokuserade på de 225 

föräldrar till barn som hade höga ADHD-relaterade beteenden, varav 

62 barn hade ADHD-diagnos och 163 hade inte denna diagnos. 

Resultaten av variansanalyser visade att föräldrar till barn med ADHD-

diagnos och föräldrarna till barn utan diagnos inte skiljde sig åt gällande 

deras välbefinnande, föräldraskap och reaktioner på barnet. Den här 

studien föreslår att båda grupper av föräldrar till barn som visar stora 

svårigheter med hyperaktivitet/impulsivitet och 

uppmärksamhetsproblem behöver socialt stöd.   

 

Nyckelord. ADHD, föräldrars välbefinnande, föräldraskap, förälder-

barn relation 
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Parents Well-Being, Parenting Role and Reaction to Children with Hyperactivity/Impulsivity 

and Inattention Problems 

Veronica Wihman 

 

This study evaluated parents of children who perceived high in 

problems with hyperactivity/impulsivity and attention. The purpose of 

this study was to investigate whether parents’ well-being, parenting role 

or reaction on the child’s behavior differed between parents’ who had a 

child with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and parents 

of a child with no diagnose. Participants (N=1086) answered a survey 

from the National Effectiveness Evaluation of Parenting Programs in 

Sweden. Focus was on 225 parents of children who had high ADHD-

related behaviors, 62 children had an ADHD-diagnose and 163 had no 

diagnose. The results of analyses did not show any differences on well-

being, parenting role or reaction on the child’s behavior between 

parents of children who were diagnosed ADHD and parents of children 

with no diagnose. This study suggests that both these groups of parents 

with children high in hyperactivity/impulsivity and inattention need 

social support.  

      

Keywords. ADHD, parent well-being, parenting role, parent-child 

relationship  
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Föräldrars välbefinnande, föräldraroll och reaktioner på barn med hyperaktivitet/impulsivitet 

och uppmärksamhetsproblem 

Att vara förälder och uppfostra ett barn kan vara den svåraste, mest utmanande och 

viktigaste uppgift i livet. De flesta barn kommer förmodligen någon gång ha myror i benen 

när de förväntas att sitta still, inte lyssna på tillsägning eller svårt att kontrollera impulser som 

blir svårt för föräldern att hantera. Tänk då hur utmanande det är att ha ett barn som ständigt 

har svårt att anpassa aktivitetsnivå, reglera impulser och bibehålla koncentration i de flesta 

sammanhang? Till på köpet förväntas dessa föräldrar till barn med beteendeproblem likt 

Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) ta hänsyn till sitt barns särskilda behov, stå 

upp för deras rätt till att få extrastöd samt hantera vardagssituationer för att få livet att gå ihop. 

Vilka strategier har de när livet känns som att allting brakar ihop, går de till exempel in i 

väggen eller tar de till hårdare uppfostringsstrategier? Hur mår föräldrarna egentligen och 

skiljer de sig åt beroende på om deras barn har en diagnos eller inte? Syftet med denna 

studien är att undersöka om det finns skillnader hos föräldrars välbefinnande, deras 

föräldraroll och negativa reaktioner på barnets beteende, om deras barn med ADHD-

relaterade beteenden har eller inte har en ADHD-diagnos. 

ADHD är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och diagnos ställs i huvudsakligen 

på barn som uppvisar svårigheter med uppmärksamhet/hyperaktivitet och impulskontroll 

vilket blir ett handikapp i vardagen (American Psychiatric Association, 2013; Riksförbundet 

Attention, 2017). Det finns tre undergrupper av ADHD: huvudsakligen 

uppmärksamhetsproblem, huvudsakligen problem med hyperaktivitet/impulsivitet och en 

kombination av problem med hyperaktivitet/impulsivitet och uppmärksamhet. Det har visat 

sig att ADHD är den psykiatriska störning som har högst ärftlighet enligt tvillingstudier och 

adoptionsstudier (Brown, 2016). Förr talade man om att det var en symptom-diagnos som 
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ställdes på besvärliga barn som hade en jobbig uppväxt. Idag är det mer aktuellt att tala om 

kombinationen av genetiska faktorer och miljöfaktorer (Brown, 2016). 

Antalet ADHD-diagnostiseringar per år har ökat stadigt sedan 2000-talets början. 

Omfattande översiktsgenomgångar av prevalensstudier visar att ADHD uppskattningsvis 

förekommer hos drygt 5 % av befolkningen världen över (Polanczyk, de Lima, Horta, 

Biederman, & Rohde, 2007). Däremot finns det inget som styrker att andelen personer med 

ADHD i befolkningen ökar (Polanczyk, Willcutt, Salum, Kieling, & Rohde, 2014) eller att 

överdiagnostisering av ADHD sker (Scuitto & Eisenberg, 2007). Snarare verkar det som att 

den utveckling vi ser beror på att ADHD upptäcks i allt större utsträckning (Socialstyrelsen, 

2016). Socialstyrelsen antar att den drastiska statistiska ökningen av ADHD-diagnoser borde 

stanna av och avspegla den konstanta andel personer med ADHD i befolkningen. Alltså är det 

inte fler personer som drabbas av ADHD idag än tidigare, snarare att fler personer med 

ADHD upptäcks och får en diagnos. 

Barn kan ha svårigheter med hyperaktivitet, impulskontroll och uppmärksamhet utan 

att ha en fastställd ADHD-diagnos. Att en diagnos inte har blivit fastställd kan exempelvis 

bero på att barnet inte uppfyller alla kriterier för diagnosen eller att en fullständig utredning 

aldrig har gjorts (American Psychiatric Association, 2013). Följaktligen kan ett barn uppvisa 

symptom för ADHD utan att ha en diagnos. 

Flera studier (Lange m.fl., 2005; Mash & Johnston, 1983; Reader, Stewart, & 

Johnson, 2009) har visat att föräldrar till barn som diagnostiserats med ADHD mår sämre än 

föräldrar till barn utan ADHD. De var mer stressade jämfört med föräldrar till barn utan 

ADHD-diagnos eller liknande problem och kände även lägre socialt stöd, livskvalité och brist 

på familjefunktion (Lange m.fl., 2005). Föräldrarnas stress kan till exempel bero på brist av 

upplevt socialt stöd i och utanför familjen. En studie visade att den upplevda stressen hos 

föräldrar till barn med ADHD var negativt korrelerad med känsla av upplevt socialt stöd (Ma, 
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2017). Föräldrarna som inte kände socialt stöd var mer stressade än föräldrarna som kände att 

de fick socialt stöd. Föräldrarna kände störst socialt stöd av de närmaste personerna i deras 

sociala omgivning, som familjemedlemmar (speciellt make/maka) och vänner, jämfört med 

professionella personer från skola, läkare och samhällsservice. Studier visar även att föräldrar 

till barn med ADHD visar fler depressiva symptom än föräldrar till barn utan ADHD. 

Mammor till barn med ADHD visade i större utsträckning depressiva symptom än papporna 

(Cunningham, Benness, & Siegel 1988; Mash & Johnston, 1983). Mammorna klandrande 

även sig själva och kände sig socialt isolerade (Mash & Johnston, 1983). Således verkar det 

som att diagnostiserad ADHD hos barn har negativ påverkan på föräldrars välbefinnande. 

Tidigare forskning (Lange m.fl., 2005; Mash & Johnston, 1983) har även visat att ha 

barn med ADHD påverkar föräldrarnas känslor angående sitt föräldraskap. Föräldrar till barn 

med ADHD kände sig mindre tillfreds med sin föräldraroll jämfört med föräldrar till barn 

utan ADHD (Lange m.fl., 2005). De kände även lägre självförtroende och lägre känsla av att 

vara effektiv i sin föräldraroll jämfört med en normgrupp där barnen inte hade ADHD-

relaterade problem (Mash & Johnston, 1983). Alltså verkar det som att diagnostiserad ADHD 

har negativ påverkan på föräldrarnas känslor när det gäller deras föräldraskap. 

Hur föräldrar uppfattar barnets beteende och sin egen föräldraroll påverkar även deras 

barnuppfostran. Tidigare forskning (Lange m.fl., 2005) visar att föräldrar till barn med ADHD 

använder sig av hårdare uppfostran än föräldrar till barn utan ADHD. Föräldrar till tonåringar 

med ADHD-diagnos hade även konflikter om fler saker i vardagen än föräldrar vars barn inte 

hade någon ADHD-diagnos (Markel & Wiener, 2014). I en longitudinell studie av Glatz, 

Stattin och Kerr (2011) skapades en teoretisk modell för att förklara varför föräldrar till 

ungdomar som uppvisar hyperaktivitet/impulsivitet och uppmärksamhetsproblem upplever 

sitt barns beteende som extra krävande och varför föräldrarna använder sig av negativa 

uppfostringsstrategier. Föräldrarna som upplevde att deras barn inte svarade på 
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tillrättavisningar kände sig maktlösa och använde sig i större utsträckning av hårdare 

uppfostran. Alltså är det inte barnets beteende som utlöser negativa föräldrastrategier, utan det 

är barnets beteende som influerar föräldrarna att känna sig maktlösa och således agera med att 

använda hårdare uppfostran som ett resultat av barnets beteende (Glantz m.fl., 2011). 

Följaktligen verkar det som att ADHD-relaterade beteenden påverkar föräldrarnas 

uppfostringsstrategier och leder till negativa reaktioner på barnets beteende. 

Att ha kunskap om hur diagnostisering av ADHD hos barn påverkar deras föräldrar är 

viktigt för förståelse av deras individuella liv och samspel inom familjen för att kunna hjälpa 

dem på bästa sätt. Det är också viktigt i ett större samhällsperspektiv, då vi måste fråga oss i 

vilken riktning vill vi driva diagnostisering av barn i framtiden? Forskare och andra 

specialister inom ADHD är oeniga angående diagnostisering, vissa menar att diagnostisering 

av ADHD görs för lättvindigt medan andra menar att det bör läggas ner mer resurser på det 

(Bengtsson & Hultberg, 2012; Fernell, Kadesjö, & Nylander, 2014; Nydén, Paananen, & 

Gillberg, 2000). En del säger att ADHD bör uppmärksammas tidigare för att sätta in insatser 

och behandling  (Nydén m.fl., 2000). Andra menar att vi lider av en kollektiv kulturell 

föreställning om att tidig diagnos alltid är det bästa, och man varnar för överdiagnostik och 

överbehandling (Bengtsson & Hultberg, 2012). 

Tidigare studier (Halleröd, Anackarsäter, Råstam, & Scherman, 2015; Lundeby & 

Tossebro, 2008) beskriver både fördelar och nackdelar med att bli diagnostiserad. I en 

intervjustudie av vuxna som blev diagnostiserad med ADHD i vuxenålder beskrev 

majoriteten av deltagarna positiva erfarenheter efter diagnosen, som självkännedom och 

förklaring till deras beteende (Halleröd m.fl., 2015). Deltagarna beskrev också en känsla av 

lägre värde och tvivel om diagnostisering som fenomen samtidigt med en önskan om tidigare 

utredning. I en annan intervjustudie av föräldrar till barn som skulle genomgå 

diagnostiseringsprocess av bland annat ADHD rapporterade majoriteten av deltagarna att de 
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inte kände sig hörda av de professionella personerna (Lundeby & Tossebro, 2008). Även om 

de rapporterade om öppna dialoger och hjälpfulla insatser, var det konflikter mellan 

föräldrarna och de professionella. Föräldrarna kände sig nedvärderade angående sin kunskap, 

och kände sig fråntagen makten av att kunna definiera sina behov eller bedöma vad som var 

det viktigaste i deras egna och barns dagliga liv. Lundeby och Tøssebro menar att striden 

mellan föräldrar och professionella kan reflektera oenighet om vad som anses är det bästa för 

barnet och i synnerhet för barn med funktionsnedsättning. Dock har få kvantitativa studier 

undersökt hur diagnostisering av barn påverkar deras föräldrar. Därför är det viktigt att 

studera om föräldrar skiljer sig åt när deras barn har eller inte har en ADHD-diagnos bland de 

barn som visar stora svårigheter med hyperaktivitet/impulsivitet och 

uppmärksamhetsproblem. 

Trots att det finns studier som har visat att föräldrars välbefinnande, föräldraroll och 

deras reaktioner på barnets beteende skiljer sig åt mellan föräldrar som har ett barn med 

ADHD jämfört med föräldrar till barn utan problem (Lange m.fl., 2005; Mash & Johnston, 

1983), så finns det få studier som har undersökt skillnader mellan föräldrar till barn med 

ADHD-diagnos och föräldrar till barn som har de ADHD-relaterade problemen men inte har 

diagnosen. Skiljer sig föräldrarnas beteende beroende på om barnet har en diagnos eller inte? 

Tidigare studier (Lange m.fl., 2005) har jämfört föräldrar till barn som har ADHD med 

föräldrar till barn som inte visar ADHD-relaterade beteenden. Med utgångspunkt i den 

tidigare litteraturen är det av stor vikt att undersöka välbefinnandet, föräldrarollen och 

föräldrars reaktioner hos föräldrar som har barn som är diagnostiserade ADHD jämfört med 

föräldrar som har barn med ADHD-relaterade beteenden utan ADHD-diagnos. 

Syftet med den här studien är att undersöka om det finns skillnader hos föräldrars 

välbefinnande, deras föräldraroll och negativa reaktioner på barnets beteende, om deras barn 

med ADHD-relaterade beteenden har eller inte har en ADHD-diagnos och skiljer sig de från 
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föräldrar vars barn inte har höga ADHD-relaterade problem. Slutligen, då barn med en 

ADHD-diagnos lättare kan få hjälp från samhället ska det undersökas om det finns skillnader i 

detta avseende om föräldrar till barn med ADHD-relaterade beteenden har en ADHD-diagnos 

eller inte. Med utgångspunkt i syftet ställer jag följande tre frågor:  

1. Finns det skillnader i föräldrars välbefinnande (stress, depression), deras 

föräldraroll (känsla av kompetens, känsla av att vara effektiv i föräldrarollen) 

och föräldrars negativa reaktioner på barnets beteende (hård uppfostran, arga 

utbrott) om deras barn med ADHD-relaterade beteenden har eller inte har en 

ADHD-diagnos? 

2. Finns det skillnader mellan föräldrar vars barn har höga ADHD-relaterade 

problem och föräldrar vars barn har ett eller inga ADHD-symptom vad gäller 

föräldrarnas välbefinnande, föräldraroll, och negativa reaktioner på barnet? 

3. Finns det skillnader mellan vilka som har fått hjälp av samhället av föräldrar 

till barn med höga ADHD-relaterade beteenden med diagnos jämfört med 

barn med höga ADHD-relaterade beteenden utan diagnos? 

Metod 

Deltagare 

Deltagarna i denna studie rekryterades till den Nationella Jämförelsestudien av 

Föräldrastödprogram. Deltagarna (N = 1086) var föräldrar, majoriteten var mammor (85 %) 

och resterande var pappor. Medelåldern för deltagande förälder var 37.7 år (SD = 7.51), 

yngsta föräldern var 20 år och äldsta 60 år. Två tredjedelar av barnen var pojkar, de var i 

åldrarna 3–12 år och medelåldern var 7.7 år (SD = 2.60). Den vanligaste rapporterade 

diagnosen var ADHD (48 %). Tre fjärdedelar (74%) av föräldrarna var gift eller sambo och 

resterande var singlar. Majoriteten (89 %) av deltagarna var födda i ett av de skandinaviska 

länderna. Medelinkomsten efter skatt var 30 000–40 000 kr i månaden. Övervägande delen av 
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föräldrarna (62 %) uppgav att deras månadsinkomst var adekvat för sina utgifter, men 6.3 % 

uppgav att deras månadsinkomst inte fullt ut var adekvat. Slutligen, var det 45.5 % av 

föräldrarna som hade avslutat en universitetsutbildning, medan 9 % enbart hade slutfört 

grundskolan. 

För att identifiera den grupp av föräldrar som upplevde att deras barn visade mest 

problem med hyperaktivitet/impulsivitet och uppmärksamhetsproblem gjordes 

klusteranalyser. Pearsons korrelationtest visade att hyperaktivitet/impulsivitet och 

uppmärksamhetsproblem korrelerade med varandra, r = .61 , p < .001. För att undersöka de 

mönster av hyperaktivitet/impulsivitet och uppmärksamhetsproblem som enligt föräldrarna 

fanns hos barnen, genomfördes två typer av klusteranalyser. För att fastställa antalet kluster 

gjordes först en hierarkisk klusteranalys med Ward’s metod. De två måtten 

hyperaktivitet/impulsivitet och uppmärksamhetsproblem standardiserades och därefter gjordes 

den hierarkiska klusteranalysen. Ett allmänt kriterium för val av antalet kluster är att 

klusterantalet ska förklara åtminstone 67 procent av felvariansen. Med det kriteriet valdes fyra 

kluster. Denna klusterlösningen förklarade 75 procent av felvariansen. I ett nästa steg 

användes K-means klusteranalys för att fastställa innehållet i dessa fyra kluster av föräldrar. I 

Tabell 1 redovisas de fyra klustren. Kluster 1 inkluderar de barn som föräldrarna upplevde ha 

låga nivåer av hyperaktivitet/impulsivitet och uppmärksamhetsproblem. Barnen i kluster 2 

upplevdes ha höga nivåer av hyperaktivitet/impulsivitet och barnen i kluster 3 upplevdes ha 

höga nivåer av uppmärksamhetsproblem. Det sista klustret inkluderade de barn som 

föräldrarna upplevde ha både höga nivåer av hyperaktivitet/impulsivitet och 

uppmärksamhetsproblem. Detta kluster (kluster 4) är det centrala kluster i denna studie. De 

225 barnen utgör 21 procent av alla barnen (N = 1086). 
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Tabell 1  

K-means klusteranalys (standardiserade värden) av de två ADHD-relaterade måtten (1) 

hyperaktivitet/impulsivitet och (2) uppmärksamhetsproblem  

                              Kluster 

 1 

Låg 

2 

Hyperaktivitet/ 

impulsivitet 

3 

Uppmärksamhets 

problem 

4 

Hög 

 n = 364 n = 262 n = 235 n = 225 

Hyperaktivitet/impulsivitet - 0.92 0.54 - 0.47 1.33 

Uppmärksamhetsproblem  - 0.98 - 0.25 0.53 1.34 

 

I ett nästa steg användes en korstabulering, för att undersöka om de barn som hade en 

ADHD-diagnos var överrepresenterade bland de barn som ingick i klustergrupp 4. I Tabell 2 

nedan redovisas en korstabulering mellan att barnet var diagnostiserade med ADHD (ja, nej) 

och klustertillhörighet (1 till 4). Chi-2 test visade att det fanns ett signifikant skillnad mellan 

att barnet var diagnostiserade med ADHD-diagnos och klustertillhörighet, df (3) = 149.39, p < 

.001. Som kan ses i Tabellen var det mycket få barn som hade en ADHD-diagnos i de första 

tre klustren. Det var en större andel (27.6 %) som hade en ADHD-diagnos i kluster 4. I själva 

verket utgör de 62 barnen i detta kluster 71 procent av alla barn som hade en ADHD-diagnos. 

Det är detta kluster (4) som är det centrala i denna studie. Av de 225 barn som föräldrarna 

upplevde ha höga ADHD-relaterade problem var det 62 barn som hade en ADHD-diagnos 

och 163 barn som inte hade en diagnos. 

Tabell 2 

Korstabulering av ADHD-diagnos och klustertillhörighet 

 Kluster 

 1 

n = 364 

2 

n = 262 

3 

n = 235 

4 

n = 225 

ADHD diagnos 2 (0.5%) 13 (5%) 11 (4.7%) 62 (27.6%) 

Ej ADHD diagnos 362 (99.5%) 249 (95%) 224 (95.3%) 163 (72.4%) 
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Mätinstrument 

 För att mäta barnens ADHD-relaterade beteenden användes två skalor, en för 

hyperaktivitet/impulsivitet och en för uppmärksamhetsproblem. För att mäta föräldrarnas 

välbefinnande användes två skalor, en för stress och en för depression. För att mäta 

föräldrarollen användes två skalor avsett känsla av kompetens och känsla av att inte vara 

effektiv. För att mäta föräldrarnas negativa reaktioner på barnets beteende användes två 

skalor, en för hård uppfostran respektive emotionella utbrott. För att mäta om föräldrarnas 

barn hade fått hjälp eller stöd i förskolan/skola, hemmet eller utanför skola/hemmet ställdes 

två frågor. Alla skalor standardiserades för att kunna jämföras med varandra, eftersom 

svarsalternativen varierade. 

ADHD-symptom. Kriterierna för ADHD var baserade på Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders (American Psychiatric Association, 1994). För att mäta barnens 

ADHD-symptom användes Swanson, Nolan och Pelham’s mätinstrument för 

hyperaktivitet/impulsivitet och uppmärksamhetsproblem - SNAP-IV (Swanson, Nolan, & 

Pelham, 1992). 

Hyperaktivitet/impulsivitet. För att mäta barnens nivå av hyperaktivitet/impulsivitet 

fick föräldrarna svara på nio frågor. Frågorna gällde barnets beteende den senaste månaden 

och exempel på påståenden i skalan var: ”Har ofta svårt att sitta still med händer och fötter 

eller kan inte sitta still”, ”Pratar ofta överdrivet mycket” och ”Har ofta svårt att vänta på sin 

tur”. Instruktioner för att besvara frågorna var att det gällde barnets beteende den senaste 

månaden. Påståendena kunde besvaras på en skala 1–4, där 1 stod för ”Inte alls” och 4 stod 

för ”Väldigt mycket”. Höga poäng på skalan indikerade på hög nivå av 

hyperaktivitet/impulsivitet hos barnet. Cronbachs alfa reliabilitetstest för 

hyperaktivitet/impulsivitet-skalan var .91, vilket indikerar på hög reliabilitet till 
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mätinstrumentet. 

 Uppmärksamhetsproblem. För att mäta om barnen hade problem med uppmärksamhet 

fick föräldrarna svara på nio frågor. Frågorna gällde barnets beteende den senaste månaden 

och exempel på påståenden i skalan var: ”Har ofta svårt att hålla kvar uppmärksamheten på 

uppgifter eller lekar”, ”Undviker ofta, ogillar eller är ovillig att utföra uppgifter som kräver 

mental uthållighet (t.ex. skolarbete, läxor)” och ”Är ofta lättdistraherad av yttre stimuli”. 

Instruktioner för att besvara frågorna var att det gällde barnets beteende den senaste månaden. 

Påståendena kunde besvaras på en skala 1–4, där 1 stod för ”Inte alls” och 4 stod för ”Väldigt 

mycket”. Höga poäng på skalan indikerade att barnet hade problem med uppmärksamhet. 

Cronbachs alfa för uppmärksamhetsproblem skalan var .91. 

 Föräldrars välbefinnande. För att mäta föräldrarnas välbefinnande undersöktes deras 

nivå av stress och depressiva symptom. 

Stress. För att mäta föräldrarnas upplevda stress användes skalan stress för 

vårdnadshavare - The caregiver strain questionnaire (Brannan, Heflinger, & Bickman, 1997). 

Föräldrarna blev informerade att rapportera hur de hade blivit påverkade av sitt barns problem 

med känslor eller beteende under den senaste månaden. Tretton frågor var inkluderade och 

exempel på frågor i skalan var: ”Fick du avbryta vad du höll på med?”, ”Fick någon 

familjemedlem psykiska eller fysiska hälsoproblem?” och ”Fick ni trassel med grannar, dagis, 

skolan eller myndigheter?”. Svarsalternativen var en skala 1–5, där 1 stod för ”Ingen gång” 

och 5 stod för ”Mycket ofta”. Höga poäng på skalan indikerade på hög grad av stress för 

föräldern. Cronbachs alfa för stress-skalan var .90. 

Depressiva symptom. För att mäta föräldrarnas depressiva symptom användes en 

depressionsskala – Center for epidemiologic studies depression scale (Radloff, 1977). 

Föräldrarna blev informerade att rapportera hur de hade känt sig under den senaste veckan. 

Tjugo påståenden var inkluderade och exempel på påståenden i skalan var: ”Oroat mig för 
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sådant som jag inte brukar oroa mig för”, ”Känt mig ’nere’ och olycklig” och ”Trott att andra 

inte tycker om mig”. Påståendena kunde besvaras på en skala 1–4, där 1 stod för ”Inte alls” 

och 4 stod för ”Ofta”. Fyra av påståendena var omvända, ”Tycker att jag är lika bra som alla 

andra”, ”Känt det som att det kommer att gå bra för mig”, ”Känt mig lycklig” och ”Haft det 

bra”, där svar som ”Inte alls” gav fyra poäng och ”Ofta” gav en poäng. Höga poäng på 

skalan indikerade på hög grad av depressiva symptom hos föräldern. Cronbachs alfa för 

depression-skalan var .93. 

Föräldrarollen. För att mäta föräldrarnas upplevelse av sin föräldraroll speciellt 

känslan av kompetens och känsla av att vara effektiv, användes Gilmore och Cuskelly (2009) 

rekonstruerade mätinstrument av skalan föräldrars upplevda kompetens och effektivitet - The 

parenting sense of competence scale (Johnston & Mash, 1989). 

Känsla av kompetens. För att mäta föräldrarnas känsla av kompetens i sin föräldraroll 

ställdes sex påståenden. Informationen var att tänka på dina känslor nu och den senaste 

månaden och exempel på påståenden i skalan var: ”Jag vet inte varför, men ibland när jag 

borde vara den som har kontroll, så känns det mer som om jag är den som blir manipulerad”, 

”Ibland känns det som om jag inte får något gjort som förälder” och ”Att vara förälder gör 

mig spänd och ängslig”. Påståendena kunde besvaras på en skala 1–6, där 1 stod för ”Håller 

absolut inte med” och 6 stod för ”Håller absolut med om det”. Alla påståenden i den här 

skalan var omvända så att svar som ”Håller absolut med om det” gav en poäng och ”Håller 

absolut inte med” gav sex poäng. Höga poäng på skalan indikerade på hög känsla av 

kompetens i föräldrarollen.  

Känsla av att inte vara effektiv. För att mäta om föräldrarna kände att de var effektiva 

i sin föräldraroll ställdes fem påståenden. Informationen var att tänka på dina känslor nu och 

den senaste månande och exempel på påståenden i skalan var: ”Jag uppfyller mina egna krav 

på mig som förälder när det gäller uppfostran av mitt barn”, ”Med tanke på hur länge jag varit 
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förälder så känner jag mig helt bekväm i min föräldraroll” och ”Jag tror ärligt talat att jag har 

allt som krävs för att vara en bra förälder till mitt barn”. Påståenden kunde besvaras på en 

skala 1–6, där 1 stod för ”Håller absolut inte med” och 6 stod för ”Håller absolut med”. Alla 

påståenden i den här skalan var omvända så att svar som ”Håller absolut med om det” gav en 

poäng och ”Håller absolut inte med” gav sex poäng. Höga poäng på skalan indikerade på att 

föräldern inte kände sig effektiv i sin föräldraroll. Cronbachs alfa för föräldrarollen (skalan 

för känsla av kompetens och känsla av att vara effektiv tillsammans) var .95. 

Föräldrars negativa reaktioner. För att mäta föräldrarnas negativa reaktioner på 

barnets motsträvighet och dåligt uppförande undersöktes deras reaktioner med att använda 

hård uppfostran och emotionella utbrott. 

Hård uppfostran. För att mäta om föräldrarna använde sig av hård uppfostran som 

reaktion på när barnet var motsträvig användes en skala för hård uppfostran (Webster-

Stratton, Reid, & Hammond, 2001). Frågan löd ”Hur ofta gör du i allmänhet följande saker 

när ditt barn uppför sig illa (gör något som barnet inte får göra)? Skalan inkluderade sju 

påståenden och exempel på påståenden i skalan var: ”Tar bort privilegier (som TV, leka med 

kompisar)”, ”Hotar att straffa barnet (men gör det faktiskt inte” och ”Ruskar, nyper eller 

vrider om armen på barnet”. Påståendena kunde besvaras på en skala 1–7, där 1 stod för 

”Aldrig” och 7 stod för ”Alltid”. Höga poäng på skalan indikerade på hög grad av hård 

uppfostran. Cronbachs alfa för hård uppfostran-skalan var .72. 

Emotionella utbrott. En skala för emotionella utbrott (Stattin, Persson, Burk, & Kerr, 

2011) användes för att mäta om föräldrarna fick arga utbrott när barnet gjort något som 

föräldrarna ”verkligen inte gillade”. Skalan inkluderade sex påståenden och exempel på 

påståenden i skalan var: ”Min första reaktion är ilska och jag skäller på barnet”, ”Jag dras in i 

gräl där vi kan skrika åt varandra” och ”Jag blir jättearg och får ett utbrott”. Påståendena 

kunde besvaras på en skala 1–3, där 1 stod för ”Aldrig”, 2 för ”Ibland” och 3 för ”Oftast”. 
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Höga poäng på skalan indikerade att föräldern ofta fick arga utbrott på barnet när han gjort 

något föräldern ”verkligen inte gillade”. Cronbachs alfa för  emotionella utbrottskalan var .78. 

Hjälp av samhället. För att undersöka om barnet och föräldern hade fått hjälp av 

samhället i deras kommun ställdes två frågor med konkreta svarsalternativ på exempel av 

hjälp. Den första frågan var ”Har barnet någon typ av kontinuerlig hjälp (stöd) i exempelvis 

förskolan/skolan?”. Svarsalternativen var ”Specialpedagog, kurator, skolpsykolog, assistent, 

något annat…”. Den andra frågan var ”Har barnet någon typ av kontinuerlig hjälp (stöd) i 

hemmet eller utanför förskolan/skolan?”. Svarsalternativen var ”Talpedagog, kurator, 

sjukgymnast, psykolog, socialsekreterare, kontaktperson, annat nämligen… ”. 

Procedur 

Den här uppsatsen använder sig av data från Nationella Jämförelse Studien som är en 

utvärdering av fyra vanligt förekommande föräldrastödsprogram i Sverige. Projektet startades 

2009 och finansierades av Socialstyrelsen. Forskargruppen letade efter kommuner som kunde 

erbjuda åtminstone två av de fyra föräldrastödsprogram som skulle utvärderas, 30 kommuner 

i södra och mellersta Sverige levde upp till det kravet. Först tillfrågades kommunalledningen 

om en vetenskaplig utvärdering var möjlig, alla svarade ja på att medverka i projektet. Sedan 

kontaktades de kommunala enheterna socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatri (BUP). 

Alla föräldrar i de 30 kommunerna som vänt sig till socialtjänsten eller BUP för att få hjälp 

var tillfrågade att vara med. Föräldrarna (N = 1113) som kom till informationsmötet i 

kommunen (som hölls av forskargruppen) gav aktivt samtycke att delta i studien och 

besvarade en enkät. Efter detta möte randomiserades föräldrarna till ett av de två 

föräldrastödsprogram som kunde erbjudas i kommunen eller en kontrollgrupp (väntelista till 

att gå ett föräldrastödsprogram senare). I enkäten svarade föräldrarna på bakgrundsfrågor och 

påståenden där de uppskattade bland annat sitt barns beteende och sitt eget beteende och 

interaktionen mellan barnet och föräldern. Den här studien har använt frågorna som rör 
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barnets ADHD-symptom, om barnet har diagnos eller inte, förälderns välmående gällande 

stress och depression, föräldrarollen gällande känsla av kompetens och att vara effektiv samt 

negativa reaktioner på barnets beteende som hårda uppfostringsmetoder och arga utbrott. 

Antalet deltagare som besvarade samtliga av dessa frågor var 1086 föräldrar vilka utgör 

deltagarna i denna studie. Utvärderingsstudien godkändes av den regionala 

etikprövningsnämnden i Uppsala. 

Statistiska analyser 

För att analysera data gjordes fyra olika analyser i statistikprogrammet Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS). Först gjordes klusteranalyser för att identifiera den 

grupp av föräldrar som upplevde att deras barn visade mest problem med 

hyperaktivitet/impulsivitet och uppmärksamhetsproblem. Sedan gjordes en korstabulering för 

att undersöka om de barn som hade en ADHD-diagnos var överrepresenterade bland de barn 

som ingick i den utvalda klustergruppen. I ett nästkommande steg gjordes variansanalyser för 

att jämföra föräldrar till barn som var diagnostiserad med ADHD jämfört med föräldrar till 

barn utan diagnos utav de som upplevdes ha höga ADHD-relaterade beteenden, för att se om 

de skiljde sig åt i deras välbefinnande, deras upplevda föräldraskap och barnuppfostran. 

Slutligen undersöktes om de föräldrar som hade barn med höga ADHD-relaterade problem 

(med eller utan ADHD-diagnos) skiljde sig i de undersökta variablerna från alla andra 

föräldrar vars barn hade låga eller inga ADHD-relaterade problem. Detta gjordes med en t-

test. 

Resultat 

För att undersöka om det fanns skillnader mellan föräldrar till barn med ADHD-

relaterade problem som har eller inte har en ADHD-diagnos genomfördes variansanalyser. 

Oberoende variabel var om barnet hade en ADHD-diagnos eller inte och beroende variabler 

var stress, depression, föräldrakompetens, effektivt föräldraskap, hård uppfostran och 
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emotionella utbrott. Den analysen användes för att se om det fanns medelvärdsskillnader 

mellan de två grupper av föräldrar, om deras barn hade en ADHD-diagnos eller ej, avsett 

deras upplevda välbefinnande, deras föräldraskap och deras negativa reaktioner på barnets 

beteende.  

För att se om det finns skillnader i föräldrarnas välbefinnande, föräldraroll och 

föräldrars negativa reaktioner på barnets beteende genomfördes en ANOVA med ADHD-

diagnos och ej ADHD-diagnos som oberoende variabel (alla barnen upplevdes av föräldrarna 

höga i hyperaktivitet/impulsivitet och uppmärksamhetsproblem). Som kan ses i Tabell 3, 

visade resultaten att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan föräldrar som hade ett 

barn med ADHD-diagnos (M = 0.99) och föräldrar till barn utan diagnos (M = 0.71) med 

ADHD-relaterade problem i deras välbefinnande när det gäller stress, F = 3.18, p > .05. Det 

fanns heller ingen signifikant skillnad mellan föräldrar till barn som hade ADHD-diagnos (M 

= 0.40) och föräldrarna till ett barn utan diagnos (M = 0.41) när det gäller depressiva 

symptom, F = 0.00, p > .05. Resultaten visade att det inte fanns någon signifikant skillnad 

mellan föräldrar som hade ett barn med ADHD-diagnos (M = -0.30) och föräldrar till barn 

utan diagnos (M = -0.40) med ADHD-relaterade problem i deras föräldraroll när det gäller 

känsla av kompetens, F = 0.43, p > .05. Det fanns heller ingen signifikant skillnad mellan 

föräldrar som hade ett barn med ADHD-diagnos (M = -0.06) och föräldrar till barn utan 

diagnos (M = -0.16) när det gäller känsla av att vara effektiv i sin föräldraroll, F = 0.51, p > 

.05. Resultaten visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan föräldrar som hade 

ett barn med ADHD-diagnos (M = 0.31) och föräldrar till barn utan diagnos (M = 0.49) 

angående om de använde sig av hård uppfostran, F = 1.11, p > .05. Det fanns likaså ingen 

signifikant skillnad mellan föräldrarna som hade ett barn med ADHD-diagnos (M = -0.02) 

och föräldrar till barn utan diagnos (M = 0.20) med ADHD-relaterade beteende när det gäller 
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om föräldern fick emotionella utbrott när barnet gjorde något som föräldern verkligen inte 

gillade, F = 2.35, p > .05. 

Tabell 3  

Medelvärdesskillnader (standardiserade värden) mellan föräldrars upplevelse av 

nedanstående variabler, som hade barn med ADHD-diagnos respektive föräldrar med barn 

som inte hade ADHD-diagnos 

 ADHD 

Diagnos 

n= 62 

Ej ADHD- 

Diagnos 

n = 163 

  

 

Föräldrars upplevelse av 

 

M 

 

M 

 

F 

 

p 

Välbefinnande     

    Stress 0.99 0.71 3.18 >.05 

    Depressiva symtom 0.40 0.41 0.00 >.05 

Föräldraroll     

    Föräldrakompetens -0.30 -0.40 0.43 >.05 

    Effektivt föräldraskap -0.06 -0.16 0.51 >.05 

Negativa reaktioner     

    Hård uppfostran 0.31 0.49 1.11 >.05 

    Emotionella utbrott -0.02 0.20 2.35 >.05 

 

För att undersöka om det finns skillnader i föräldrars välbefinnande, föräldraroll och 

föräldrars negativa reaktioner på barnets beteende mellan föräldrar vars barn hade höga 

ADHD-relaterade problem och föräldrar vars barn hade ett eller inga ADHD-symptom 

genomfördes t-tester. I Tabell 4 redovisas t-tester av skillnader mellan föräldrar till barnen 

med hög grad av ADHD-relaterade problem (kluster 4) och andra föräldrar (klustergrupperna 

1, 2, och 3) vad gäller föräldrarnas välbefinnande, föräldraroll, och negativa reaktioner på 

barnet. Som kan ses i Tabell 4 fanns det signifikanta skillnader mellan dessa två 

föräldragrupper för varje mått. Speciellt rapporterade föräldrarna vars barn hade höga ADHD-

relaterade problem mer stress, mindre känsla av föräldrakompetens, och högre grad av att 

använda hårda uppfostringsmetoder, än andra föräldrar.  
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Tabell 4 

T-tester av medelvärdeskillnader (standardiserade värden) av nedanstående variabler mellan 

föräldrar som hade barn med höga ADHD-relaterade problem (kluster 4)  och andra 

föräldrar (klustergrupperna 1, 2 och 3)  

 Höga ADHD- 

relaterade 

problem 

n = 225 

Ej höga ADHD- 

relaterade 

problem 

n = 861 

  

 

Föräldrars upplevelse av 

 

M 

 

M 

 

t 

 

p 

Välbefinnande      

    Stress 0.79 -0.21 14.48 <.001 

    Depressiva symtom 0.41 -0.11 7.18 <.01 

Föräldraroll     

    Föräldrakompetens -0.36 0.10 -6.33 <.001 

    Effektivt föräldraskap -0.13 0.04 -2.30 <.05 

Negativa reaktioner     

    Hårda uppfostringsmetoder 0.44 -0.12 7.58 <.001 

    Emotionella utbrott 0.14 -0.04 2.49 <.01 

 

För att undersöka om det finns skillnader mellan vilka som har fått hjälp av 

samhället av föräldrar till barn med höga ADHD-relaterade beteenden med diagnos 

jämfört med barn med höga ADHD-relaterade beteenden utan diagnos genomfördes ett 

ANOVA. Resultaten visade att det fanns en signifikant skillnad mellan föräldrar till barn 

med höga ADHD-relaterade beteenden om deras barn hade en ADHD-diagnos eller 

inte, F = 10.56, p < .001. Föräldrar till barn med ADHD-diagnos (M = 1.05) hade fått 

mer hjälp av samhället än föräldrar till barn utan diagnos (M = 0.51), i den grupp där 

barnen upplevdes av föräldrarna ha höga ADHD-relaterade problem.  

För att ytterligare belysa skillnaderna vem som har fått hjälp från samhället jämfördes 

följande tre grupper av föräldrar: (1) föräldrar vars barn hade höga ADHD-relaterade problem 

och där barnet var diagnostiserad med ADHD, (2) föräldrar vars barn hade höga ADHD-

relaterade problem och där barnet inte var diagnostiserad med ADHD, och (3) övriga 
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föräldrar [klustergrupperna 1, 2, och 3]. Den analysen visade att de tre grupperna skilde sig åt, 

F (2, 1083) = 79.00, p < .001. Post-hoc analyser (Student Newman-Keuls) visade att den 

första grupp föräldrar skiljde sig signifikant från den andra gruppen, och den andra gruppen 

skiljde sig signifikant från den tredje gruppen föräldrar. De standardiserade medelvärdena var 

1.05 respektive 0.51, och -0.18. Det kan således konstateras att föräldrar till barn med 

diagnostiserad ADHD hade fått mest hjälp av samhället. 

Diskussion 

Den här studiens syfte var att undersöka om det fanns skillnader hos föräldrars 

välbefinnande, deras föräldraroll och negativa reaktioner på barnets beteende, om deras barn 

med ADHD-relaterade beteenden har eller inte har en ADHD-diagnos. Resultaten visade att 

föräldrarna till barn som upplevs ha höga problem med hyperaktivitet/impulsivitet och 

uppmärksamhet låg högt i stress och depressiva symptom, de hade låg känsla av kompetens i 

sin föräldraroll och känsla av att vara effektiv sitt föräldraskap. De använde sig i stor 

utsträckning av negativa uppfostringsmetoder och reagerade med emotionella utbrott på sina 

barns motsträviga beteenden oavsett om barnet hade en ADHD-diagnos eller inte. Det visar 

att föräldrarnas välmående, negativa känslor angående deras föräldraskap och deras negativa 

reaktioner på barnets motsträviga beteende inte skiljde sig åt mellan föräldrarna vars barn 

hade en ADHD-diagnos och de barn som inte hade en diagnos. Det pekar på att det är barnens 

beteenden och problem med hyperaktivitet/impulsivitet och uppmärksamhet som påverkar 

föräldrarna och inte om barnet har en diagnos eller inte. Det ligger i linje med den teoretiska 

modellen skapad av Glantz (2001), att barnets beteende påverkar föräldrarna att känna sig 

maktlösa och agera med att använda hårdare uppfostringsmetoder som ett resultat av barnets 

beteende.  

Denna studie bidrar med ny kunskap till forskningsfältet om att föräldrar till barn med 

ADHD-relaterade beteenden som inte har en diagnos mår lika dåligt som föräldrar till barn 
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med diagnostiserad ADHD. Vi vet sedan tidigare forskning (Lange m.fl., 2005; Mash & 

Johnston, 1983; Reader m.fl., 2009) att föräldrar till barn med ADHD-diagnos mår sämre än 

föräldrar vars barn inte visar dessa problem och att de påverkar negativt föräldrarnas känslor 

angående deras föräldraskap och uppfostringsmetoder. Det bekräftades även i denna studie. 

Resultatet från denna studie belyser en stor grupp av föräldrar som mår lika dåligt som 

föräldrar vars barn har blivit ADHD-diagnostiserade men inte får tillgång till samma hjälp av 

samhället som de föräldrar vars barn har diagnostiserad ADHD får. Denna studie visar 

behovet av att fler föräldrar får hjälp av samhället, exempelvis i form av föräldrastöd och 

utbildning. Det är lika relevant att de föräldrar till barn som visar stora svårigheter med 

ADHD-relaterade beteenden, men inte har en diagnos, får adekvat stöd och hjälp i sin 

föräldraroll som föräldrar till barn med diagnosen eftersom den grupp av föräldrar mår lika 

dåligt som föräldrar till barn med diagnostiserad ADHD.  

Hur mår föräldrarna till dessa barn med stora svårigheter? Föräldrar till barn som 

upplevs ha stora svårigheter med hyperaktivitet/impulsivitet och uppmärksamhetsproblem 

mår dåligt. Föräldrarna vars barn upplevdes ha höga ADHD-relaterade problem var tydligt 

högre i stress, hade fler depressiva symtom, betydande lägre känsla av kompetens i sitt 

föräldraskap, lägre känsla av att känna sig effektiv i föräldrarollen, använde sig i större grad 

av hård uppfostran och fick oftare arga utbrott på barnets motsträviga beteende än andra 

föräldrar vars barn inte hade specifikt höga ADHD-relaterade problem. Detta resultat går i 

linje med den tidigare forskningen om föräldrar till barn med ADHD-diagnos (Lange m.fl., 

2005; Markel & Wiener, 2014; Mash & Johnston, 1983). Resultaten visade även att den grupp 

av föräldrar vars barn inte hade stora svårigheter med ADHD-relaterade problem (upplevdes 

ha inga eller ett av ADHD-symptomen, klustergrupperna 1, 2 och 3), var mer 

motståndskraftig än föräldrar vars barn visade stora svårigheter med ADHD-relaterade 

problem när det gäller välbefinnande, föräldraskap och negativa reaktioner. Alltså kan 
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föräldrarna klara av att hantera att barnet har inga eller ett av ADHD-symptomen, men när 

barnen visar stora svårigheter med både hyperaktivitet/impulsivitet och 

uppmärksamhetsproblem påverkar detta föräldrarnas välbefinnande, föräldrarollen och 

reaktioner på barnens beteende allvarligt. 

 Socialstyrelsen (2014) säger att stöd till en individ med ADHD ska sättas in på flera 

olika plan i kombination, som psykosocial behandling, pedagogiskt stöd, kognitiva 

hjälpmedel och vid behov även läkemedelsbehandling. Utöver direkta insatser till barnet, 

skriver Socialstyrelsen att följande insatser bland annat bör kunna erbjudas; exempelvis 

psykopedagogisk utbildning för barnet, föräldrarna och andra i familjen, information om 

samhällsstöd, föräldraträning och föräldragrupper och insatser som underlättar vardagslivet 

men att en diagnos inte får vara villkor för att stödinsatser ska sättas in. Här har samhället ett 

stort ansvar och utmaning för att jobba integrerat med delat ansvar mellan olika aktörer såsom 

socialstyrelsen, kommunen, hälso- och sjukvården och fristående organisationer för att på 

bästa sätt kunna hjälpa föräldrar och barn med extra behov av stöd och hjälp. Det viktigaste är 

att hitta effektiva, anpassade, stöd- och hjälpinsatser för att underlätta livet för föräldrar med 

barn som visar svårigheter med hyperaktivitet/impulsivitet och uppmärksamhet, oavsett om 

deras barn har en ADHD-diagnos eller inte. 

Begränsningen med den här studien är tillförlitligheten till informationskällan som 

innehöll självskattningar av föräldrarna om barnets beteende och sitt eget beteende. Vidare 

studier bör inkludera fler informationskällor, från andra partner och/eller information från 

observationer av föräldrarna, barnen och deras interaktioner. Trots det väger studiens styrkor 

upp med att det är en del av en unik studie. Det användes validerade mätinstrument för att 

mäta barnens ADHD-symptom, föräldrarnas välbefinnande, deras föräldraroll och hårda 

uppfostringsmetoder vilket ökar tillförlitligheten för hela studien. Det har använts samma 

mätinstrument för att mäta ADHD-symptom som det görs vid klinisk diagnostisering, vilket 
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bidrar till att måttet på ADHD-symtom i denna studie blir tillförlitligt. Med tanke på studiens 

syfte och det omfattande urvalet av deltagare från en representativ nationell studie, som 

speglar de föräldrar som upplever att deras barn har stora problem med ADHD-relaterade 

beteende, anses studien ha hög reliabilitet och generaliserbarheten av studiens resultat anses 

goda. 

Framtida studier bör undersöka närmare vad det är som är mest problematiskt för en 

förälder till ett barn med ADHD-relaterade beteende. Framtida studier bör studera fler 

aspekter om hur en diagnos påverkar föräldrarna, såsom förståelse för barnets reaktioner och 

att använda sig av uppmuntran. Framtida studier bör även undersöka om en diagnos hjälper 

eller stjälper föräldrarna och det berörda barnet, genom att mäta bland annat deras välmående 

och interaktion mellan varandra före en diagnostisering och efter. Det är även viktigt att lägga 

fokus på att studera vilka stöd- och hjälpinsatser som är mest effektiva för barnet, för 

föräldern och för deras relation.  

 Avslutningsvis kan man fråga sig varför vi ska bry oss om föräldrarna? Inom 

samhällsvetenskapen har det blivit vanligare att titta på andra discipliner och branschers 

säkerhetstänk till exempel flygets rutiner. Ett exempel är när man instruerar och lär 

passagerare om säkerhetsrutiner vid eventuella tillbud. Personalen är då övertydlig med att 

påpeka att har du en passagerare eller barn bredvid dig i planet som du behöver hjälpa med 

syrgas, så sätt först på dig din egen syrgasmask innan du hjälper andra. På liknande sätt bör 

samhället hjälpa föräldrar med stöd och utbildning – syrgas – för att klara av föräldrarollen 

till barn som visar ADHD-relaterade beteenden.  
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