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Sammanfattning 

Barnpsykologiska utredningar har blivit allt vanligare. En viktig del 

av en utredning är återgivningen då resultaten delges föräldrarna.  

Syftet med föreliggande studie är att undersöka föräldrars upplevelse 

av en återgivning med fokus på relationen till utredaren, validering, 

invalidering, samt emotioner i förhållande till upplevelsen av att ha 

fått ny förståelse för barnet. Studien är en tvärsnittsstudie med 33 

deltagare. Resultaten visar att positiva emotioner och invalidering är 

de bästa prediktorerna för i vilken grad föräldrarna upplever att de 

får ny förståelse. Studiens design gör att det inte går att uttala sig om 

sambandens riktning. Resultaten indikerar att när föräldrar upplever 

positiva emotioner och inte upplever sig invaliderade under 

återgivningen finns goda förutsättningar för att de får ny förståelse 

för sitt barn och att utredningen kommer barnet till godo. 

 

Nyckelord.  Psykologisk utredning av barn, återgivning, föräldrar, 
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Abstract 

Psychological assessment of children has become increasingly 

common. One important aspect of an assessment is the feedback, 

when the result is communicated to the parents. The aim of the present 

study is to investigate parents’ experience of assessment feedback, 

with focus on the relation to the assessor, validation, invalidation and 

emotions in relationship to the experience of having obtained a new 

understanding of the child. The study is a cross-sectional study 

including 33 participants. The results show that positive emotions and 

invalidation are the two best predictors as to what degree the parents 

experience that they have been given a new understanding of their 

child. The study design prevents any conclusions regarding the 

directions of relationships. The results indicates that when parents 

experience positive emotions, while not feeling invalidated during the 

assessment feedback, there are good prerequisites for the parents 

obtaining a new understanding of their child and that the assessment 

will be beneficial to the child.  
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De senaste åren har det rapporterats att allt fler barn och unga löper risk att utveckla 

psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2008) och frågor om barns och ungdomars psykiska hälsa har 

fått stort utrymme i samhällsdebatten (Broberg, Almqvist & Tjus, 2003).  Inom barnpsykiatrin 

finns olika sätt att se på orsakerna till barns psykiska ohälsa och på metoderna för behandling.  

Vissa menar att orsakerna i första hand går att finna i barnets omgivning, dels i barnets familj 

och dels i ett samhälle som ställer allt högre krav på individen samtidigt som det på grund av 

nedskärningar inte kan sörja för rimliga uppväxtvillkor.  Enligt detta synsätt bör insatser både 

ges på samhällelig nivå och med fokus på familjen.  Andra anser att orsakerna till barns 

svårigheter ligger på en individnivå och att insatserna bör riktas mot individen, exempelvis i 

form av medicinsk eller individinriktad psykologisk behandling (Broberg et al., 2003). 

Det synsätt som förlägger orsakerna till barns och ungdomars psykiska lidande i 

omgivningen har de senaste decennierna fått stå tillbaka för det synsätt som förlägger 

orsakerna på en individnivå.  Detta har fått konsekvenser inom barn- och ungdomspsykiatrin 

där man tidigare arbetat främst med föräldrar och familjer medan man idag har blickarna 

riktade mot barnets ”egna problem”.  Det har blivit allt mer viktigt att ställa en diagnos som 

utgångspunkt för vidare behandling och ett ökat fokus på diagnoser har lett till att utredning 

av barn fått en central roll (Smedler & Tideman, 2009).  I linje med denna utveckling har 

neuropsykiatriska diagnoser, vilka anses ha en tyngre prognos och en mer biologisk grund än 

andra diagnoser, fått en mer framträdande roll inom barn- och ungdomspsykiatrin 

(Ehrenkrona & Eriksson, 2010).  De vanligaste neuropsykiatriska diagnoserna är ADHD 

(Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) och autismspektrumstörning.  Ungefär tre till sex 

procent av alla barn i skolåldern har diagnosen ADHD (Socialstyrelsen, 2004) och de senaste 

åren har antalet personer som får diagnosen ADHD ökat (”ADHD, Attention- 

Deficit/Hyperactivity Disorder,” n.d.).  Även förskrivningen av läkemedel mot ADHD har 

ökat kraftigt (Socialstyrelsen, 2012).  Antalet barn som har någon form av 
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autismspektrumtillstånd är omkring 15 000, vilket innebär knappt 1 procent av alla barn i 

Sverige (Socialstyrelsen, 2010).  Det är vanligare hos pojkar än hos flickor med både ADHD 

och autismspektrumtillstånd (Socialstyrelsen, 2004; Socialstyrelsen, 2010). 

Vid diagnostisering och utredning av barn spelar föräldrarna en viktig roll.  

Historiskt sett har föräldrar ofta blivit skuldbelagda för sina barns problem (Measelle et al., 

1998; Young et al., 1995; ref. i Austin, 2011), men denna uppfattning lever inte kvar lika 

starkt idag. Senare forskning visar istället att föräldrarna har en betydande roll i förhållande 

till deras barns hälsa både när det gäller att söka vård och att se till att behandlingen 

fortskrider (Martin, Peter, & Kapp, 2003; Riley et al., 2005; ref. i Austin, 2011). 

Mot bakgrund av att det har blivit allt vanligare med utredningar av barn är det 

angeläget att undersöka vilka faktorer som har betydelse för att en utredning ska leda till 

positiva konsekvenser för barnet.  En del av utredningen som har framhållits ha stor betydelse 

är återgivningen då resultaten delges till föräldrarna.  Samtidigt kan återgivningen av 

utredningens resultat vara känslig för föräldrarna eftersom de under återgivningen kan behöva 

förändra bilden av sitt barn.  Eftersom föräldrarnas upplevelse av återgivningen kan antas 

påverka den fortsatta behandlingen av barnet är deras upplevele viktig att undersöka.  Trots 

det stora antal utredningar som görs inom barn- och ungdomspsykiatrin finns en avsaknad av 

forskning på området.  Även om det finns en del teorier om hur utredning av barn bör gå till 

har teorierna inte prövats empiriskt i någon större utsträckning.  Nedan redogörs för hur 

utredningar av barn går till, föräldrarnas roll vid deras barns utredning och hur återgivning till 

föräldrar bör gå till, samt olika aspekter av föräldrars upplevelse av en återgivning. 

Psykologisk utredning av barn 

Det finns få beskrivningar av hur utredning av barn går till i praktiken i Sverige idag.  

Att göra en utredning av ett barn innebär enligt Smedler och Tideman (2009) att skaffa sig en 

tydlig bild av olika aspekter av barnets beteende och psykiska fungerande.  Syftet med att 
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göra en utredning är att kunna föreslå lämpliga åtgärder vid utredningens slut, exempelvis 

psykoterapi eller farmakologisk behandling.  En utredning görs oftast på initiativ av 

föräldrarna, skolan eller vårdgivaren och kan antingen mynna ut i att barnet får en eller flera 

diagnoser, eller att ingen diagnos sätts.  Vid en utredning används olika arbetsmetoder, 

exempelvis psykologiska test, intervju och observation.  Oftast är det en psykolog 

tillsammans med läkare och kurator som genomför en utredning, men även andra 

yrkeskategorier kan vara delaktiga (Smedler & Tideman, 2009). 

Utredningens frågeställning avgör inriktning och omfattning.  En del utredningar är 

riktade utifrån en specifik frågeställning, exempelvis om begåvningsnivå eller om barnet har 

en ADHD-diagnos.  Andra utredningar är öppna i sin frågeställning.  Det kan handla om att 

omgivningen märkt att något inte riktigt stämmer med barnets fungerande eller att eventuell 

behandling inte ger önskad effekt och man undrar vad detta beror på.  Till sist finns även 

uppföljande utredningar, vilka görs då det tidigare har gjorts en utredning och man vill se hur 

barnet utvecklats sedan dess.  Antalet träffar varierar och längden på en utredning kan vara 

från några veckor till flera månader (Pär Ekström, personlig kommunikation, 2011-03-08). 

Terapeutisk utredning.  Ett alternativt sätt att se på utredning har föreslagits av en 

forskargrupp i Texas med Stephen E. Finn i spetsen.  De skiljer mellan två paradigm inom 

utredning som de kallar ”informationsinsamlingsmodellen” (the information-gathering model) 

och ”terapeutisk utredning” (therapeutic assessment).  Informationsinsamlingsmodellen, som 

är den dominerande idag, innebär att utredningen framför allt syftar till att samla in 

information som ska utgöra underlag för beslut om behandling.  Informationen kan 

exempelvis vara poäng på psykologiska test.  Således görs en tydlig distinktion mellan 

utredning och behandling där utredningen sker först och behandlingen påbörjas därefter.  I 

denna modell har utredaren en expertroll och mindre vikt läggs vid att klienten är delaktig i 

utredningen (Finn & Tonsager, 1997). 
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Som alternativ till informationsinsamlingsmodellen föreslår Finn och Tonsager 

(1997) terapeutisk utredning.  Enligt denna modell är det inte nödvändigt att göra skillnad 

mellan utredning och behandling, istället kan utredningen vara en terapeutisk intervention i 

sig som leder till positiv förändring.  Terapeutisk utredning bygger på samarbete och en god 

relation mellan utredare och klient.  Klienten är delaktig under hela utredningen och får 

exempelvis formulera egna frågor i början av utredningen som hon eller han vill ha svar på.  

Målet med terapeutisk utredning är att klienten ska lära sig nya sätt att tänka och känna om sig 

själv och om andra.  Att hjälpa klienten att få denna nya förståelse och att tillämpa den nya 

förståelsen på problem i livet är ytterligare ett mål.  Vid utredning av barn är föräldrarna 

delaktiga under hela processen genom att de är med och formulerar frågeställningar, samlar in 

data, observerar barnet under testning, utformar sammanfattningen och är med och presenterar 

resultaten för exempelvis skolpersonal.  Detta ger föräldrarna ny kunskap och förståelse för 

barnet under utredningens gång istället för att de endast får ta del av resultaten i slutet av 

utredningen (Finn & Tonsager, 1997). 

Föräldrars medverkan vid psykologisk utredning och behandling av barn 

Föräldrarna är vårdnadshavare till barnet och har därmed ett juridiskt ansvar att sörja 

för barnets bästa enligt Föräldrabalken.  De har både rätten och skyldigheten att fatta beslut å 

barnets vägnar, vilket formellt innebär att föräldrarnas medverkan i utredning och behandling 

är en förutsättning för att barnet ska få den hjälp som barnet behöver (Smedler & Tideman, 

2009).  Förälderns roll kan sammanfattas som att a) söka vård för barnet, b) genom deltagande 

bidra till att behandlingen blir så framgångsrik som möjligt, c) ge information om 

behandlingens effekter, och d) ta hand om barnet efter avslutad behandling (Martin, Peter & 

Kapp, 2003; Riley et al., 2005; ref. i Austin, 2011).  

Behovet av ökad föräldramedverkan och samarbete med föräldrar inom 

barnhälsovården framkommer allt oftare i forskning om klient- och föräldratillfredsställelse 
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(Austin, 2011).  De flesta barnpsykiatriska diagnoserna försvinner inte av att de behandlas.  

Målet är snarare att minimera sociala, emotionella och utvecklingsmässiga sidoeffekter över 

tid, samt att hitta bra sätt för barnet och familjen att hantera svårigheterna.  Det är därför 

viktigt att professionella inom vården anstränger sig för att inkludera föräldrar och andra nära 

anhöriga till barnet, såsom styvföräldrar och fosterföräldrar, i utredning och behandling av 

barn (Austin, 2011).   

Vid föräldramedverkan i utredning och behandling kan hänsyn behöva tas till 

eventuell hereditet och föräldrarnas grad av belastning.  Sannolikheten för att en av 

föräldrarna till ett barn med ADHD också har ADHD är 25-30 %.  Om den ena eller båda 

föräldrarna har ADHD kan det komma att påverka barnets behandling (Smith, Barkley & 

Shapiro, 2007).  Föräldrar till barn med ADHD upplever även en högre grad av stress än 

föräldrar som inte har barn med ADHD (Cassel & Jacobsson, 2008).  Bland föräldrar till barn 

med autismspektrumstörning rapporteras en ökad grad av stress och depression enligt flertalet 

studier (Bristol, 1984; Wolf, Noh, Fisman, & Speechley, 1989; ref. i Ozonoff, Goodlin-Jones 

& Solomon, 2007).  Föräldrarnas stressnivå har ett starkt samband med svårighetsgraden på 

barnets syndrom (Tobing & Glenwick, 2002; ref. i Ozonoff et al., 2007).  När en 

autismspektrumutredning görs kan det därför vara värdefullt att göra en bedömning av hur 

hela familjen fungerar (Hauser-Kram, Warfield, Shonkoff, & Krauss, 2001; ref. i Ozonoff et 

al., 2007).  Både eventuell hereditet och föräldrarnas grad av stress och depression bör man ha 

i åtanke då man talar om föräldramedverkan. 

Återgivning av en utredning 

Flera olika studier framhåller vikten av en väl genomförd återgivning.  Enligt 

Newman och Greenway (1997) är återgivningen till klienten nödvändig för att klienten ska få 

ut något positivt av utredningen.  Om återgivningen sker på rätt sätt kan den förutom att vara 

informativ även minska symtomatisk stress och öka självkänslan (Armengol, Moes, Penney & 
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Sapienza, 2001; Finn & Tonsager, 1992; Lewak & Hogan, 2003; ref. i Groth-Marnat, 2009).  

Dessutom är det en etisk skyldighet att delge resultaten efter en utredning på ett sätt som är 

förståeligt och användbart för klienten (American Psychological Association, 2002; ref. i 

Smith, Wiggins & Gorske, 2007).  Trots detta finns en avsaknad av litteratur om metoder för 

återgivningen och återgivningens resultat (Smith, Wiggins & Gorske, 2007). Pope (1992) 

menar att återgivningen är ett av de mest eftersatta områdena i litteraturen kring psykologisk 

utredning. 

Enligt Gass och Brown (1992) är återgivning av utredningens resultat viktig i den 

kliniska verksamheten av flera anledningar.  Först och främst har utredaren ett etiskt och 

kliniskt ansvar att delge resultaten till klienten och hennes eller hans familj.  Återgivningen 

kan även vägleda klienten inför framtida beslut om sitt liv och den ger information till 

familjen så att de kan vara stödjande och ha realistiska förväntningar på klienten.  Till sist 

erbjuder återgivningen planering för framtida behandling. 

Återgivningens genomförande.  Smedler & Tideman (2009) föreslår att återgivning 

efter utredning av ett barn främst sker till föräldrarna.  Andra vuxna som är vårdnadshavare 

eller som har en föräldralik relation till barnet, exempelvis styvföräldrar, bör även vara med 

vid återgivningen.  Ibland är barnet med på samma återgivning som föräldrarna och ibland 

sker en separat återgivning till barnet, vilket beror på barnets ålder och mognad.  Små barn är 

för det mesta inte med på någon återgivning alls.  Oftast sker återgivningen till föräldrarna vid 

ett tillfälle, men den kan också vara uppdelad på flera tillfällen.  Det brukar även göras en 

återgivning till skolpersonal och till andra yrkeskategorier som är delaktiga i att stödja barnet 

(Smedler & Tideman, 2009).  

Att föräldrarna är införstådda med utredningens syfte och beredda att använda sig av 

dess resultat är en förutsättning för att slutsatser och rekommendationer som framkommer vid 

återgivningen ska vara meningsfulla.  Den information som förmedlas under återgivningen 
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bör uttryckas på ett sätt som leder till en fördjupad förståelse för barnet.  En balanserad bild 

bör ges av barnet som både innefattar barnets styrkor och svagheter.  Hur utredningens 

resultat tas emot av föräldrarna är till stor del utredarens ansvar och kan avgöras av hur 

utredaren uttrycker sig (Smedler & Tideman, 2009).  Utredaren bör använda ett vardagligt och 

tydligt språk (Groth-Marnat, 2009).  Tempot och abstraktionsnivån bör anpassas till 

föräldrarna och samtalet bör vara i dialogform och knyta an till vardagssituationer.  Det bör 

finnas tillräckligt med tid och utrymme för frågor (Smedler & Tideman, 2009).  Dessutom är 

det viktigt att återgivningen innefattar planering inför nästa steg, exempelvis kommande 

behandlingsinsatser.  Familjen får aldrig lämnas helt utan uppföljning utan ska erbjudas 

fortsatt kontakt.  Till sist är det viktigt att utredaren förmedlar trygghet vid utredningens slut 

och hjälper familjen att hitta sina egna och omgivningens resurser (Smedler & Tideman, 

2009). 

En modell för återgivning.  Forskargruppen kring Finn har skapat en modell för hur 

återgivning bör gå till.  I enlighet med modellen för terapeutisk utredning menar de att 

återgivningen även är en del av interventionen som utförd på rätt sätt påverkar familjen i en 

positiv inriktning.  Den kan ge föräldrarna kraft och nya strategier att fostra barnet i dess 

utveckling (Tharinger, Finn, Hersh, Wilkinson, Christopher & Tran, 2008).  I denna modell 

betonas att det huvudsakliga syftet med en återgivning är att föräldrarna ska få ny förståelse 

för sitt barn.  De definierar även vad ny förståelse för barnet är som att föräldrarna ändrar sin 

bild av barnet, förstår barnets styrkor, tar emot ny information om barnet från 

utredningsresultaten, samt lär sig nya sätt att interagera med barnet (Austin, 2011).  

Föräldrarna får genom den nya förståelsen en mer korrekt och användbar syn på varför barnet, 

och kanske hela familjen, kämpar med så stora utmaningar.  Exempelvis kan föräldrarna 

tidigare ha trott att barnets svårigheter med att slutföra sina hemläxor beror på slöhet, medan 

utredningen visar att det i själva verket beror på att barnet har inlärningssvårigheter.  Att 
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föräldrarna får hjälp med att se barnet ur ett nytt perspektiv gör att de kan skapa en ny 

meningsfull historia om barnet och på så sätt förstå barnet bättre och känna ökad empati 

(Tharinger et.al., 2008). 

Att balansera föräldrarnas rätt att få veta resultaten av utredningen och deras förmåga 

att ta till sig av den information som delges vid en återgivning är en utmaning (Sandoval & 

Irvin, 1990; ref. i Tharinger et al., 2008).  Därför bör resultaten presenteras för föräldrarna på 

ett sådant sätt att de blir så lätta som möjligt att förstå och ta till sig (Finn, 1996 och Finn & 

Tonsager, 1997; ref. i Austin, 2011).  De resultat från utredningen som ligger närmast 

föräldrarnas uppfattning om sitt barn bör presenteras först.  Därefter bör den information som 

delvis modifierar eller förändrar föräldrarnas redan existerande uppfattning om sitt barn att 

presenteras.  Till sist bör de resultat från utredning som krockar med föräldrarnas uppfattning 

om sitt barn att presenteras (Tharinger et al., 2008). 

Även om resultaten presenteras på ett sådant sätt att det underlättas för föräldrarna att 

ta till sig av informationen kan det vara en stark emotionell upplevelse för föräldrarna att 

ändra bilden av deras barn (Finn, 2007).  Ofta framkallas en flod av olika starka emotioner 

såsom lättnad, skuld, ilska, hopp och sorg.  Även smärtsamma minnen från föräldrarnas egen 

bakgrund kan göra sig påminda (Tharinger et al., 2008).  Dessa känslor kan bli 

överväldigande och leda till hög ångest, desorientering eller desintegrering om inte 

föräldrarna får adekvat stöd.  För att skydda föräldrarna från att bli överväldigade av den 

information som framkommer och de känslor som väcks trycker denna modell på vikten av en 

stark och stöttande relation mellan utredare och föräldrar.  Utredaren kan ge stöd genom att 

uppmärksamma föräldrarnas emotioner, fråga om de känner sig oroade eller bekymrade och 

göra pauser när det behövs (Tharinger et al., 2008).  Genom stöd från utredaren får 

föräldrarna även hjälp att inte fastna i gamla uppfattningar om sitt barn utan istället få ny 

förståelse för sitt barn (Austin, 2011).  
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Föräldrars upplevelse av en återgivning 

Hur nöjda föräldrar är med barnets behandling är av vikt då det kan påverka i vilken 

grad de följer rekommendationer och behandlingsplaner.  I vilken utsträckning föräldrar är 

nöjda med sitt barns behandling är associerat till hur de har upplevt behandlingen (Austin, 

2011).  I en studie av Young et al. (1995) rapporteras att föräldrarnas grad av tillfredsställelse 

med behandlingen hade samband med grad av upplevt samarbete, samt att de föräldrar som 

var missnöjda önskade bättre kommunikation och mer föräldramedverkan (Young et al. 1995; 

ref. i Austin 2011).  Dessutom verkar upplevelsen av att få stöd och att bli respekterad vara 

viktigare än symtomreduktion för hur nöjda föräldrar blir när de söker vård för sitt barn 

(Austin, 2011).  

Inom barn- och ungdomspsykiatrin är det idag vanligt att man använder olika 

formulär för att mäta föräldrarnas grad av tillfredsställelse med den vård deras barn får.  Ett 

metodologiskt problem med formulär som mäter tillfredsställelse, är att de har en tendens att 

visa ständigt höga poäng (Austin, 2011).  Denna takeffekt kan tänkas bero på social 

önskvärdhet, det vill säga att föräldrarna är måna om att visa sig tacksamma och att inte 

förolämpa dem som givit vård till deras barn.  Det kan också finnas en systematisk skillnad i 

grad av tillfredsställelse mellan de som svarar på formulären och de som inte gör det, det vill 

säga att de som svarar är de som är mest nöjda.  En annan orsak kan tänkas vara att frågorna 

inte är tillräckligt detaljerade och inte mäter olika aspekter av hur vårdkontakten upplevts. 

Höga poäng behöver således inte innebära att föräldrarna enbart haft positiva upplevelser av 

behandlingen (Williams, Coyle & Healy, 1998; ref. i Austin, 2011). 

 Föreliggande studie har som utgångspunkt att syftet med en återgivning är att 

föräldrarna ska få ny förståelse för sitt barn och att utredningen på så vis blir till nytta för 

barnet.  Föräldrarnas upplevelse av återgivningen kan påverka i vilken utsträckning 

utredningsresultatet kommer barnet till godo.  En del av upplevelsen är föräldrarnas emotioner 
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och en återgivning förväntas kunna väcka starka både positiva och negativa emotioner.  För 

att inte emotionerna ska vara så överväldigande att de blir ett hinder för föräldrarna att ta till 

sig informationen, kan utredaren spela en betydande roll.  En god relation mellan föräldrar 

och utredare är ett stöd och utredaren kan genom sitt bemötande hjälpa föräldrarna att 

handskas med starka emotioner som uppkommer.  Givet att föräldrarnas medverkan i barnets 

utredning har stor betydelse och att återgivningen är ett tillfälle då föräldramedverkan sker, är 

det viktigt att undersöka olika aspekter av föräldrars upplevelse av en återgivning, såsom 

föräldrarnas upplevelse av emotioner under återgivningen, föräldrarnas upplevelse av 

relationen till utredaren, hur väl föräldrarna känt sig bekräftade, förstådda och respekterade av 

utredaren, samt föräldrarnas upplevelse av att ha fått ny förståelse för sitt barn. 

Relationen mellan föräldrar och utredare.  Interpersonella erfarenheter och 

relationer har ett starkare samband med föräldrars grad av tillfredsställelse än resultatet av 

vårdkontakten, demografiska variabler eller egenskaper hos föräldrar.  Föräldrars 

tillfredsställelse med den vård deras barn får är i högre grad kopplad till omsorg än till bot 

(Austin, 2011).  Idag fokuserar därför mätningar av föräldrars tillfredsställelse i ökad grad på 

deras interpersonella upplevelser i kontakt med den personal de möter när de söker vård för 

sitt barn.  Relationen mellan förälder och utredare antas främja förändring av förälderns bild 

av sitt barn.  Den förändrade bilden kan leda till ny förståelse för barnet och att förälderns 

medkänsla för barnet ökar (Austin, 2011), vilket kan uppnås vid en väl genomförd 

återgivning. 

Austin (2011) operationaliserar en bra relation mellan förälder och utredare som att 

föräldern känner sig respekterad, omtyckt och lyssnad på, och som ett ömsesidigt förhållande 

där föräldern känner närhet till utredaren, tycker om utredaren, litar på utredaren och känner 

att hon eller han är genuint intresserad av att hjälpa.  Ett sätt att skapa en sådan relation mellan 

utredare och föräldrar kan vara att utredaren validerar föräldrarna under återgivningen. 
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Att reglera emotioner genom validering.  Begreppet validering har sitt ursprung i 

Dialektisk Beteendeterapi (DBT), vilket är en terapiform som utvecklats för behandling av 

personer med borderline personlighetsstörning.  I terapin används validering för att reglera 

klientens emotioner (Linehan, 1993).  Reglerade och anpassade emotioner fyller sin funktion 

på ett ändamålsenligt sätt, som när sorg hjälper oss att acceptera förlust och ilska får oss att 

sätta gränser.  Däremot kan dysreglerade emotioner bli överväldigande och okontrollerbara 

och på så sätt ta över och styra vad vi uppfattar och minns i en situation (Kåver & Nilsonne 

2002). 

Att validera någon är att visa att man ser giltigheten i den andra personens tankar, 

känslor och handlingar utifrån hans eller hennes situation (Linehan, 1993).  Begreppet 

validering kommer från validitet, vilket innebär att någonting är meningsfullt utifrån ett 

sammanhang.  Validering är samma sak som bekräftelse och det är det tydligaste sättet att 

visa acceptans.  Det kan ske genom ord, kroppsspråk eller handling (Kåver & Nilsonne, 

2002).  Att validera någon innebär att vara uppmärksam och lyssna aktivt, att återspegla den 

andres känslor och tankar, att på ett vänligt och empatiskt sätt läsa av den andre, och att 

försöka förstå utifrån den andres tidigare erfarenheter eller förutsättningar.  Det handlar även 

om att förstå, acceptera och bekräfta den andres reaktioner utifrån nuvarande omständigheter, 

samt att vara äkta och genuin (Kåver & Nilsonne, 2007).  Validering kan påminna om empati, 

men det är inte samma sak även om empati är en nödvändig del i validering.  Med empati 

avses förmågan att förstå och leva sig in i andra personers känslor, medan att validera en 

person innebär att förmedla att personen är begriplig utifrån sitt sammanhang (Kåver & 

Nilsonne, 2002).  

Motsatsen till validering är invalidering, vilket innebär att på olika sätt visa att den 

andres perspektiv inte är giltigt (Linehan, 1993).  Det kan vara att visa bristande respekt 

genom att inte lyssna, inte ge uppmärksamhet, inte delta aktivt i ett samtal eller svara, och att 
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lyfta fram och förstärka den andres svagheter.  Att invalidera handlar även om att säga eller 

visa att den andre inte borde tänka, känna eller uppleva det som hon eller han gör, samt att 

kritisera eller förminska då hon eller han berättar om sina upplevelser (Kåver & Nilsonne, 

2007).  

I laddade och konfliktfyllda situationer är validering en förutsättning för att få till 

stånd en dialog.  Att under återgivningen få höra om sitt barns faktiska svårigheter kan vara 

tungt för föräldern.  Föräldern kan känna sig klandrad eller nedvärderad på grund av sitt barns 

svårigheter och uppleva skuld- och skamkänslor.  Sorg, oro eller att inte hålla med om den 

bild som ges av barnet kan väcka ilska och ifrågasättande hos föräldrarna (Smedler & 

Tideman, 2009).  Om utredaren är lyhörd inför förälderns känslor och visar ett validerande 

förhållningssätt kan den emotionella dysregleringen kring skuld, skam och ilska kunna 

minskas.  Validering kan på så sätt bidra till ett bra samtalsklimat under återgivningen, trots 

närvaron av starka och ibland svåra känslor.  Däremot kan invalidering minska 

förutsättningarna för en god och öppen kommunikation mellan förälder och utredare.  

Dessutom kan en person som blir bemött på ett invaliderande sätt förlora tilltron till sig själv 

och sin förmåga (Linehan, 1993).  En förälder som upplever sig invaliderad av utredaren 

under en återgivning kan tappa tilltron till sig själv, sin betydelse som förälder och sin 

förmåga att sörja för sitt barns bästa. 

Föräldrars emotioner under en återgivning.  Föräldrar har nästan alltid blandade 

känslor inför att ta del av resultatet av deras barns utredning.  Lättnad över att barnet blir 

förstått och hoppfullhet inför den hjälp som föreslås, kan blandas med sorg över att få höra 

om de svårigheter barnet har (Smedler & Tideman, 2009).  

Det råder svag samstämmighet gällande vad olika ord som beskriver begreppet 

emotioner innebär och hur de ska användas.  I psykologisk litteratur förekommer 

benämningarna känslor, emotioner och affekter och åtskilliga teoretiker har föreslagit 
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distinktioner mellan dessa olika benämningar (McCullough et al., 2003).  I föreliggande 

studie används begreppet emotioner enligt definitionen känslo- eller affekttillstånd vilka 

omfattar kognitiva, fysiologiska och beteendemässiga reaktioner på händelser (Passer & 

Smith, 2008).  I de skalor som används i studien tillämpas begreppet affekter, i betydelsen den 

medvetna delen av den emotionella reaktionen.  

Det har gjorts många försök att klassificera emotioner, exempelvis utifrån om 

emotionen är grundläggande eller komplex, positiv eller negativ, aktiverande eller 

inhiberande.  De grundläggande emotionerna anses vara relativt universella och utlöses snabbt 

i specifika situationer, medan komplexa emotioner har en större kognitiv medvetenhet och 

påverkas av den omgivning och kultur vi befinner oss i (Kåver & Nilsonne 2002).  Exempel 

på grundläggande emotioner är glädje, ilska, sorg och rädsla (McCullough et al., 2003) och 

exempel på komplexa emotioner är skuld och stolthet.  Under en återgivning kan man tänka 

sig att föräldrar kan uppleva både grundläggande och komplexa emotioner.  Våra emotioner 

kan även delas upp i positiva och negativa.  Positiva emotioner uppstår när en person upplever 

sig vara på väg att uppnå ett mål, negativa när en person upplever sig hindrad från att nå ett 

mål.  Positiva och negativa emotioner kan ses som två separata dimensioner (Davidson, 2000; 

ref. i Kåver & Nilsonne 2002), vilket innebär att vi kan uppleva positiva och negativa 

emotioner samtidigt.  Exempelvis är det möjligt att föräldrar under en återgivning samtidigt 

kan känna sig sorgsna och hoppfulla.  Negativa emotioner är ofta inblandade i normala 

stressreaktioner (Diener et al., 2006; ref. i Passer & Smith, 2008), vilket kan vara aktuellt i en 

återgivningssituation.  Ytterligare en uppdelning utgår från huruvida emotionerna är 

aktiverande eller inhiberande.  De aktiverande emotionerna får oss att närma oss, engagera oss 

eller öppna upp, medan de inhiberande emotionerna får oss att undvika, sluta oss eller dra oss 

tillbaka (McCullough et al., 2003).  Exempel på aktiverande emotioner är entusiasm och 

hoppfullhet och inhiberande emotioner kan vara skam och nervositet.  Under en återgivning 
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skulle aktiverande emotioner hos föräldern kunna göra att hon eller han blir mer öppen och 

mottaglig för ny kunskap om sitt barn och mer motiverad att engagera sig, medan inhiberande 

emotioner skulle kunna få föräldern att dra sig undan eller sluta sig. 

En ofta förekommande beskrivning av emotioner är att de består av tre komponenter, 

en fysiologisk, en kognitiv och en beteendekomponent.  Enligt denna modell utlöses 

emotioner av yttre eller inre stimuli.  Hur vi, medvetet eller omedvetet, tolkar dessa stimuli 

(kognitiv komponent) avgör vilken betydelse situationen får för oss och vilken emotionell 

respons som utlöses, exempelvis glädje eller sorg.  På grund av tidigare erfarenheter tolkar 

människor en situation på olika sätt, vilket förklarar varför samma situation ibland utlöser 

olika emotioner hos olika personer.  Kroppen svarar (fysiologisk komponent) på vår tolkning 

genom att aktiveras eller inhiberas och emotionen mynnar ut i expressiva och instrumentella 

beteenden (beteendekomponent).  Med expressiva beteenden avses hur vi uttrycker 

emotioner, exempelvis att vi ler eller gråter.  Instrumentella beteenden är det vi gör åt den 

emotion vi upplever, till exempel säger ifrån när vi är arga (Passer & Smith, 2008).  

Emotioner ger information om vårt inre tillstånd och är därför en viktig del av vår 

kommunikation med andra människor.  De emotioner vi uttrycker påverkar hur andra 

människor bemöter oss (Isaacs, 1998; ref. i Passer & Smith, 2008).  Genom de emotioner som 

föräldern uttrycker under återgivningen kommunicerar hon eller han till utredaren hur 

resultaten tagits emot. 

Ett intensivt känslopåslag (arousal) kan störa när vi ska utföra mentalt krävande 

uppgifter, till exempel ta emot och processa ny information (Passer & Smith, 2008).  Intensiva 

emotioner kan även snäva in vår uppmärksamhet genom att styra den så att vi blir mer 

medvetna om information som är relevant i förhållande till den emotion vi upplever (Kåver & 

Nilsonne 2002).  En förälder som upplever starka emotioner under en återgivning kan tänkas 

få svårt att uppmärksamma och ta in information om utredningsresultatet.  Det kan även vara 
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så att en förälder som upplever negativ emotion kan uppmärksamma negativ information i 

ökad grad. 

Översikt över föreliggande studie 

Föreliggande studie undersöker föräldrars upplevelse under en återgivning.  Syftet 

med en återgivning är att föräldrarna ska få ny förståelse för sitt barn.  Samtidigt kan 

återgivningen tänkas skapa starka emotioner hos föräldrarna, vilket skulle kunna göra att 

föräldrarna har svårt att ta till sig av ny information och få ny förståelse för barnet.  En god 

relation mellan utredare och föräldrar kan tänkas vara ett stöd för föräldrarna under 

återgivningen.  Dessutom kan utredarens validerande beteende tänkas vara till hjälp för att 

föräldrarna ska kunna reglera starka emotioner som uppkommer.  I motsats skulle ett 

invaliderande beteende av utredaren kunna bidra till att skapa starka negativa emotioner hos 

föräldrarna.  Givet att återgivningen framkallar starka emotioner hos föräldrarna, kan 

föräldrarnas relation till utredaren vara ett stöd och utredarens validerande beteende kan verka 

emotionsreglerande, vilket i sin tur kan hjälpa föräldrarna att få ny förståelse för sitt barn.   

Syfte  

Syftet med föreliggande studie är att undersöka föräldrars upplevelse vid en 

återgivning av en utredning av deras barn med fokus på föräldrarnas upplevelse av att ha fått 

ny förståelse för sitt barn i relation till föräldrarnas emotioner under återgivningen, relationen 

mellan föräldrar och utredare, samt föräldrarnas upplevelse av att ha blivit validerade och 

invaliderade under återgivningen.  Två frågeställningar var knutna till syftet: 

Frågeställningar 

1. Hur mycket kan variablerna relation mellan föräldrar och utredare, validering, 

invalidering, positiv affekt och negativ affekt tillsammans förklara variation i upplevd 

ny förståelse för barnet? 
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2. Vilken av variablerna relation mellan föräldrar och utredare, validering, invalidering, 

positiv affekt och negativ affekt är den bästa prediktorn för att förklara grad av 

upplevd ny förståelse för barnet?   

 

Metod 

Studiens design 

Föreliggande studie är en tvärsnittsstudie.  I studien undersöks samband.  Det går inte 

att säga i vilken riktning sambanden går, även om det teoretiskt kan tänkas finnas en riktning.  

Datainsamling har skett genom enkäter (se bilaga 1).  

Deltagare och procedur 

Deltagare i studien var föräldrar som närvarat vid en återgivning efter en utredning 

av deras barn.  Även anhöriga som närvarat vid en återgivning efter en utredning av ett 

närstående barn inkluderades i studien, såsom styvföräldrar, mor- och farföräldrar, 

familjehemsföräldrar samt kontaktfamiljer.  Personal från skola, socialtjänst och 

behandlingshem exkluderades från studien då de närvarar vid en återgivning i en professionell 

roll. 

Datainsamlingen varade från mitten av oktober till och med slutet av december 2012.  

Rekrytering av deltagare skedde på fem olika mottagningar i Mälardalen.  Urvalet av 

mottagningar samt av föräldrar och anhöriga var ett bekvämlighetsurval.  Tre av 

mottagningarna var barnpsykiatriska öppenvårdsmottagningar, en var en barnneuropsykiatrisk 

specialistmottagning och en var ett privat företag som erbjuder olika typer av tjänster inom 

allmänpsykiatri och psykologi.  Kontakt med mottagningarna togs under sommaren 2012 och 

de fick en förfrågan om de ville medverka.  Medverkan innebar att personalen på 

mottagningen skulle distribuera enkäterna till deltagarna efter en återgivning.  I studien 

används ordet ”återgivning”, medan de på en del av mottagningarna kallar detta samtal för 



FÖRÄLDRARS UPPLEVELSE AV EN ÅTERGIVNING  23 
 

”återkoppling” eller ”återföring”.  Återgivningar efter alla typer av utredningar som görs på 

de aktuella mottagningarna inkluderades i studien.  Utredningarna hade således olika 

frågeställningar, exempelvis ADHD och autismspektrumstörning.  Oftast sker återgivning till 

föräldrar och anhöriga vid ett tillfälle.  I de fall där återgivning av en utredning till föräldrar 

och anhöriga varit uppdelad på flera tillfällen delades enkäten ut efter det första tillfället. 

Uppsatsförfattarna besökte alla mottagningar i början av oktober 2012 och 

informerade personalen om hur distributionen av enkäterna skulle gå till.  Personalen 

instruerades att innan återgivningen tillfråga föräldrar och anhöriga om de ville vara med i 

studien.  Till sin hjälp fick de ett informationsblad (se bilaga 2) att ge till föräldrarna och de 

anhöriga.  Efter återgivningen fick de föräldrar och anhöriga som närvarat varsin enkät 

tillsammans med ett informationsblad.  De fick även med sig ett frankerat svarskuvert 

adresserat till Örebro universitet.  Deltagarna fick antingen besvara enkäten på mottagningen 

eller besvara den hemma.  Då det var eftersträvansvärt att deltagarna fyllde i enkäten så snart 

som möjligt efter återgivningen, uppmuntrades personalen på mottagningarna att fråga 

deltagarna om det var möjligt att fylla i enkäten på mottagningen direkt efter återgivningen.  

På en del mottagningar ansågs detta som möjligt och rimligt, medan personalen på andra 

mottagningar trodde att det skulle bli svårt då de tänkte att föräldrarna kunde vara för trötta 

eller för känslomässigt uppfyllda efter återgivningen, alternativt inte ha praktisk möjlighet att 

stanna kvar och fylla i en enkät. 

Totalt var det 33 personer som besvarade enkäten.  Antal återgivningar under den 

aktuella tidsperioden beräknades vara ca 90 stycken.  Det förväntades att fler än en anhörig 

till barnet skulle närvara vid de flesta av återgivningarna.  Av 82 utdelade enkäter fylldes 33 

enkäter i och skickades in, vilket innebär en svarsfrekvens på 40.2 %.  Barnen var födda 

mellan år 1994 och 2006.  Medelvärdet för barnens födelseår var år 2000, medianen var år 

1999 och typvärdet var år 1997.  Av barnen var 30.3 % flickor och 69.7 % pojkar.  Av 
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deltagarna var 75.8 % kvinnor och 24.2 % män.  66.7 % av deltagarna var mammor till 

barnet, 15.2 % var pappor till barnet och 18.2 % var andra anhöriga. 

Tabell 1.  Beskrivning av deltagare (n = 33).  Andel % beräknades med antal svarande på 

varje fråga som underlag. 

 Frekvens Andel % 

Barnets kön:   

Flicka 10 30.3 

Pojke 23 69.7 

Svarandes kön:   

Kvinna 25 75.8 

Man 8 24.2 

Relation till barnet:   

Mamma 22 66.7 

Pappa 5 15.2 

Annan anhörig 6 18.2 

 

Material 

Alla deltagare i studien fick tillsammans med enkäten ett informationsblad om 

studien, samt ett frankerat svarskuvert. 

Mätning och instrument 

En enkät med fyra olika delar konstruerades.  Utöver dessa fyra delar fanns det i 

slutet av enkäten möjlighet att skriva egna kommentarer.  Enkäten utgjorde underlaget för 

datainsamlingen. 

Enkäten har utformats för att vara så användarvänlig som möjligt i fråga om språk, 

tydlighet och längd.  På första sidan av enkäten fanns instruktioner om att barnet i enkäten 

omnämndes som ”mitt barn” och att den eller de personer från mottagningen som närvarat vid 

återgivningen omnämndes som ”personalen” oavsett vilken yrkeskategori de tillhörde. 
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Bakgrundsinformation.  Den första delen i enkäten innehöll frågor om 

bakgrundsinformation, såsom demografiska variabler samt om utredningen och återgivningen.  

Frågor om demografiska variabler handlade om barnets kön och ålder, samt den svarandes 

kön och relation till barnet.  Frågor om utredningen och återgivningen handlade om vem som 

tog initiativ till utredningen, datum för återgivningen, återgivningens längd, vilka som 

närvarade vid återgivningen, om barnet fått någon eller några diagnoser, samt om deltagaren 

fått någon skriftlig information. 

Parent Experience of Assessment Scale (PEAS).  Den andra delen av enkäten 

utgjordes av 16 påståenden från Parent Experience of Assessment Scale (PEAS).  PEAS är en 

skala förankrad i teorin om ”therapeutic assessment”, terapeutisk utredning.  Den mäter 

kvantitativt de underliggande begrepp som man tror ligger bakom terapeutisk utredning 

(Austin, 2011). 

PEAS har utvecklats och reviderats under tre år.  Skalan har utvecklats för att mäta 

föräldrars erfarenheter av olika typer av utredningar, inte bara terapeutiska utredningar.  Vid 

revidering av skalan har den prövats på olika typer av mottagningar, både privata och 

offentliga, samt på föräldrar och anhöriga med olika etnisk bakgrund (Austin, 2011). 

PEAS består av fem delskalor och 24 påståenden (se bilaga 3).  Vid utveckling och 

revidering av skalan har statistiska analyser gjorts för att undersöka om det finns ett empiriskt 

stöd för teorin om terapeutisk utredning.  Varje delskala uppvisade en adekvat till god 

reliabilitet med en Cronbachs α som sträckte sig från .76 till .88.  De fem delskalorna I PEAS 

är ”Parent Assessor Relationship and Collaboration” (α = .88), ”New Understanding of Child” 

(α = .88), ”Child Assessor Relationship” (α = .79), “Systemic Awareness” (α = .80) och 

“Negative Feelings” (α = .76) (Austin, 2011). 

Validering av PEAS har gjorts genom jämförelse med skalan Client Satisfaction 

Questionnaire (CSQ-8).  CSQ-8 är en skala som mäter generell nöjdhet hos föräldrar vars 
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barn har genomgått en psykologisk utredning.  Det förelåg ett signifikant samband mellan 

CSQ-8 och de fem delskalorna ur PEAS.  Korrelationen mellan CSQ-8 och de fem 

delskalorna var ”Parent Assessor Relationship” .48, ”New Understanding of Child” .64, 

”Child Assessor Relationship” .45, ”Systemic Awareness” .21 och ”Negative Feelings”  

- .24 (Austin, 2011).  Detta indikerar en samtidig validitet som är allt från svag till stark. 

I föreliggande studie ingår delskalorna ”Parent Assessor Relationship and 

Collaboration”, ”New Understanding of Child” och “Negative Feelings”.  Trots att delskalan 

”Negative Feelings” uppvisade en svag samtidig validitet med CSQ-8 togs den med i studien 

eftersom det är en skala som mäter negativ affekt och är utvecklad utifrån teori om utredning 

vilket är av relevans för föreliggande studie.  Dock användes inte delskalan i de statistiska 

analyserna, istället användes endast Positive and Negative Affect Schedule (PANAS) och 

affektord för att mäta negativ affekt. 

Delskalan “Child Assessor Relationship” valdes bort eftersom den mäter relationen 

mellan barn och utredare, vilket inte ingår i syftet med föreliggande studie.  Delskalan 

”Systemic Awareness” mäter om föräldrarna har fått en ökad medvetenhet om 

familjesystemet.  Eftersom en ökad medvetenhet om familjesystemet inte nödvändigtvis är ett 

mål med de utredningar som togs med i föreliggande studie valdes delskalan bort.   

Uppsatsförfattarna översatte de tre delskalorna som togs med i studien samt 

svarsalternativen ur PEAS från engelska till svenska.  Därefter översatte en engelskspråkig 

person samma påståenden tillbaka från svenska till engelska (se bilaga 4).  Detta för att se om 

den översättning som gjorts till svenska var korrekt.  Sedan ändrades några påståenden för att 

anpassas till föreliggande studie. Ordet ”assessment” som uppsatsförfattarna översatt till 

”utredning” byttes ut till ”återgivning” i alla påståenden där detta ord fanns med.  Ordet 

”assessor” som uppsatsförfattarna översatt till ”bedömare” byttes ut till ”personalen”. 
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Skattningar gjordes på en skala från 1-5, där 1 = stämmer inte alls, 2 = stämmer inte, 

3 = varken eller, 4 = stämmer, 5 = stämmer precis.  I föreliggande studie hade de tre 

delskalorna som är omarbetade från PEAS en god intern konsistens.  Cronbachs α för de 

omarbetade delskalorna var ”Parent Assessor Relationship and Collaboration” .94, “Negative 

Feelings” .87 och ”New Understanding of Child” .95. 

Validating and Invalidating Response Scale (VIRS).  Den tredje delen av enkäten 

utgjordes av 12 påståenden från Validating and Invalidating Response Scale (VIRS).  VIRS är 

en skala som mäter validerande och invaliderande beteenden.  VIRS utvecklades först för att 

mäta validerande och invaliderande beteenden mellan partners (Fruzzetti, 2007; ref. i Carlsson 

& Larsson, 2010).  Skalan har sedan omarbetats för att mäta validerande och invaliderande 

beteenden hos vårdgivare gentemot patienter (se bilaga 5) (M. Tillfors, personlig 

kommunikation, 120926).  

I föreliggande studie har den omarbetade versionen av VIRS som handlar om 

vårdgivare använts och reviderats för att passa återgivningssituationen.  Skalan används för att 

mäta huruvida föräldern kände sig validerad respektive invaliderad av personalen under 

återgivningen.  Föräldern skattade hur mycket hon eller han upplevde att personalen hade 

validerande respektive invaliderande beteenden.  Skattningar gjordes på en skala från 0-4, där 

0 = aldrig, 1 = sällan, 2 = ibland, 3 = ganska ofta och 4 = nästan hela tiden. 

En omarbetning av VIRS gjordes för att göra skalan mer användarvänlig och för att 

passa till återgivningssituationen.  Essensen togs ur varje påstående och ett nytt påstående 

skapades.  I föreliggande studie ingår 12 påståenden från VIRS. Två påståenden från VIRS 

som handlar om vårdgivare har tagits bort.  De påståenden som togs bort var ”Min vårdgivare 

ger mig mycket stöd, är tålmodig och/eller varm när jag har det svårt eller är upprörd” och 

”Min vårdgivare försöker hjälpa mig eller stötta mig med att lösa problem snarare än att ta 

över och lösa problemet åt mig”.  Det första påståendet togs bort eftersom det inte gick att 
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anta att föräldrarna skulle vara upprörda under återgivningen.  Det andra påståendet togs bort 

med anledning av att det förutsätter att problemlösning skulle vara en del av återgivningen, 

vilket inte kunde tas för givet.  Den omarbetade versionen av VIRS som användes i 

föreliggande studie har en god intern konsistens.  Cronbachs α var för de sju frågor som mäter 

validering var .84. Cronbachs α för de fem frågor som mäter invalidering var .80. 

Positive and Negative Affect Schedule (PANAS) och affektord.  Den sista delen 

av enkäten utgjordes av Positive and Negative Affect Schedule (PANAS) och tio affektord.  

PANAS är en skala som mäter de två huvudsakliga dimensionerna av affekt, vilka är positiv 

och negativ affekt.  Positiv och negativ affekt är två oberoende dimensioner.  Om positiv och 

negativ affekt hade varit beroende av varandra skulle det ha förelegat ett starkt negativt 

samband mellan de två dimensionerna, vilket det inte gör.  När PANAS används kortsiktigt 

(exempelvis ”just nu” eller ”idag”) är skalan känslig för förändringar i sinnesstämningen.  När 

skalan används långsiktigt (exempelvis ”förra året” eller ”generellt”) mäter den mer stabila 

karaktärsdrag (Watson, Clark & Tellegen, 1988).  I denna enkät används PANAS kortsiktigt 

och mäter affekt vid ett specifikt tillfälle.  

I föreliggande studie används en version av PANAS som består av fem adjektiv som 

motsvarar positiv affekt och fem adjektiv som motsvarar negativ affekt (Mackinnon et al., 

1999).  Denna version är översatt till svenska (se bilaga 6).  Skattningar görs på skala från  

1-5, där 1 = mycket lite eller inte alls, 2 = lite, 3 = måttligt, 4 = en hel del och 5 = väldigt 

mycket.  Cronbachs α var för de fem ord som motsvarar negativ affekt .52 och för de fem ord 

som motsvarar positiv affekt .80. 

Utöver PANAS tog uppsatsförfattarna även med ytterligare tio ord för att fånga in 

affekter som kan tänkas uppstå vid en återgivningssituation.  De tio orden bestod, liksom 

PANAS, av fem adjektiv som motsvarar positiv affekt och fem adjektiv som motsvarar 

negativ affekt.  Svarsalternativen var samma som för PANAS.  De tio orden lades till efter 
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PANAS för att inte inverka på de psykometriska egenskaperna hos PANAS.  Cronbachs α var 

för de fem ord som motsvarar negativ affekt .57 och för de fem ord som motsvarar positiv 

affekt .63.  Inför de statistiska analyserna sattes de fem ord från PANAS som motsvarar 

negativ affekt ihop till en ny delskala med de fem ord som motsvarar negativ affekt som 

uppsatsförfattarna lagt till.  Cronbachs α för denna delskala var .76, vilket kan anses vara en 

adekvat intern reliabilitet. De fem ord från PANAS som motsvarar positiv affekt sattes ihop 

till en ny delskala med de fem ord som motsvarar positiv affekt som uppsatsförfattarna lagt 

till.  Cronbachs α för denna delskala var .82, vilket kan anses vara en god intern reliabilitet.  I 

analyserna användes de sammanslagna delskalorna som mäter positiv och negativ affekt 

(PANAS och ord som mäter affekt som uppsatsförfattarna lagt till) eftersom de uppvisade 

relativt högre grad av intern konsistens. 

Innehåll och genomförande.  Utöver tidigare nämnda delar fanns även en del som 

utgjordes av påståenden konstruerade av uppsatsförfattarna.  Denna del bestod av frågorna 2 -

10 på sida tre i enkäten och satt ihop med den del som utgjordes av frågor från PEAS.  

Frågorna konstruerades för att undersöka om återgivningen utfördes på ett sådant sätt som 

rekommenderas och om den innehöll sådant som är viktigt vid en återgivning utifrån Smedler 

& Tideman (2009).  Enligt Smedler & Tideman (2009) är det viktigt att föräldrarna förstår 

syftet med utredningen och återgivningen.  Under återgivningen bör fokus både ligga på 

svårigheter och resurser hos barnet.  Innehållet, tempot och abstraktionsnivån ska vara 

anpassad till mottagarna.  Återgivningen bör också få tillräckligt med utrymme och det ska 

finnas tid för frågor och reflektioner (Smedler & Tideman, 2009).  Även en fråga om huruvida 

deltagarna var nöjda med återgivningen i sin helhet konstruerades, samt en fråga om 

deltagarna fått klara besked om vad som kommer att ske efter återgivningen.  
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Skattningar gjordes på en skala från 1-5 där 1 = stämmer inte alls, 2 = stämmer inte, 

3 = varken eller, 4 = stämmer, 5 = stämmer precis.  Cronbachs α för denna delskala var .79, 

vilket kan anses vara en adekvat intern konsistens. 

Pilotstudie 

Innan distribueringen av enkäten påbörjades genomfördes en pilotstudie i två olika 

omgångar med totalt 12 svarande.  Pilotstudiedeltagarna fick fylla i enkäten och muntligt ge 

synpunkter på dess utformning.  De tog även tid på hur lång tid det tog att fylla i enkäten.  De 

svarande var personer som uppsatsförfattarna kände i åldrarna 31-73 år.  Åtta av de svarande 

var kvinnor och två var män.   

I den första omgången av pilotstudien svarade två personer.  Det tog 11 minuter för 

dem att fylla i enkäten.  Efter denna omgång gjordes ändringar av svarsalternativ och nio 

frågor lades till.  Därefter fick tio personer till besvara enkäten i en andra omgång.  

Medelvärdet för hur lång tid det tog att fylla i enkäten för deltagarna i den andra omgången 

var 12 minuter.  Både medianen och typvärdet för hur lång tid det tog att fylla i enkäten var 

10 minuter.  Efter den andra omgången av pilotstudien gjordes några ändringar av enkäten.  

Bland annat lades en motiverande mening till i brevet som följde med enkäten och ett av 

orden som handlar om affekter i den femte delen av enkäten byttes ut. 

Etiska överväganden 

Studien uppfyller de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet har tagit fram 

för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2009).  I både det 

informationsblad som föräldrar och anhöriga fick då de tillfrågades om att vara med i studien, 

och i det följebrev som inledde enkäten fanns information om studiens syfte och vilken metod 

som användes i studien.  I informationen framkom det att deltagandet innebar att besvara 

enkäten och att deltagandet var frivilligt.  Det framkom även att deltagandet inte skulle 

påverka den vård som barnet skulle få.  I informationsbladet och i följebrevet stod även att 



FÖRÄLDRARS UPPLEVELSE AV EN ÅTERGIVNING  31 
 

deltagandet var anonymt och att inga personuppgifter skulle samlas in, samt att resultaten 

skulle analyseras på gruppnivå och att ingen skulle kunna se hur enstaka personer svarat.  

Deltagarna har inte fått någon ersättning för att vara med i studien.   

Dataanalyser 

Bearbetning av enkätsvaren skedde i programmet SPSS 20.0.  De statistiska analyser 

som gjordes var Pearsons korrelationskoefficient och multipel regressionsanalys. 

 

Resultat 

Beskrivande statistik 

Nedan följer en redovisning över hur återgivningarna har sett ut (se tabell 2).  Datum 

för återgivningarna var mellan den 10 oktober 2012 och den 13 december 2012.  Datum för 

när deltagarna fyllde i enkäten var mellan den 15 oktober 2012 och den 19 december 2012.   

Nästan hälften av de svarande (48.5 %) angav att föräldrarna varit initiativtagare till 

att göra utredningen.  Utöver föräldrarna hade även skolan och mottagningen tagit initiativet 

till utredningen och i en del fall var det andra eller flera som tagit initiativet.  De allra flesta av 

återgivningarna varade mellan 30 minuter och en timme (48.5 %) eller mellan en och två 

timmar (45.5 %).  Ett fåtal återgivningar (6.1 %) varade längre än två timmar. 

Vid en övervägande majoritet av återgivningarna närvarade barnets mamma  

(93.9 %).  Vid nästan hälften av återgivningarna närvarade barnet självt (45.5 %) och i en 

något lägre utsträckning var barnets pappa närvarande (42.4 %).  Även andra anhöriga till 

barnet, såsom bonuspappor, mor- och farföräldrar, familjehemsföräldrar och kontaktfamiljer 

var närvarande vid ett antal återgivningar (39.4 %).  Vid alla återgivningar var en psykolog 

närvarande.  Andra yrkeskategorier som närvarade var kuratorer (69.7 %) och läkare  

(21.2 %).  Vid ett fåtal återgivningar närvarade även specialpedagoger, skolpsykologer, 

sjuksköterskor och logopeder. 



FÖRÄLDRARS UPPLEVELSE AV EN ÅTERGIVNING  32 
 

De flesta av utredningarna ledde till att barnet fick en eller flera diagnoser (90.9 %).  

De vanligaste diagnoserna var autismspektrumstörning (36.3 %) och ADHD (21.2 %).  Andra 

diagnoser var bland annat ADD och trotssyndrom.  Ett fåtal utredningar (9.1 %) ledde inte till 

att barnet fick någon diagnos. 

Tabell 2.  Information om återgivningen (n = 33).  Andel % beräknades med antal svarande 

på varje fråga som underlag. 

 Frekvens Andel % 

Initiativtagare till utredningen:   

Föräldrarna 16 48.5 

Skolan 1 3.0 

Mottagningen 2 6.1 

Annan 6 18.2 

Flera olika initiativtagare 8 24.2 

Återgivningens längd:   

30 minuter-1 timme 16 48.5 

1-2 timmar 15 45.5 

Mer än 2 timmar 2 6.1 

Närvarande:   

Mamma 31 93.9 

Pappa 14 42.4 

Barnet 15 45.5 

Andra anhöriga 13 39.4 

Närvarande yrkeskategorier:   

Psykolog 33 100.0 

Kurator 23 69.7 

Läkare 7 21.2 

Om barnet fick någon/några diagnoser:   

Ja, en eller flera diagnoser 30 90.9 

Nej 3 9.1 
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Nedan följer en redovisning av medelvärde, standardavvikelse, lägsta möjliga totalpoäng och 

högsta möjliga totalpoäng för de olika delskalorna (se tabell 3).  Skala för svarsalternativ för 

delskalorna relation, ny förståelse, positiv affekt, negativ affekt, samt innehåll och 

genomförande var 1-5. Skala för svarsalternativ för delskalorna validering och invalidering 

var 0-4.  

Tabell 3.  Deskriptiv statistik för delskalorna (n = 32-33).   

  

Medelvärde 

 

SD 

Lägsta 

möjliga 

totalpoäng 

Högsta 

möjliga 

totalpoäng 

Relation 31.8 4.1 7.0 35.0 

Ny förståelse 16.5 5.7 5.0 25.0 

Validering 24.4 4.7 0.0 28.0 

Invalidering 0.7 2.0 0.0 20.0 

Positiv affekt 30.5 7.0 10.0 50.0 

Negativ affekt 15.1 4.7 10.0 50.0 

Innehåll och genomförande 40.3 4.5 9.0 45.0 

 

En fråga ställdes i enkäten som undersökte huruvida föräldrarna var nöjda med 

återgivningen i sin helhet.  Svarsalternativen på denna fråga var 1-5.  Medelvärdet för svaren 

var 4.58, median var 5 och typvärde var 5, vilket innebär att föräldrarna i hög grad uppgav att 

de var nöjda med återgivningen i sin helhet. 

Analyser av samband 

Relationen mellan de olika variablerna studerades med Pearsons 

korrelationskoefficient (se tabell 4).  Det starkaste positiva sambandet var det mellan 

variablerna relation och validering.  Variabeln upplevd ny förståelse för barnet hade ett 

signifikant positivt samband med relation, validering samt positiv affekt.  Ett signifikant 

negativt samband förelåg mellan upplevd ny förståelse för barnet och invalidering.  Mellan 

upplevd ny förståelse för barnet och negativ affekt förelåg inget signifikant samband. 
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Tabell 4. Korrelationsmatris (n = 32-33). 

 Ny 

förståelse 

Relation Validering Invalidering Positiv 

affekt 

Negativ 

affekt 

Ny förståelse 1 .50** .39* - .58** .62** - .08 

Relation .50** 1 .83** - .51** .51** - .49** 

Validering .39* .83** 1 - .54** .45** - .42* 

Invalidering - .58** - .51** - .54** 1 - .48** .39* 

Positiv affekt .62** .51** .45** - .48** 1 - .12 

Negativ affekt - .08 - .49** - .42* .39* - .12 1 

*p < .05. **p < .01. 

 

Frågeställning 1: Hur mycket kan variablerna relation mellan föräldrar och utredare, 

validering, invalidering, samt positiv och negativ affekt tillsammans förklara variation i 

upplevd ny förståelse för barnet?  

En multipel regressionsanalys genomfördes för att undersöka i vilken utsträckning 

variablerna relation mellan föräldrar och utredare, validering, invalidering, samt positiv affekt 

tillsammans kunde förklara variationen i utfallsvariabeln upplevd ny förståelse för barnet.  

Antagandena om normalfördelade fel, homoscedasticitet och ingen perfekt multikollinearitet 

testades och bedömdes vara uppfyllda.  Eftersom inget signifikant samband förelåg mellan 

utfallsvariabeln och negativ affekt, uteslöts variabeln negativ affekt ur regressionsanalysen.  

Variablerna relation, validering, invalidering och positiv affekt utgjorde tillsammans en 

signifikant regressionsmodell F (4, 27) = 7.34, p < .001, som förklarade 52 % (R
2
 = .52) av 

variationen i utfallsvariabeln ny förståelse.  Adjusted R
2
 var 45 % vilket indikerar att 

resultatet från detta stickprov kan vara generaliserbart till den övriga populationen. 
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Frågeställning 2: Vilken av variablerna relation mellan föräldrar och utredare, 

validering, invalidering, positiv affekt och negativ affekt är den bästa prediktorn för att 

förklara grad av upplevd ny förståelse för barnet? 

En multipel regressionsanalys genomfördes för att undersöka vilken av variablerna 

relation mellan föräldrar och utredare, validering, invalidering och positiv affekt som bäst 

kunde predicera grad av upplevd ny förståelse för barnet (se tabell 5).  Som nämnts ovan 

uteslöts negativ affekt ur regressionsanalysen.  Positiv affekt och invalidering var båda 

signifikanta unika prediktorer för att förklara variationen i upplevd ny förståelse.  Detta 

betyder att ju högre grad av positiv affekt föräldrarna upplevde, desto högre grad av ny 

förståelse för sitt barn upplevde de sig ha fått.  Vad gäller invalidering innebär detta att ju 

mindre föräldrarna upplevde sig ha blivit invaliderade av utredaren i desto större utsträckning 

upplevde de att de fått ny förståelse för sitt barn.  Av de två variablerna var positiv affekt den 

bästa prediktorn.  Konfidensintervallen för dessa två prediktorer överlappade inte varandra.  

Variablerna relation och validering var inte signifikanta unika prediktorer för att förklara 

variation i upplevd ny förståelse.   

Tabell 5. Multipel regressionsanalys (n = 32-33). Utfallsvariabel: ny förståelse. 

    95 % confidence-interval for B 

 B SE B β Lower bound Upper bound 

Constant .25 7.33  -14.79 15.29 

Relation .45 .35 .32 - .26 1.16 

Validering - .29 .29 - .25 - .89 .30 

Invalidering -1.02 .48 - .36* -2.01 - .04 

Positiv affekt .33 .13 .40* .05 .60 

R
2
 = .52 (p < .001), *p < .05. 
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Sammanfattning av resultat 

Generellt var föräldrarna nöjda med återgivningarna och de rapporterade i stor 

utsträckning att de upplevt sig ha en god relation till utredarna.  Föräldrarna rapporterade 

varken upplevelse av positiv eller negativ affekt i någon hög grad.  Variablerna relationen 

mellan förälder och utredare, validering, invalidering, samt positiv affekt kunde tillsammans 

förklara lite mer än hälften av variationen i utfallsvariabeln upplevd ny förståelse för barnet.  

Föräldrarnas upplevelse av positiv affekt och att inte ha blivit invaliderade var de enskilt bästa 

prediktorerna för ny förståelse.  Variablerna relation och validering var inte unika signifikanta 

prediktorer för utfallsvariabeln ny förståelse, men däremot förelåg i korrelationsanalyserna ett 

positivt samband mellan dessa variabler och upplevd ny förståelse.  Utifrån studiens design 

går det endast att dra slutsatser om samvariation mellan variabler, även om man teoretiskt kan 

tänka sig en riktning mellan prediktorerna och utfallsvariabeln. 

 

Diskussion 

Föreliggande studie är en tvärsnittsstudie av föräldrars upplevelse av en återgivning 

efter en psykologisk utredning av deras barn.  I uppsatsförfattarnas vetskap är detta första 

gången i Sverige som en kvantitativ studie görs av föräldrars upplevelse av en återgivning.  

Det teoretiska ramverket som används i studien är modellen för terapeutisk utredning, teori 

om validering och invalidering som har sitt ursprung i Dialektisk beteendeterapi, samt teori 

kring människans emotioner.  Olika aspekter av föräldrars upplevelse undersöktes, såsom 

relationen till utredaren, föräldrars upplevelse av att ha blivit validerad respektive invaliderad 

av utredaren, föräldrars positiva och negativa emotioner, samt deras upplevelse av att ha fått 

ny förståelse för sitt barn.  Studien ger en första indikation av hur återgivningar efter 

barnpsykologiska utredningar kan se ut idag.  Generellt var de svarande mycket nöjda med 

återgivningarna.  Föräldrarnas svar indikerar att återgivningarna genomfördes i 
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överensstämmelse med vad litteraturen rekommenderar.  Exempelvis upplevde föräldrarna i 

hög grad att de fick ställa frågor och att de fick svar på sina frågor, att barnets styrkor lyftes 

fram under återgivningen, samt att utredaren pratade på ett sätt som föräldrarna förstod.  Att 

föräldrarna i så stor utsträckning var nöjda kan bero på att återgivningarna var väl genomförda 

och motsvarade deras förväntningar.  

Validering och invalidering 

Validering och invalidering antogs kunna förutsäga graden av upplevd ny förståelse 

för barnet.  Av dessa variabler var det bara invalidering som var en unik signifikant prediktor 

för att förklara variation i upplevd ny förståelse, vilket betyder att ju mindre föräldrarna 

upplevde sig ha blivit invaliderade av utredaren i desto större utsträckning upplevde de att de 

fått ny förståelse för sitt barn.  Validering var inte en unik signifikant prediktor för att förklara 

ny förståelse.  Emellertid förelåg det ett medelstarkt positivt samband mellan variablerna 

validering och ny förståelse.  Det förelåg ett starkt negativt samband mellan validering och 

invalidering, dock var det inte ett perfekt samband vilket innebär att validering och 

invalidering i viss mån är parallella processer.  Resultatet indikerar att frånvaron av 

invalidering är viktigare än närvaron av validering för att föräldrarna ska uppleva att de får ny 

förståelse för sitt barn vid en återgivning eftersom invalidering var en signifikant prediktor för 

ny förståelse och att validering inte var det.  Resultatet visar på vikten av att föräldrar inte ska 

uppleva sig bli invaliderade av utredaren under återgivningen eftersom det kan innebära att de 

inte kan ta till sig den information som presenteras och därmed inte får en ny förståelse för sitt 

barn.    

Positiva och negativa emotioner 

Vidare förväntades föräldrarnas emotioner under återgivningen förutsäga graden av 

upplevd ny förståelse.  Detta bekräftades såtillvida att föräldrarnas upplevelse av positiva 

emotioner visade sig vara den variabel som bäst kunde förutsäga graden av upplevd ny 
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förståelse.  Negativa emotioner förväntades försvåra för föräldern att uppmärksamma och ta 

in information om utredningsresultatet.  Denna hypotes styrktes inte av resultaten.  Negativa 

emotioner hade inget samband med ny förståelse, vilket var ett oväntat resultat. 

Enligt litteratur på området förväntas en återgivning av barnets utredning kunna 

väcka starka emotioner hos föräldrarna.  Att höra om sitt barns faktiska svårigheter samt att få 

ny och kanske oväntad information om sitt barn förmodas vara stressande för föräldrarna och 

antas kunna väcka negativa emotioner som sorg, ilska och skuldkänslor (Finn, 2007; Smedler 

& Tideman, 2009; Tharinger et al., 2008).  I föreliggande studie fick 90 % av barnen en 

diagnos, vilket tyder på att återgivningarna till viss del måste ha innehållit information om 

barnets svårigheter och begränsningar.  Föräldrarna rapporterade en mycket låg grad av 

negativa emotioner och en medelstark grad av positiva emotioner.  Att föräldrarna inte 

upplevde några starka negativa emotioner står i kontrast till den litteratur som säger att 

återgivningar ofta kan väcka starka negativa emotioner.  Nedan följer tänkbara förklaringar 

till att föräldrarna inte upplevde negativa emotioner i någon stor omfattning och att de 

upplevde en medelstark grad av positiva emotioner. 

Uppfyllda förväntningar.  En förklaring kan vara att återgivningarna i hög grad 

uppfyllde föräldrarnas förväntningar.  I en stor del av fallen var det föräldrarna som var 

initiativtagare till utredningen och det kan antas att de kan ha förväntat sig att barnet skulle få 

en diagnos.  En majoritet av utredningarna ledde även till att barnet fick en diagnos.  Därmed 

kan det ha varit så att föräldrarnas förväntningar uppfylldes, vilket i sin tur kan ha lett till att 

de blev nöjda och inte upplevde negativa emotioner under återgivningen.  Att föräldrarna 

dessutom rapporterade mer positiva emotioner än negativa kan bero på att barnet fick en 

diagnos och att föräldrarna därmed fick de svårigheter som de upplevt att deras barn har 

bekräftade och namngivna.  Föräldrarnas positiva emotioner under återgivningen kan också 

förklaras av att föräldrarna känt sig hoppfulla inför framtiden, exempelvis inför att barnet kan 
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få rätt till stödinsatser.  Att det idag dessutom råder ökat fokus på neuropsykiatriska diagnoser 

inom barn- och ungdomspsykiatrin (Ehrenkrona och Eriksson, 2010) och att exempelvis 

ADHD-diagnos blivit allt vanligare kan ha lett till att stigmatiseringen av barn med diagnos 

har minskat, vilket i sin tur kan vara bidragande till att föräldrarna inte upplevde starka 

negativa emotioner. 

Bekräftelse av föräldrarnas bild av barnet.  Den låga graden av upplevda negativa 

emotioner hos föräldrarna kan också tänkas ha en förklaring i vilken typ av resultat som 

presenterades och på vilket sätt det gjordes.  Utifrån teorin om terapeutisk utredning bör de 

resultat som ligger närmast föräldrarnas bild av barnet presenteras först, därefter de resultat 

som till viss del förändrar föräldrarnas bild av barnet och sist de resultat som står mest i 

motsättning till föräldrarnas bild av barnet.  Detta för att föräldrarna inte ska bli emotionellt 

överväldigade och för att de ska kunna ta till sig resultaten (Tharinger et al., 2008).  Det kan 

tänkas att återgivningarna i studien genomfördes på ovanstående sätt och att föräldrarna 

därför inte blev överväldigade och inte heller upplevde negativ emotion i någon stor 

utsträckning.  En annan tänkbar förklaring kan vara att utredarna till största delen 

presenterade resultat som gick i linje med föräldrarnas redan existerande bild av sitt barn och i 

mindre grad presenterade resultat som till viss del gick emot föräldrarnas bild, samt inte alls 

presenterade resultat som krockade med föräldrarnas redan existerande bild av sitt barn.  I 

terapeutisk utredning är ny förståelse för barnet ett uttalat syfte och utredningen anses vara en 

intervention i sig.  De resultat som framkommer vid återgivningen och som krockar med 

förälderns redan existerande bild av barnet förväntas skapa en förändring i familjen och är på 

så sätt en del av interventionen (Tharinger, 2008).  Att syftet med återgivningen är att 

föräldrarna ska få ny förståelse för sitt barn har även varit utgångspunkten i föreliggande 

studie.  Det är dock möjligt att ny förståelse för barnet inte var ett lika uttalat syfte med de 

återgivningar som undersökts.  Under förutsättning att de återgivningar som undersökts i 
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föreliggande studie inte innehöll presentation av resultat som krockade med föräldrarnas 

redan existerande bild av sitt barn, kan man utifrån teori om terapeutisk utredning tänka sig att 

återgivningarna inte har lett till ny förståelse för barnet i någon större utsträckning.  Detta 

styrks av att de svarandes poäng på delskalan upplevd ny förståelse för barnet låg runt medel, 

till skillnad från delskalorna relation, validering samt innehåll och genomförande där de 

svarandes poäng låg mycket högt. 

Reglering av negativa emotioner.  Ytterligare en förklaring till att föräldrarna inte 

rapporterade negativ emotion i någon stor utsträckning kan vara att utredarnas validering av 

föräldrarna minskade graden av negativa emotioner.  Att visa bekräftelse och acceptans för en 

annan människa genom validering är ett sätt att reglera den andres emotioner (Linehan, 1993).  

Föräldrarna kan därmed ha upplevt negativa emotioner under återgivningen vilka kan ha 

reglerats genom utredarnas validerande beteende. 

Relationen till utredaren 

Föräldrarnas upplevelse av relationen till utredaren antogs kunna förutsäga graden av 

upplevd ny förståelse för barnet.  Variabeln relation var dock inte en unik signifikant 

prediktor för att förklara ny förståelse.  Emellertid förelåg det ett starkt positivt samband 

mellan variablerna relation och ny förståelse.  Föräldrarna rapporterade i mycket hög grad att 

de upplevde sig ha en god relation till utredarna.  Att föräldrarna både var nöjda i hög grad 

och att de i stor utsträckning rapporterade en god relation till utredaren överensstämmer med 

vad forskningen säger om att relationen till barnets vårdgivare har ett starkt samband med 

föräldrars grad av tillfredsställelse med vården.  Barnets kontakt med vården fortsätter ofta 

efter avslutad utredning och målet med behandlingen är att hitta bra sätt för barnet och 

familjen att hantera svårigheterna (Austin, 2011).  Att föräldrarna upplevde en god relation 

med utredaren under återgivningen och en hög grad av tillfredsställelse är en bra förutsättning 
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för att föräldrarna i framtiden ska upprätthålla kontakten med vården samt följa 

rekommendationer och behandlingsplaner. 

Att föräldrarna i mycket hög grad rapporterade en god relation till utredaren, att de i 

hög grad upplevde sig bli validerade av utredaren, samt att de i mycket stor utsträckning 

tyckte att återgivningarna uppfyllde de rekommendationer för innehåll och genomförande 

som litteraturen rekommenderar, kan bero på takeffekt.  Att föräldrarna rapporterade att de 

upplevde sig ha blivit invaliderade av utredaren i mycket låg grad och att de upplevde 

negativa emotioner i mycket låg grad kan på motsvarande sätt bero på golveffekt.  En möjlig 

förklaring till att tak- och golveffekt kan ha uppstått är social önskvärdhet.  Dock klargjordes i 

följebrevet till enkäten att deltagandet var anonymt och att resultaten endast skulle redovisas 

på gruppnivå, vilket bör ha minskat risken för att social önskvärdhet skulle påverka svaren.  

Andra förklaringar till tak- respektive golveffekt kan vara att frågorna och svarsalternativen 

inte var tillräckligt detaljerade, samt att det kan ha funnits en systematisk skillnad (i grad av 

nöjdhet och en bra upplevelse) i upplevelsen av återgivningen mellan de föräldrar som svarat 

och de föräldrar som inte svarat på enkäten.  

Brister i studien 

Nedan följer en redovisning av möjliga brister i studien som kan ha påverkat 

resultaten. 

Litet stickprov.  Studien har ett litet stickprov med endast 33 deltagare, vilket 

medför risk för låg power (statistisk styrka) och därmed för att begå typ II-fel.  Trots att 

stickprovet var så pass litet påträffades signifikanta samband.  Eftersom endast fem 

mottagningar deltog i studien och datainsamling enbart pågick i två och en halv månader var 

antalet möjliga deltagare begränsat.  Ett sådant bekvämlighetsurval får konsekvenser för 

studiens externa validitet, vilket innebär att resultaten inte automatiskt kan generaliseras till 

andra mottagningar.  Dessutom genomfördes under tidsperioden färre återgivningar än vad 
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mottagningarna i förhand hade uppgett, vilket bland annat berodde på en 

organisationsförändring på en av mottagningarna. 

Bortfall.  Av de föräldrar som mottog en enkät var det 59.8 % som inte besvarade 

enkäten.  Det kan även ha funnits föräldrar som blev tillfrågade att delta i undersökningen 

men som tackade nej.  På grund av praktiska omständigheter och att det var ett stort antal 

personal på de olika mottagningarna som administrerade enkäten gick det inte att få reda på 

hur många föräldrar som tackade nej till att delta.  Dessutom har ingen bortfallsanalys gjorts 

vilket är en svaghet och medför ett hinder för generaliserbarheten.  Därmed går det inte att 

avgöra om det finns en systematisk skillnad mellan de som svarat på enkäten och de som inte 

svarat.  Exempelvis skulle det kunna vara så att de föräldrar som var mest nöjda och hade en 

generellt god upplevelse av återgivningen var de föräldrar som besvarade enkäten, medan de 

mindre nöjda föräldrarna som hade en sämre upplevelse valde att inte delta i undersökningen.  

Forskning visar att föräldrar till barn som genomgår en utredning kan vara belastade, vilket 

skulle kunna vara en förklaring till bortfallet. 

Validitet.  En svaghet med studien är att datainsamling endast skedde genom 

självskattning.  Det är svårt att fånga in ett komplext psykologiskt fenomen som ”upplevelse” 

genom självskattning.  Dessutom är det stor sannolikhet att skattningar från den enskilda 

personen samvarierar eftersom alla delskalorna mätte intrapsykiska företeelser.  Det skulle 

därför ha varit bra om självskattning hade kompletterats med andra sätt att samla in data, 

såsom intervju, observation och information från andra källor än föräldrarna.  Framför allt 

hade det varit bra om utfallsvariabeln ny förståelse hade kompletterats med annan 

information.  På så sätt hade studien fått en högre validitet, dock fanns inte möjlighet till detta 

inom ramarna för denna studie och man kan även tänka att det är den subjektiva upplevelsen 

som är mest avgörande. 
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Vidare är den föreliggande studien en tvärsnittsstudie och det går därmed inte att 

säga något om riktning på sambanden, även om man teoretiskt kan tänka sig en riktning.  

Exempelvis fanns det ett negativt samband mellan föräldrars upplevelse av negativa 

emotioner och föräldrars upplevelse av att ha känt sig validerade av utredaren.  Teoretiskt kan 

man tänka sig att upplevelse av att bli validerad kan leda till en lägre grad av negativa 

emotioner.  Dock skulle det även kunna vara så att en låg grad av negativa emotioner hos 

föräldrarna gjorde att de upplevde sig bli validerade av utredaren.  Det går inte heller att säga 

om sambanden beror på någon annan bakomliggande variabel som inte har undersökts. 

Mätinstrument.  Studien byggde på tre delskalor från skalan PEAS, skalan VIRS, 

skalan PANAS, samt två skalor utarbetade av uppsatsförfattarna.  Då det i uppsatsförfattarnas 

kännedom inte existerar skalor som mäter föräldrars upplevelse av en återgivning 

omarbetades både PEAS och VIRS för att passa återgivningssituationen.  Denna revidering 

kan dock ha inneburit en inverkan på skalornas psykometriska egenskaper.  Validering av 

skalan PEAS har gjorts genom jämförelse med skalan CSQ-8 (Austin, 2011).  I föreliggande 

studie användes två delskalor från PEAS i de statistiska analyserna som båda uppvisade en 

stark samtidig validitet med CSQ-8.  Validering av den ursprungliga skalan VIRS som mäter 

validerande och invaliderande beteenden mellan partners saknas i dagsläget (Carlsson & 

Larsson, 2010).  Dessutom är den ursprungliga versionen av VIRS översatt till svenska och 

omarbetad i flera led utan att ha blivit validerad, vilket är ytterligare en brist.  Skalan PANAS 

är validerad, medan de två skalor som är utarbetade av uppsatsförfattarna inte har blivit 

validerade.  Trots att mätinstrumenten var för sig uppvisade vissa psykometriska brister kan 

de tillsammans anses vara relativt giltiga för det studien avser att mäta. 

Multikollinearitet.  Att sambandet mellan variablerna relation till utredaren och 

validering var så pass starkt (r = .83), indikerar risk för multikollinearitet mellan dessa två 

prediktorer.  Trots detta togs båda variablerna med i analyserna eftersom de antogs berika 



FÖRÄLDRARS UPPLEVELSE AV EN ÅTERGIVNING  44 
 

resultaten genom att de mäter interpersonella erfarenheter utifrån olika teoretiska 

utgångspunkter. 

Styrkor i studien 

Föreliggande studie undersöker ett område som är högst aktuellt inom barn- och 

ungdomspsykiatrin men som det finns en avsaknad av forskning kring.  I uppsatsförfattarnas 

kännedom har det gjorts kvalitativa studier som undersökt angränsande områden, men inte 

någon kvantitativ studie på just detta område.  Att studien är kvantitativ är en styrka eftersom 

det möjliggör att studera samband mellan variablerna och att det innebär att det finns potential 

att kunna generalisera resultaten. 

Styrkor i datainsamlingen.  De deltagande mottagningarna var olika i sitt slag, 

vilket väl avspeglar de olika typer av mottagningar där barnpsykologiska utredningar görs.  

Dessutom var mottagningarna geografiskt belägna på olika platser (i en mindre tätort, i en 

mellanstor stad och i en kranskommun till Stockholm).  Därmed återspeglar urvalet väl den 

grupp föräldrar vars barn utreds inom barn- och ungdomspsykiatrin vilket indikerar att 

resultaten kan vara generaliserbara till andra föräldrar vars barn genomgår en barnpsykologisk 

utredning. 

Styrkor hos mätinstrumenten.  I studien användes tre olika skalor, samt frågor 

utformade av uppsatsförfattarna som komplement till de andra skalorna.  Detta innebar att 

föräldrarnas upplevelse av en återgivning fångades in på flera olika sätt.  Ambitionen var att 

undersöka föräldrars upplevelse mer djupgående än vad tidigare undersökningar om 

klienttillfredställelse gjort, vilket har lyckats till viss del även om det också finns de 

begränsningar som nämnts ovan. 

De skalor som användes i studien uppvisade en adekvat till god intern konsistens.  

Av de delskalor som ingick i de statistiska analyserna uppvisade alla delskalorna en god 

reliabilitet med en Cronbachs α mellan .80 och .95. 
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Framtida forskning 

Studien utgör ett första steg i att undersöka föräldrars upplevelse av en återgivning 

och vidare forskning på området är motiverat.  En fråga som väcks är varför negativa 

emotioner inte har ett samband med föräldrarnas upplevelse av ny förståelse för barnet.  

Studien väcker även frågor om hur man teoretiskt kan tänka kring relationen mellan positiva 

emotioner och föräldrarnas upplevelse av ny förståelse.  Ytterligare ett område för vidare 

forskning skulle kunna vara att undersöka föräldrarnas nya förståelse för sitt barn på flera 

olika sätt, vilket skulle kunna ge en bredare och djupare bild av vad som ingår i begreppet ny 

förståelse.  Exempelvis skulle man kunna jämföra föräldrarnas upplevelse av ny förståelse 

med utredarens upplevelse av att föräldrarna har fått ny förståelse.  Det skulle även vara 

möjligt att mäta ny förståelse genom kunskapsfrågor eller genom observation av hur 

föräldrarna interagerar med barnet före och efter återgivningen.  Det skulle även vara av 

intresse att göra en långtidsuppföljning av effekter av utredningar och återgivningar, 

exempelvis genom att undersöka olika aspekter av barnets fungerande, interaktion i familjen 

och följsamhet till behandling.  Till sist behövs framtida forskning om barnets upplevelse av 

en återgivning eftersom barnet är återgivningens huvudperson.  Att barnet har en bra 

upplevelse av återgivningen är av yttersta vikt för att utredningen ska komma barnet till godo. 

Avslutande kommentar 

Syftet med studien var att undersöka föräldrars upplevelse vid en återgivning av en 

psykologisk utredning av deras barn.  Det finns ett samband mellan föräldrars interpersonella 

erfarenheter under en återgivning, deras emotionella upplevelse av den och deras upplevelse 

av att ha fått ny förståelse för sitt barn.  Ett centralt resultat är att föräldrarna rapporterade att 

de inte upplevde sig bli invaliderade av utredarna, eftersom att uppleva sig invaliderad kan 

leda till att föräldern tappar tilltron till sig själv, sin betydelse som förälder och sin förmåga att 

sörja för sitt barns bästa.  Om föräldrarna upplever positiva emotioner och inte upplever sig 



FÖRÄLDRARS UPPLEVELSE AV EN ÅTERGIVNING  46 
 

bli invaliderade under återgivningen, finns goda förutsättningar för att de ska få ny förståelse 

för sitt barn och att utredningen på så vis kommer barnet tillgodo. 
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Bilaga 1 

Vill Du delta i en enkätundersökning som undersöker tankar och känslor 

vid återgivningen av en utredning? 

Denna enkät handlar om Din upplevelse av den återgivning som Du närvarat vid. Vi som står 

bakom enkäten heter Anna Brendler-Lindqvist och Tua Larsson och går på 

psykologprogrammet vid Örebro universitet. Enkätundersökningen är vår 

psykologexamensuppsats. Handledare i uppsatsarbetet är Professor Maria Tillfors och 

Universitetsadjunkt Alexander Håkansson vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt 

arbete vid Örebro universitet. 

Vi ska undersöka hur föräldrar och andra anhöriga upplever en återgivning. En återgivning är 

det samtal som avslutar en utredning och det är vid det tillfället som resultaten av utredningen 

delges. Enkäten fokuserar på tankar och känslor under återgivningen. Det är viktigt att 

undersöka upplevelsen av en återgivning i relation till tankar och känslor, för att göra 

återgivningar till föräldrar så bra som möjligt i framtiden. 

Att delta i undersökningen innebär att besvara en enkät efter återgivningen. Deltagare i 

enkätundersökningen är föräldrar (inklusive styvföräldrar och familjehemsföräldrar) och 

andra anhöriga som varit med vid återgivningen av barnets utredning. Varje deltagare får en 

egen enkät. Det är viktigt att Du fyller i enkäten enskilt och att Du fokuserar på Din egen 

upplevelse då du besvarar enkäten. Alla svar är lika värdefulla och det finns inga svar som är 

rätt eller fel. Det viktiga är att Du svarar utifrån Dig själv och Din egen upplevelse! 

Om du har möjlighet kan Du besvara enkäten på mottagningen direkt efter återgivningen. I 

annat fall kan du besvara den när du kommer hem. Det är bra om Du svarar på enkäten så fort 

som möjligt efter återgivningen. Efter att ha fyllt i enkäten lägger Du den i det bifogade 

kuvertet och klistrar igen det. Du kan antingen ge det till personalen på mottagningen eller 

skicka in det till oss på Örebro universitet. Alla kuvert är försedda med adress och frimärke. 

Deltagandet i enkätundersökningen är frivilligt och påverkar inte den hjälp Ditt barn får. Som 

deltagare är Du anonym, det vill säga inga personuppgifter kommer att samlas in. Resultaten 

kommer dessutom att analyseras på gruppnivå så att ingen kan se hur enstaka personer har 

svarat. Om Du är intresserad av att få tillgång till den färdiga uppsatsen så får Du gärna 

kontakta oss.  
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Vi tackar för att vi får ta Din tid i anspråk! 

 

Har du några frågor om enkäten eller om några frågor dyker upp efter att Du deltagit är Du 

välkommen att kontakta oss. 

 

 

 

Anna Brendler-Lindqvist  Tua Larsson   

 

 

 

Maria Tillfors  Alexander Håkansson 

Professor   Universitetsadjunkt 
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Bilaga 2 

Vill Du delta i en enkätundersökning som undersöker tankar och känslor 

vid återgivningen av en utredning? 

Vi som står bakom enkäten heter Anna Brendler-Lindqvist och Tua Larsson och går sista året 

på psykologprogrammet vid Örebro universitet. Enkätundersökningen är vår 

psykologexamensuppsats som vi skriver höstterminen 2012. Handledare i uppsatsarbetet är 

Professor Maria Tillfors och Universitetsadjunkt Alexander Håkansson vid Institutionen för 

juridik, psykologi och socialt arbete vid Örebro universitet. 

Vi ska undersöka hur föräldrar och andra anhöriga upplever en återgivning. En återgivning är 

det samtal som avslutar en utredning och det är vid det tillfället som resultaten av utredningen 

delges. Det är viktigt att undersöka upplevelsen av en återgivning i relation till tankar och 

känslor, för att göra återgivningar till föräldrar så bra som möjligt i framtiden. Vi kommer att 

samla in information genom enkäter till föräldrar och anhöriga till barn som har genomgått en 

utredning.  

Deltagandet är frivilligt och påverkar inte den hjälp Ditt barn får. Att delta i undersökningen 

innebär att besvara en enkät efter återgivningen. Du kan antingen besvara och lämna in 

enkäten på mottagningen direkt efter återgivningen eller besvara den hemma och skicka in till 

oss i ett frankerat kuvert som Du får med Dig. Som deltagare är Du anonym, det vill säga inga 

personuppgifter kommer att samlas in. Resultaten kommer dessutom att analyseras på 

gruppnivå så att ingen kan se hur enstaka personer har svarat. Om Du är intresserad av att få 

tillgång till den färdiga uppsatsen så får Du gärna kontakta oss. Du är också välkommen att 

höra av Dig till oss om det dyker upp andra frågor om undersökningen. 

Vi tackar för att vi får ta Din tid i anspråk! 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

 

Anna Brendler-Lindqvist  Tua Larsson   

 

 

Maria Tillfors  Alexander Håkansson 

Professor   Universitetsadjunkt 
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Bilaga 3  
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Bilaga 4 

1. Bedömaren var genuint intresserad av att hjälpa oss. 
            The assessor was genuinely interested in helping us.  

 
2. Jag kände att bedömaren respekterade mig. 
I felt that the assessor respected me.  
 
3. Jag blev informerad om varje steg i utredningen. 
I was informed of every step in the inquiry. 
 
4. Jag tyckte om bedömaren. 
I like the assessor. 
 
5. Jag litade på bedömaren. 
I trusted the assessor.  
 
6. Jag kände att min åsikt var värdefull.  
I felt that my opinion was valuable.  
 
7. Bedömaren lyssnade verkligen på mig. 
The assessor really listened to me. 
 
8. Utredningen fick mig att skämmas. 
The inquiry made me feel ashamed. 
 
9. Jag kände mig klandrad för mitt barns problem. 
I felt blamed for my child’s problem. 
 
10. Utredningen fick mig att känna mig som en dålig förälder. 
The inquiry made me feel like a bad parent. 
 
11. Jag kände mig dömd av bedömaren.  
I felt judged by the assessor. 
 
12. Jag har många nya idéer om hur jag ska fostra mitt barn. 
I have many new ideas of how to bring up my child. 
 
13. Jag lärde mig oerhört mycket om mitt barn under utredningen. 
I learnt a huge amount about my child during this inquiry. 
 
14. Jag är bättre på att kommunicera med mitt barn. 
I am better at communicating with my children. 
 
15. Nu vet jag vad jag kan förvänta mig av mitt barn. 
Now I know what to expect from my child. 
 
16. Jag förstår mitt barn så mycket bättre nu. 
I understand my child so much better now. 
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Bilaga 5 
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Bilaga 6 

PANAS 

Denna sida består av ett antal ord som beskriver olika känslor. Läs varje 

ord och markera hur du känner Dig i allmänhet, dvs hur Du känner Dig på 

det stora hela. Sätt för varje ord ett kryss för det svarsalternativ som passar 

in bäst på Dig. 

 

Mycket lite 

eller inte alls 

Lite Måttligt  En hel      

del 

Väldigt      

mycket 

   

1.    Besvärad                                              

2.    Upprymd                                             

3.    Upprörd                                            

4.    Skrämd                                             

5.    Entusiastisk                                          

6.    Pigg                                           

7.    Inspirerad                                          

8.    Nervös                                           

9.    Bestämd                                           

10.  Rädd                                           

 
 

 


