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Sammanfattning 
 
Syftet med studien har varit att undersöka hur interaktioner med andra inverkar i vardagen för 
föräldrar som lever med barn som har neuropsykiatrisk problematik. Studiens tolkningsram 
används för att tolka interaktioners påverkan hos föräldrarna och baseras på material från 
Turners transaktionella behov samt av begrepp såsom skam, delaktighet i samhället och 
självbekräftelse, vilka var effektiva för att tolka och undersöka interaktioner med andra och 
hur föräldrarna påverkas av dessa. Studien baseras på en kvalitativ forskningsstrategi och 
semistrukturerade intervjuer genomfördes med hjälp av en intervjuguide framarbetad delvis 
genom operationalisering av transaktionella behov. Totalt intervjuades nio föräldrar. Studiens 
slutsatser indikerar att föräldrar som får transaktionella behov i större utsträckning uppfyllda 
har en relativt väl fungerande vardag och tillämpar inte insatsmetoden medicinering för sitt 
barn. Interaktioner med andra upplevs som mer positiva, vilket förhindrar skamkänslor hos 
föräldrarna och främjar deras välmående och upplevelse av en hanterbar vardag. Slutsatser av 
studien indikerar även att föräldrar vars interaktioner med andra till en större del upplevs som 
negativa, indikerar ha en mindre hanterbar vardag och löper en högre risk att drabbas av 
depressiva tillstånd.  
 
 
Nyckelord: Transaktionella behov, interaktioner, skamkänslor, föräldrars känslor, barn med 
neuropsykiatrisk problematik. 
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” Interactions impact in everyday life” 
 

A qualitative study of parents to children with neuropsychiatric diagnosis 
 
 

Ulrika Cedergren and Anette Larsson 
 
 

Abstract 
 
The purpose of this study was to investigate how interactions with other, affects the everyday 
lives of parents living with children with neuropsychiatric problems. The study's interpretive 
framework used to interpret Interactions influence of the parents and based on evidence of 
Turner's transactional needs, and concepts such as shame, social participation and self-
affirmation, which were effective to interpret and examine interactions with others and how 
parents, are affected by them. The study is based on a qualitative research strategy and semi-
structured interviews were conducted using an interview guide that has been developed in part 
through the operationalization of transactional needs. Total interviewed nine parents. The 
study's findings indicate that parents who receive transactional needs more closely met has a 
relatively well-functioning everyday and do not apply the input method of medication for 
their child. Interaction with other perceived as more positive, which prevents embarrassment 
of the parents and promotes their prosperous and experience of a manageable everyday. 
Conclusions of the study also indicate that parents whose interactions with others to a greater 
extent perceived as negative, indicating a less manageable everyday and are at a higher risk of 
depressive states. 
 
 
Keywords: Transactional needs, interactions, shame, parents emotions, children with 
neuropsychiatric problems. 
  



 
 

Förord 
 
Främst vill vi tillägna ett stort varmt tack till alla samtliga nio föräldrar som deltagit och 
bidragit med både egen tid, upplevelser och erfarenheter som möjliggjort denna studie. Vi 
tillägnar även ett stort tack till vår handledare Erik Flygare som givit oss vägledning och 
konstruktiva synpunkter under arbetets gång. Avslutningsvis vill vi tacka våra vänner som 
möjliggjort kontakter med deltagare för studien.  
 

Ulrika Cedergren och Anette Larsson 
Höstterminen 2014 
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INLEDNING 
Hallerstedt (2006) betonar att det finns en stark benägenhet från samhällets sida, till exempel 
från sociala myndigheter eller psykiatrin, att beskriva sociala problem i form av 
anpassningssvårigheter med hjälp av diagnostiska resonemang grundade i neuropsykologin. 
Sådana resonemang kan lätt uppfattas som förklaringar av lekmän och andra professionella 
som inte är experter inom området. Psykiatriska diagnoser är dock i sig bara beskrivningar 
över individuella symptom, vilka underlättar den kliniska diagnostiken och kan inte ge 
förklaringar på sociala problem. När det gäller neuropsykiatriska diagnoser som till exempel 
Asperger syndrom, Autismspektrumstörningar, Attention deficit hyperactivity disorder 
(ADHD) eller Attention deficit disorder (ADD), tenderar symtom associerade med 
anpassningssvårigheter såsom bristande impulskontroll, överaktivitet, bristande 
uppmärksamhet och bristande förmåga att relatera till andra individer att medikaliseras och 
reduceras till ett individuellt problem som sedan diagnostiseras (Hallerstedt, 2006). 
 
Serrano-Troncoso, Guidi och Alda-Díez (2013), som har genomfört en större undersökning 
om icke-medicinska interventioner, för barn med neuropsykiatrisk problematik – framförallt, 
ADHD, menar att den historiska hanteringen av problematiken i första hand baserats på 
medicinering, som i sin tur inte alltid hjälpt. De hävdar vidare att interventioner i form av 
medicinering ofta medfört problem i form av föräldrars oro över barnens medicinering samt 
biverkningar hos de medicinerade barnen. Denna typ av frågor, som rör medicineringens 
negativa konsekvenser, liksom tendensen att reducera sociala problem till medicinska 
förefaller vara ett utslag av det medicinska perspektivets dominans. Soback (2006) betonar att 
den förhärskande synen beträffande vad som anses som den giltiga realiteten när det gäller att 
beskriva människors problem i samhället idag, hos sociala myndigheter, psykiatrin och inom 
media, är det medikaliserade och psykologiserade synsättet, dvs. ett synsätt som reducerar 
mänskliga problem till sjukdomar, störningar, funktionshinder hos enskilda individer. Soback 
menar att detta beror på att en genomgripande kritik av det biomedicinska synsättet sällan 
förekommer. Detta belyses bland annat i boken Pillerparadoxen (Whitaker, 2014) som även 
kommit ut i Sverige. Denna bok beskriver bland annat två olika familjer i Amerika som 
berättar om sina tankar angående medicinering kontra ej medicinering för deras barn, vilka 
diagnostiserats med en neuropsykiatrisk problematik (ADHD). Som människor påverkas vi 
idag i hög grad av olika media, vilka underbygger att människan bör betraktas utifrån det 
biomedicinska synsättet, vilket även ibland benämns som den ”nya kunskapen” (Hallerstedt, 
2006, s. 8ff). Den nya kunskapen för med sig att människor i vardagen påverkas att tro att 
detta är det enda riktiga sättet att belysa individers problem genom. Konsekvenserna blir att 
ett "allmängiltigt" synsätt uppstår för hur olika slags problem hanteras, inklusive sociala. Den 
nya kunskapens synsätt på människors sociala problem genomsyrar inte bara sjukvården utan 
samhället i stort, vilket för med sig konsekvenser i fråga om vad som uppfattas som de 
"korrekta" metoderna och interventionerna som olika professioner inom exempelvis 
sjukvården, psykiatrin eller socialtjänsten har att förhålla sig till när de i arbetet bemöter 
människor med olika problem eller sjukdomar. Detta gäller inte minst centralstimulerande 
medicinering för barn med en neuropsykiatrisk störning.  
 
Centralstimulerande medicinering är en behandlingsmetod som visat sig ha positiva effekter 
på kort sikt för barn med en neuropsykiatrisk diagnos som till exempel ADHD, i synnerhet 
där andra stödinsatser inte anses hjälpa för, dem där till exempel psykologiska och 
psykosociala insatser anpassade efter barnet med anpassningssvårigheter inte räcker till 
(Serrano-Troncoso et al., 2013). Det saknas dock systematiska kunskapsöversikter gällande 
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vilka risker eller till och med vilka tänkbara risker som en långtidsanvändning av 
centralstimulerande medel kan föra med sig för dessa barn enligt Serrano-Troncoso et al. 
(2013). Pajos och Cohens (2013) hävdar att föräldrarna bär det yttersta ansvaret för att avgöra 
om barnet skall medicineras eller ej för den neuropsykiatriska problematiken, varför deras 
upplevelser och uppfattningar om barnets beteenden blir en viktig faktor för hur den 
neuropsykiatriska problematiken hanteras. Föräldrar till barn som har en neuropsykiatrisk 
diagnos har sällan själva varit föremål för närmare granskning. Hur resonerar de i frågor som 
rör valet av medicinsk eller icke-medicinsk behandling? Hur upplever de behandlingen, sin 
livssituation och hur påverkas deras vardagsliv av att ha ett barn med en sådan diagnos? Får 
det försaka något för att få vardagslivet att fungera och i så fall vad? Dessa och liknande 
frågor är sådana som står i fokus i vår uppsats. Ämnet blir, i våra ögon, än mer intressant att 
undersöka då Hallerstedt (2006) och Serrano-Troncoso et al. (2013) hävdar att det finns en 
kritik mot ovan nämnda medikalisering och psykiatrifokusering till förklaringar på individers 
sociala och psykologiska problem bland både forskare och kliniker inom sjukvården och 
psykiatrin. 
 
Utifrån socialt arbete är denna studie relevant, då bemötande och kontakter med utsatta 
individer är något som troligtvis kommer ske dagligen.  Akademiförbundet SSR innehåller 
etiska principer som skall förhållas till i det sociala arbetet, vilka bland annat innebär att 
bemöta andra med respekt, förståelse samt att ta hänsyn till den hjälpsökandes behov 
(Akademiförbundet SSR 2010). Viktiga relationsfaktorer som tillit, empati och respekt till 
andra i det professionella arbetet belyser även tidigare forskning som avgörande faktorer för 
att möjliggöra ett stöd för föräldrar till barn med neuropsykiatrisk diagnos (Flygare, 2008b; 
Sweeney, Fahmy, Nolan, Morant, Fox, Lioyd-Evans, Osborn, Burgess, Gilburt, McCabe, 
Slade & Johnson, 2014).     

Syfte 
Syftet med denna studie är dels att undersöka föräldrars emotionella upplevelser av att leva 
tillsammans med barn som har en neuropsykiatrisk diagnos, dels att granska hur relationer 
eller interaktioner med andra individer påverkar dem i det vardagliga livet. I en problematisk 
eller övermäktig livssituation är positiva kontakter med andra i omgivningen (lekmän och 
professionella aktörer), självbekräftelse, känslan av egenkontroll och delaktighet i samhället 
viktiga faktorer att ta hänsyn till för att bättre förstå föräldrarnas livssituation, inte minst för 
att de bidrar till att tillgodose grundläggande mänskliga behov. Mot bakgrund av detta är 
ambitionen att analysera föräldrarnas berättelser med hjälp av Turners transaktionella behov 
och skambegrepp.  

TIDIGARE FORSKNING 
Under detta avsnitt belyser vi områden som berör föräldrars vardag som har barn med 
neuropsykiatrisk diagnos. I första avsnittet framkommer hur samhället ser på diagnoser, och 
vilket stöd som finns. Under andra avsnittet tas behandling utan centralstimulerande medicin 
upp, för att sedan övergå till avsnitt tre där föräldrarnas ansvar för att medicinera sitt barn 
eller ej behandlas. Då dessa beslut kan bli övermäktiga för föräldern, tar det fjärde avsnittet 
upp hur det kan yttra sig för föräldern. I den situation som föräldrarna kan befinna sig i är det 
viktigt hur en professionell bemöter föräldern, vilket belyses i avsnitt fem för att sedan i 
avsnitt sex illustrera vikten av grundläggande mänskliga behov som att föräldrarna känner sig 
integrerade i samhället.  
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"Distinkta diagnoser" som grunden för samhällets stöd 
Det finns, enligt Soback (2006) två olika sjukdomsbegrepp: ”den medicinska vetenskapens 
distinkta”, som betecknar en funktionell och organisk sjukdom, och den ”medicinska 
praktikens flexibla”, vilken innebär en sjukdom som grundar sig i en narrativ berättelse och 
upplevelser som i sin tur påverkar ”kroppens upplevelse av sig själv”. När dessa två 
sjukdomsbegrepp inte integreras tillsammans menar Soback (2006 s. 38) att problem uppstår. 
Problemen, menar han, grundar sig i relationen mellan läkarens tolkningar och definitioner 
och patientens/klientens egna upplevelser av kroppens reaktion. Soback menar att 
sjukdomsbegreppet ”den medicinska distinkta” inte tar hänsyn till upplevelsen som den 
”medicinska praktikens flexibla” sjukdomsbegrepp gör. När det gäller föräldrar till barn med 
anpassningssvårigheter (bristande impulskontroll, överaktivitet, bristande uppmärksamhet och 
bristande förmåga att relatera till andra individer) är fokus i första hand inriktat på barnets 
svårigheter och inte på föräldrarnas upplevelser av sin totala livssituation, där bland annat 
frågor om stödinsatser för barnet utgör en viktig fråga.  
 
Enligt Soback (2006) får en namngiven sjukdom på ett problem benämningen diagnos, vilken 
är den aspekt av problemet som avgör huruvida samhället erbjuder eller har skyldighet att 
erbjuda stöd till den drabbade Har sjukdomen inget namn så erbjuds inget stöd i form av 
insatser, utan individerna utsätts i stället ofta för samhällets ogillande, enligt Soback. 
Huruvida föräldrar till barn som diagnostiserats med en neuropsykiatrisk diagnos också 
utsätts för ogillande från omgivningen är en fråga som vi kommer att belysa i detta arbete. 

Interventioner för barn med neuropsykiatrisk diagnos  
Det finns vetenskapliga studier som påvisar belägg för att interventioner utan medicinering 
för barn med en neuropsykiatrisk diagnos fungerar, dessa interventioner utgörs av 
psykosociala insatser och psykologiska insatser, enligt Serrano-Troncoso et al. (2013). 
Undersökningen bygger på en översikt av tidigare studier gällande icke-farmakologisk 
behandling för barn som har en neuropsykiatrisk diagnos och den problematik som kan 
uppstå.  Det framgår också av denna studie att barn med neuropsykiatrisk diagnos får effektiv 
hjälp genom psykologiska interventioner i form av beteendeterapi och social 
färdighetsträning. Föräldrarna ges utbildning och stöd för att kunna bemöta barnet på ett 
fördelaktigt sätt. Interventionsmetoderna innebär att barnen tillsammans med föräldrarna 
stärks genom ett professionellt stöd, i form av ökad kunskap kring den problematik som finns 
hos de diagnostiserade barnen och hur familjen tillsammans på bästa sätt kan skapa styrka att 
hanteras situationen. Denna psyko-pedagogiska utbildning är även verksam på andra typer av 
problem enligt forskarna, som till exempel schizofreni, ätstörningsproblem och olika former 
av personlighetsstörningar. I svårare fall av neuropsykiatrisk problematik rekommenderar 
Serrano-Troncoso et al. (2013) att psyko-pedagogisk utbildning, i kombination med 
medicinering används.  
 
Centralstimulerande medicinering är en vanlig insatsmetod som visat sig ha positiva effekter 
på kort sikt för barn med en neuropsykiatrisk diagnos som till exempel ADHD. 
Medicineringen har visat sig fungera bra genom att det ökar barnets koncentrationsförmåga 
och dämpar känslouttryck som exempelvis depressioner och beteenden som överaktivitet 
(Jakobsson, 2013, Brar, 2014). Genom detta menar forskarna att barnens vardag fungerar 
bättre, som exempelvis skolgången. Centralstimulerade mediciner är verksamma i synnerhet 
där andra stödinsatser inte anses som tillräckliga (Serrano-Troncoso et al., 2013). Enligt en 
litterär studie genomförd av Statens beredning för utvärdering av medicinsk teknologi år 2009 
(SBU) behandlas cirka 60 000 individer med centralstimulerande preparatet i Sverige 
(Jacobsson, 2013, s. 340). Medicineringen har ökat markant de senaste tio åren, då det 
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tidigare endast var några tusen personer som nyttjade preparatet. I Sverige finns det ungefär 
30-talet olika insatser utan medicinering samt ett antal godkända preparat att medicinera 
neuropsykiatriska diagnoser med. SBU kom i sin studie fram till att de negativa effekter 
medicineringen medför kan ge begränsad aptit, viktnedgång och pulsökning. Denna studie 
påvisar även att det inte finns någon långtidsstudie genomförd gällande individer som 
medicinerats med centralstimulerande preparat. Tidigare behandlades endast barn med 
centralstimulerande preparat i Sverige, men under de senaste 15 åren har även vuxna börjat 
behandlas med detta. En del av dessa vuxna som i dag medicineras, var tidigare aktuella hos 
barn och ungdomspsykiatrin. Dessa vuxna individer hävdar att de har varit svårigheter att 
strukturera upp vardagen (Jacobsson, 2013).  
 
En enkätstödd undersökning har gjorts bland barn och collageelever i USA där de har uttryckt 
en förhoppning att finna något preparat som förhöjer koncentrationsförmågan under skoltid, 
att hejda matthet främst när det gäller studier, men även under fritiden (Jacobsson, 2013). 
SBU delade in studiens undersökning i två grupper som skulle fördjupa sig i etiska och 
sociala problem, där den ena gruppen studerade patienternas medverkan och den andra 
gruppen studerade organisationsaspekterna.  De ansåg att det inte fanns många studier med 
vetenskapligt belägg, men de få som fanns beskrev föräldrars besvikelse och ilska över 
bemötande och vårdteknisk från professionella. Föräldrarna kände sig utpekade och 
stigmatiserade. Enligt dessa två grupper finns det inget dokumenterat om specialiserade 
vårdlag skulle vara bättre än primärvården. Studien tar även upp att beteendeterapi är 
betydligt dyrare än centralstimulerande medicin (Jacobsson, 2013). 

Föräldrars ansvar 
Pajos och Cohens (2013) studie belyser att föräldrar till barn med en neuropsykiatrisk diagnos 
bär det yttersta ansvaret för huruvida centralstimulerande medicinering ska tillämpas som 
insatsmetod eller inte gällande barnets anpassningssvårigheter i vardagen. Föräldrars val att 
acceptera eller motsätta sig centralstimulerande medicinering som insatsmetod för barnet 
påverkas av det stöd som omgivningen ger åt något av valen (Brar, 2013). Valet föräldrarna 
gör kan exempelvis vara påfrestande för relationen mellan föräldrarna eller relationen till 
skolpersonal om det finns meningsskiljaktigheter, eller kan upplevas frustrerande då valet är 
viktigt för barnet och dess framtid.  Stöd som leder till att inte insatsmetoden medicinering 
tillämpas kan vara stöd från omgivningen som exempelvis stödinsatser från skola, sjukvård 
samt att närstående som familj och vänner finns närvarande i vardagen. Med stödinsatser från 
skolan som exempelvis en stödlärare i klassen, eller att läraren utformar olika strukturerade 
strategier tillsammans med barnet efter dennes specifika behov och att barnet ges stöd av 
föräldrar som får skolgången att fungera bättre. Sjukvården kan bistå med sjukgymnast för att 
barnet skall kunna slappna av, exempelvis när det spänner musklerna i kroppen för att 
koncentrera sig på lektionerna. Psykiatrin kan bistå med beteendeterapi till barn där de får lära 
sig sociala regler, till exempel att förlora i spel eller att fungera bland kamrater och detta stöd 
införs då medicinering inte är ett alternativ enligt föräldrarna (Brar, 2013).  
 
Brar (2013) menar att när föräldrarna är öppna för medicinering får inte barnet lika mycket 
frånvaro från skolan och stödinsatser i skolan är inte lika angeläget. Barn som medicineras har 
lättare att koncentrera sig i skolan och har lättare att skapa kontakter med andra elever i 
skolan. Därför kan skolan vara för medicinering enligt Brar, då barnet klarar av skolans 
kursmål och blir mera koncentrerad på lektionerna. Hon lyfter fram i studien att det ofta är 
konflikter mellan föräldrar inom familjer, där någon eller båda av dem, har en egen 
neuropsykiatrisk problematik. Brar menar att vardagen kan blir svårare att hantera på grund 
av detta, vilket kan yttra sig i svårigheter som att skapa struktur i vardagen. Hon menar även 
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att det kan uppstå svårigheter med den egna föräldrarollen som bristande ansvarstagande, 
exempelvis att barnet inte ges den struktur i vardagen som anses nödvändig för att denna ska 
fungera. Brar betonar att föräldrarollen blir än mer svårare, då även barnet i familjen har en 
egen neuropsykiatrisk problematik som föräldern i detta ska bemöta. Oavsett om föräldrar 
väljer att gå med på medicinering eller inte, eller väljer andra alternativ som exempelvis stöd-
/behandlingsinsatser kan vardagslivet kännas övermäktigt att hantera, inte minst på grund av 
bristande egenkontroll. 

Bristande egenkontroll och en möjlig motåtgärd 
Slawinski (2008) menar att en individ som upplever sin vardag som övermäktig är i behov av 
att få hjälp med att återfinna de egna styrkorna. Det kan till exempel gälla föräldrar till barn 
med en neuropsykiatrisk diagnos. Enligt Slawinski finns det en styrkebaserad 
interventionsmetod som visat vara verksam i ett tidigt skede för individen. Metoden innebär 
att professionella, som exempelvis en kurator eller psykolog, hjälper den som har en för 
övermäktig vardag med att finna tidigare fungerande styrkor i livet. Därigenom kan en egen 
styrka möjliggöras menar Slawinski, vilket bidrar till att situationen kan hanteras på ett mer 
fördelaktigt sätt för individen. Serrano-Troncoso et al. (2013) menar att det är viktigt att 
föräldrar till barn med en neuropsykiatrisk problematik ges stöd i form av utbildning kring 
detta. Genom utbildningen menar de att föräldrarna kan skapa sig egna verktyg för att lära sig 
hantera vardagssituationen de befinner sig i. Detta bidrar till en form av ökad egenkontroll 
över situationen för föräldrarna, men inte bara för dem utan även för barnen med den 
neuropsykiatriska problematiken som också ges ökad egenkontroll genom utbildning i social 
träning (Serrano-Troncoso et al., 2013). 

Möten med professionella – betydelsen av relationsfaktorer 
Gudde, Möller, Olsö, Antonsen, Rö, Eriksen och Vatne (2013) menar att professionella 
aktörer som exempelvis, psykologer sjuksköterskor, läkare och kuratorer, behöver ha djupare 
förståelse för den som befinner sig i en situation som upplevs övermäktig och att förstå vikten 
av att individen till exempel en förälder till ett barn med en neuropsykiatrisk diagnos måste få 
känna sig delaktig i samtalet och de olika stödinsatser som erbjuds. Sweeney et al. (2014) 
belyser i sin studie hur en positiv kontakt bör vara eller inte vara mellan den professionella 
och den som har det svårt. De fann att empati, värme och medmänsklighet var viktiga 
aspekter som professionella kunde erbjuda, för att individerna skulle hjälpas, på ett positivt 
sätt. En god kontakt, menar Sweeney et al. (2014), kunde endast uppstå när den professionelle 
uppvisade värme och medmänsklighet. Sweeney et al. menar att de professionella som bara 
såg arbetet som ett arbete och inte visade engagemang eller värme, hade en negativ inverkan 
på de hjälpsökande. Gudde et al. (2013) lyfter fram att det är viktigt att den professionella 
visar inlevelseförmåga och delaktighet för den hjälpsökande. Annorlunda uttryckt präglas ett 
bra möte med professionella – liksom med icke-professionella (lekmän) av så kallade 
relationsfaktorer. 
 
Enligt Flygare (2008b, s. 206f) är relationsfaktorer ”allmängiltiga” i meningen viktiga för att 
kunna uppleva en positiv kontakt med andra i vardagen. Sådana positiva kontakter kan bidra 
till en positiv förändring av en problematisk livssituation enligt Flygare som exempelvis kan 
bestå av oro, depression eller att individen hamnat i en livskris. Relationsfaktorerna som 
Flygare (2008b, s. 206) lyfter fram, och som förmedlas av "den andre" (en medmänniska, en 
professionell terapeut med mera) är: empati, acceptans, tillförlitlighet, respekt och att ingjuta 
stöd, värme, trygghet och hopp (om en bättre framtid). Dessa relationsfaktorer menar Flygare 
(2008a) omnämns både inom återhämtningslitteraturen och inom psykoterapiforskningen och 
är viktiga faktorer i kontakten med professionella i terapirummet liksom med andra som, till 
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exempel nära anhöriga som, familj och vänner. Flera tidigare studier (Morton 2010; Sand & 
Strang 2006; Gudde et al. 2013) lyfter fram emotionella känslor som är viktiga för individer 
som befinner sig i en för övermäktig situation i vardagen, för att denna ska kunna hanteras, på 
ett fördelaktigt sätt. Det är viktigt att det finns en känslomässig support till hands, som 
exempelvis att någon lyssnar, visar empati och medmänsklighet, såsom värme och kärlek 
(Morton, 2010). Känslan av att vara förstådd av andra i den situation man befinner sig i, ses 
som central och finns inte den, så riskerar kommunikationen med andra att stagnera (Sand & 
Strangs, 2006). Gudde et al. (2013) betonar hur viktigt det är, att möjligheten finns att få tala 
om känslor, kring den egna upplevda situationen, för att situationen inte ska förvärras. 
Sammanfattningsvis kan sägas att relationsfaktorer är viktiga för att tillgodose allmängiltiga 
behov associerade med att känna sig integrerad eller anpassad i samhället. Detta gäller, som 
sagt, alla människor – inklusive föräldrar till barn med en neuropsykiatrisk diagnos. 

Familjeliv och arbetsliv - att känna sig integrerad i samhället 
Enligt Plantin (2012) utgör familjeliv och arbetsliv två delar eller sfärer inom vardagslivet, 
vilka för många föräldrar måste förenas för att livet i stort ska fungera, vilket även inkluderar 
föräldrar till barn med neuropsykiatrisk problematik, vilka diagnostiserats. Plantin (2012, s. 
63) menar att en väsentlig del av ”det goda föräldraskapet” utgörs av deltagande inom 
arbetslivet på grund av att det bibringar meningsskapande för föräldrarna. Plantin, som har 
studerat forskningsområden som familjeliv och arbetsliv, framhåller att mycket av den 
forskning som bedrivs gör åtskillnad mellan familjeliv och arbetsliv. Åtskillnaden består 
bland annat i att arbetslivet diskuteras i termer av individuella aspekter såsom försörjning och 
karriär medan familjelivet diskuteras i termer såsom att tillhöra en gemenskap och närhet till 
andra. På forskningsfältet finns det enligt Plantin flera forskare som motsatt sig denna syn på 
åtskillnad mellan sfärerna arbetsliv och familjeliv, dessa forskare är bland annat Duncan och 
Edwards (1997). Familjelivet innefattar enligt dem inte bara närhet till och gemenskap med 
andra utan även ansvar, ekonomi och arbete och därmed förenas sfärerna arbetsliv och 
familjeliv till en helhet enligt dessa författare. 
 
Duncan och Edwards (1997) menar att familjelivet och arbetslivet i väldigt liten utsträckning 
styrs eller baseras på föräldrars individualism, som till exempel att föräldrar bara tänker på 
den egna karriären eller gör saker för egen vinning. Duncan, Edwards, Reynolds och Alldred 
(2003) har undersökt föräldrars handlande inom familjeliv och arbetsliv och deras slutsats är 
att föräldrars ageranden i vardagen snarare bygger på känslomässiga och sociala aspekter än 
på individualism. Föräldrars agerande motiveras exempelvis av att etablera och bibehålla 
sociala och känslomässiga kontakter och interaktioner med andra.  
 
Plantin (2012) menar att bara vara förälder utgör en riskfaktor och samma sak belyser även 
andra forskare enligt honom (Cox m fl., 1999, i Plantin, 2012; Gähler & Rudolphi, 2004). 
Föräldraskapet är en riskfaktor då detta kan innebära ökade påfrestningar på sociala 
känslomässiga kontakter med andra som till exempel försämrad parrelation, vilket inte minst 
gäller för föräldrar med barn som har en neuropsykiatrisk problematik och diagnostiserats. 
Plantin menar mer precist att när föräldrar känner att tiden inte är tillräcklig för att uppfylla 
förväntningarna knutna till både familjeliv och arbetsliv kan det uppstå stress hos dem. Han 
menar att den ökade stressen är beroende av både de egna förväntningarna och den 
omgivande miljön, såsom andras förväntningar och krav på familjerollen och arbetarrollen. 
Uppstår det stress inom familjelivet menar han att också arbetslivet påverkas negativt och 
vice versa, dvs. om familjelivet fungerar bra fungerar i regel även arbetslivet. I en sistnämnd 
situation kan man säga att förutsättningarna för att känna sig integrerad i samhället är goda. 
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Shakespeare (2006) menar att det är viktigt för en individ att få känna sig integrerad eller 
anpassad i samhället, eller med andra ord, känna sig delaktig samhället och ha samma 
förutsättningar som de flesta andra i vardagen. Det innebär bland annat att få uppleva och 
känna samhörighet med andra och att ha förutsättningarna för att kunna förverkliga detta. 
Förutom samhörighet, eller grupptillhörighet, belyser Shakespeare ett antal andra behov som 
behöver vara tillfredsställda hos en individ som är anpassad i samhället, dessa är; 
 

• Att inte stigmatiseras, som till exempel att inte utpekas som annorlunda. Att få fungera 
i vardagen på ett normaliserat sätt är viktigt. Han menar också att det är viktigt att inte 
bli utpekad av andra för, exempelvis, ett funktionshinder eller för att vara annorlunda. 
Rimligtvis gäller detta även för föräldrar till barn som löper risk att stigmatiseras på 
grund av en neuropsykiatrisk störning. 

 
• Att få känna grupptillhörighet är också en av beståndsdelarna i att känna delaktighet 

och att inom gruppen inte ignoreras av de andra gruppmedlemmarna, vilka till 
exempel kan utgöras av nätverket runt om kring såsom familj, vänner, arbetskamrater, 
skolkamrater, olika organisationer där ett potentiellt deltagande finns. 

 
• Att få känna sig medverkande och bidragande, som till exempel att ha ett arbete eller 

att gå i skolan och få visa att man kan utföra saker som gagnar samhället. 
 

• Att få förverkliga och visa sin förmåga, vilket ibland kan innebära att det måste finnas 
ett stöd från omgivningen för att kunna möjliggöras. 

 
• Att få känna egenkontroll som till exempel att få bestämma själv i olika situationer och 

inte behöva uppleva sig som begränsad av eller beroende av att andra bestämmer över 
situationen istället. 

 
Ovanstående behov som Shakespeare (2006) belyser uppvisar stora likheter med vad Jonathan 
Turner (2007 101ff) kallar för "transaktionella behov", vilka enbart kan tillgodoses genom 
sociala interaktioner.  

TOLKNINGSRAM 
Teorin om transaktionella behov och begreppet skam ligger som grund för att kunna förankra 
intervjumaterialet teoretiskt kring hur föräldrarna upplever situationen att leva med ett barn 
som har en neuropsykiatrisk diagnos. Intervjumaterial som kan förankras teoretiskt bidrar till 
att egna godtyckliga antaganden och/eller tolkningar uppstår i analysen (Alvesson & 
Kärreman, 2012). 

Transaktionella behov 
Jonathan Turner (2007, s. 101) menar att alla människor har en stark drivkraft och motivation 
till att vilja interagera med andra människor. Han menar att när en positiv interaktion skapas 
mellan två eller fler människor så tillgodoses vissa allmängiltiga behov hos individerna, 
behov som Turner kallar för transaktionella behov, vilka endast kan tillgodoses genom sociala 
interaktioner med andra. Detta är anledningen till människors drivkraft att vilja interagera 
med andra. När positiva interaktioner uppstår mellan människor tillgodoses enligt Turner fem 
grundläggande behov, dessa är: 1. Behov av att få sitt själv bekräftat, 2. Behov av ett givande 
utbyte med andra, 3. Behov av grupptillhörighet, 4. Behov av tillit/förtroende, 5. Behov av 
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fakticitet (Turner 2007, s. 101ff). Texten i följande avsnitt bygger uteslutande på Jonathan 
Turners teori om transaktionella behov (2007) om inget annat sägs.  
 
1. Behov av att få sitt själv bekräftat är det viktigaste behovet att få tillgodosett. Individens 
föreställning om sig själv (Självet) beskriver Turner som ”emotionellt färgade kognitioner” på 
tre plan; 
 

• Att besitta en känsla av ett ”kärnjag”, vilket innebär att inneha en grundläggande 
känsla av vem man är som individ oberoende av situation. 

 
• Subidentiteter, med innebörden vem att veta vem jag är i olika "typiska" situationer 

med andra, till exempel med familjemedlemmar eller med arbetskamrater. Familjen 
respektive arbetsplatsen utgör olika institutioner där man som individ har delvis olika 
identiteter. Individens subidentiteter är med andra ord knutna till olika institutioner i 
samhället. 

 
• Rollidentiteter, vilket innebär vem jag uppfattar mig vara i en särskild situation, som 

till exempel lärare, arbetsledare eller facklig företrädare på arbetsplatsen. Inom en och 
samma institution (t.ex. arbetsplatsen) kan man som individ alltså ha olika 
rollidentiteter beroende på vilken situation man befinner sig i. 

 
Blir detta behov av självbekräftelse uppfyllt på dessa tre plan genom respons från "den 
andre", kommer individen att uppleva en positiv känsla. Uppfylls detta behov inte, upplever 
individen negativa känslor i mötet den andre. 
 
2. “Behov av ett givande utbyte med andra” innebär att individer i olika situationer alltid går 
in i dessa med baktanken om potentiella resurser som kan ge tillfredsställelse eller skapa nytta 
för dem. Kostnaden för att gå in i situationen och interagera med andra vägs mot vinsten. 
Positiva känslor upplevs av individen i situationer där vinsten upplevs som tillgodosedd och 
negativa känslor upplevs om interaktionen inte medför någon vinst. Det finns i detta behov av 
att finna ett givande utbyte med andra en drivkraft som innebär att individen söker sig till 
situationer som kan ge vinst eller upplevs ha potential till att kunna uppfylla det. Exempelvis 
när föräldrar har kontakt med barn och ungdomspsykiatrin eller läraren i skolan.  
 
3. “Behov av grupptillhörighet”. Turner menar att alla individer söker få detta behov 
tillfredsställt. I alla situationer söker individen respons från andra inom gruppen, respons på 
att de är inkluderade i den fortgående interaktionen. Genom grupptillhörigheten accepterar 
individen att alla har olika tankar och känslor och en slags solidaritet skapas mellan 
individerna inom gruppen. Solidaritet i sig genererar positiva känslor. Grupptillhörigheten kan 
vara när föräldern ingår i arbetsplatsgrupp eller i någon förening.   
 
4. “Behov av tillit och förtroende” innebär enligt Turner att alla individer har ett behov av att 
känna att andra är respektfulla mot det egna självet. För att kunna känna att det finns en 
respektfullhet mot det egna självet måste individen känna att den andres beteende är 
förutsägbart. Detta inkluderar även den andres tal och kroppsspråk. Detta grundläggande 
behov kan exempelvis vara kommunikationen med barn och ungdomspsykiatrin och skola.  
 
5.“Behov av fakticitet” beskriver Turner att individer söker efter indikationer på att alla 
situationer de går in i, innehåller en verklighetsförankring som till exempel i samhället. För att 
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en individ ska förstå sin verklighet finns det tre former av verklighetsförankring som 
individen söker efter, enligt Turner är dessa: 
 

• Att individen söker efter indikationer i alla situationer att han eller hon är förankrad i 
eller delar en gemensam verklighet med andra. 

 
• Att situationen är konkret, som till exempel att situationen är som den ger intryck av 

att vara. 
 

• Att verkligheten är av en tydlig beskaffenhet som exempelvis att det finns ett syfte 
med interaktionen. 

 
När individen får sina transaktionella behov tillgodosedda skapas positiva emotioner och 
negativa emotioner uppstår när transaktionella behov inte tillgodoses. En negativ emotion 
som rimligtvis kan uppstå av att, exempelvis, inte bli bekräftad är skam.  

Skam, självuppfattning och sociala band 
Inom Scheffs (1997, 2000, i Lindberg & Johansson, 2008) och Reitzigers (1991, i Lindberg & 
Johansson, 2008) teorier om skam, vilka Lindberg och Johansson (2008) belyser, framförs att 
skamrelaterade känslor alltid innebär att en individs själv är involverat tillsammans med en 
individ eller flera andra individer. Att känna sig otillräcklig som individ, exempelvis för att 
man känner sig maktlös (jfr Scheff, 2008), är känslan som skam grundar sig i enligt dem och 
skam kan, som sagt, endast uppstå i interaktion med andra. Lindberg och Johansson menar att 
skamkänslor ofta uppkommer när individen jämför sig med den andre och får en känsla av att 
vara underlägsen denne. Detta kan komma till uttryck som, till exempel, att inte känna sig lika 
kompetent, stilig eller verksam som den andre, vilket hos den skamfyllda individen skapar 
känslor som att inte känna igen sig själv i den omgivning som denne trodde sig känna eller 
höra hemma i. Skamkänslor kan även upplevas när individen är ensam, men skamkänslan i 
sig har alltid sitt ursprung i interaktioner med någon annan individ enligt Lindberg och 
Johansson. Termen skam inbegriper, enligt Lindberg och Johansson, flera olika emotioner, 
allt från känslor av mildare obehag som till exempel att en lätt rodnad uppstår i ansiktet, till 
förlägenhet och till riktigt kraftfulla känslor som att känna sig kränkt. 
 
Skamrelaterade känslor uppstår inte endast i interaktioner de påverkar också en individs 
sociala relationer och vilka band individen skapar med andra enligt Lindberg och Johansson 
(2008). Begreppet ”sociala band” antyder något som uppstår eller händer mellan två- eller 
flera individer, i relation till eller med varandra (Lindberg & Johansson, 2008, s. 247). 
Stolthet är viktigt för en stabil relation då detta förknippas med positiv självvärdering medan 
skamkänslorna representerar en negativ självvärdering hos individen. Stabila relationer 
mellan individer kännetecknas av ömsesidigt förtroende och ömsesidig tillit. Känner individen 
skam hotas denna tillit och förtroendet för andra individer (Lindberg & Johansson, 2008, s. 
247). 
 
Scheffs (1997, 2000, i Lindberg & Johansson, 2008) och Reitzigers (1991, i Lindberg & 
Johansson, 2008) teorier om skam belyses som tidigare nämnts av Lindberg och Johansson 
(2008, s. 248), vilka bland annat påpekar att skamkänslor bidrar till att försämra tilliten till 
andra människor och att de sociala banden till andra därigenom mister sin positiva kvalitet. 
Eftersom skammen uppstår genom en känsla av otillräcklighet i förhållande till andra 
människor kan den som upplever skam inte alltid klippa av de sociala banden till eller ta 
avstånd från andra i omgivningen. Ett försvar individen kan inta är att denne bemöter 
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det/den/de som så att säga representerar skammen med att bruka våld eller uppvisa aggressivt 
beteende. Ett annat försvar kan vara att försöka undvika smärtan som skammen innebär, 
exempelvis genom att fly undan negativa interaktioner där tilliten till och förtroendet för 
andra saknas. Om inte dessa eller andra försvar fungerar kan individen efterhand hamna i ett 
depressivt tillstånd.  

Skam och depression 
Enligt Scheffs teori om skam (2001, i Lindberg & Johansson, 2008, s. 246) är upplevelsen av 
skam förknippad med risken att drabbas av depression. Även Cullberg (2003, s. 314) belyser 
att depression kan utlösas på grund av kränkningar eller yttre händelser som undergräver 
självkänslan. En depressiv reaktion uppkommer enligt Cullberg när en individs 
självupplevelse påverkas negativt eller störs på grund av besvikelser eller motgångar. Han 
exemplifierar med en upplevd förlust av en betydelsefull individ eller något annat som har 
haft stor inverkan på individens upprätthållande av självkänslan, som till exempel ett arbete. 
 
Vid de depressiva tillstånd som Cullberg beskriver finns vissa så kallade ”aspirationer” vilka, 
enligt Edvard Bibering (1953, i Cullberg, 2003, s. 314), "jag-idealet" inte förmår kunna leva 
upp till, eller med andra ord, aspekter som individen känner sig helt oförmögen till att leva 
upp till. Enligt Bibering (1953, i Cullberg, 2003, s. 314) är dessa; 
 

• ”Att vara värdefull, älskad och uppskattad. Inte underlägsen och värdelös”. 
• ”Att vara stark och trygg. Inte svag och osäker”. 
• Att vara god och kärleksfull. Inte aggressiv, full av hat och destruktivitet”. 

 
Enligt Flygare (2008a, s. 246) bidrar ideliga upplevelser av att inte få känna uppskattning, 
trygghet och tillhörighet till att skamkänslor uppstår, vilket i sin tur kan leda till att ett 
depressivt tillstånd uppkommer.   

METOD 

Val av metod 
När det gäller studiens metodologiska tillvägagångssätt grundar den sig i en kvalitativ 
forskningsstrategi. För att få ökad förståelse om hur föräldrar som lever tillsammans med barn 
som har en neuropsykiatrisk diagnos upplever sin vardag, hur de har resonerat inför olika 
behandlingsalternativ, behövs för det första information som baseras på deras egna utsagor, 
information som i ett andra steg kan analyseras med inspiration av, exempelvis, det 
hermeneutiska perspektivets tolkningsmetod (Westerlund, 2009) – vilket vi har valt att göra. 
För att få information av ovanstående slag har kvalitativa semistrukturerade intervjuer 
genomförts med nio föräldrar.  

Urval 
Studiens urval har baserats på att deltagarna för studien uppfyller vissa kriterier, dessa är 
vuxna deltagare över 18 år som är föräldrar till barn med en neuropsykiatrisk diagnos. 
Sammanlagt har vi intervjuat nio personer, varav åtta kvinnor och en (1) man, vilka vi 
rekryterat med vad som närmast kan liknas vid snöbollsurval eller kedjeurval. (Bryman, 
2011) Rekryteringen av deltagare har skett via personlig utdelning av informationsbrev 
(Bilaga 1) till vänner och via mail, vilka i sin tur har uppmanats att vidarebefordra 
informationsbrevet personligen eller sänt mailet vidare till potentiella deltagare. I mailet 
bifogades ett informationsbrev som beskrev syftet med undersökningen samt en förfrågan om 



 

11 
 

detta kunde vidarebefordras till deltagare som utgör den specifika målgruppen av föräldrar 
som undersökningen vänder sig till. Detta bidrog till att informationsbrevet lades ut på 
”Facebook” (social nätverkstjänst), i en sluten grupp benämnd “Hjärtefrågor NPF” 
(Neuropsykiatriskt Funktionshinder), vilket bidrog till att deltagare rekryterades för intervju. 
Informationsbrevet innehöll förutom kort information om studien även våra telefonnummer 
och mailadresser så att intresserade personer kunde kontakta oss för ett frivilligt deltagande. 
På detta sätt fick vi kontakt med fyra deltagare. När kontakt hade etablerats skickades en kort 
sammanfattning gällande vilka ämnen som intervjuerna skulle komma att beröra, exempelvis 
angående kontakter med barn och ungdomspsykiatrin (BUP), eller kontakter med skolan. Sju 
intervjudeltagare rekryterades genom vänner och deras bekantskapskrets. När intervjuguiden 
började ta form tog vi kontakt med deltagarna för att boka in en lämplig tid då intervjun 
kunde ske. I detta skede kunde inte en deltagare nås, därför exkluderades deltagaren efter tre 
kontaktförsök. Ytterligare en deltagare från Hjärtefrågor NTF uteslöts, då hon inte hade tid att 
utföra intervjun. Intervjuerna tog olika lång tid beroende på att vissa intervjupersoner gav mer 
utförliga svar än andra.  

Intervjuguide 
En intervjuguide (Bilaga 2) konstruerades för att kunna genomföra intervjuerna och 
möjliggöra relevant information inför besvarandet av studiens syfte. En intervjuguide har för 
syfte att fånga olika fenomen eller områden som avses beröras under intervjun (Fejes & 
Thornberg 2009). Intervjuguidens frågor berör fem ämnen/områden: område 1. Familj och 
arbete. Områdena berör frågor som handlar om familjesituationen till exempel; Vad är det 
som gör att ni trivs/inte trivs där ni bor? Och Kan du beskriva hur du/ni upplever er 
umgängeskrets? Område 1., berör också frågor om föräldrarnas arbetssituation som 
exempelvis frågan; Skulle du vilja berätta om hur ni upplever att kollegor visar förståelse för 
er situation? Område 2. Barnet, berör frågor som handlar om barnets problematik och 
diagnoser, ett exempel på frågeställning är; När och hur upptäckte du/ni att ert barn visade 
tecken på uppmärksamhets- och koncentrationsproblem? Område 3 Insatser, stöd och 
professionella, samt skolan. Området behandlar frågor som berör kontakter föräldrar har till 
exempelvis professionella som arbetar inom Barn och ungdomspsykiatrin, läkare, 
sjuksköterskor samt skolpersonal och vilka insatser som erbjudits föräldrar och barn. Exempel 
på frågeställning och följdfråga till denna är; Hur upplever ni kontakten med skolan idag? 
Vad fungerar bra och vad fungerar mindre bra? Område 4. Föräldrar, berör exempelvis 
föräldrarnas egna upplevelser av stöd i vardagen av exempelvis anhöriga och ett annat 
exempel är frågeställningen; Upplever du att ni som föräldrar delar samma uppfattning kring 
vilket stöd/vilka insatser ni är i behov av för att få en fungerande vardag? Område 5. 
Samhället handlar om samhällsfrågor som till exempel hur föräldrarnas uppfattning är kring 
hur exempelvis media speglar den neuropsykiatriska problematiken och diagnoser, huruvida 
upplevelsen är att det finns en förståelse i samhället generellt gällande barn med en 
neuropsykiatrisk problematik. 
 
Ämnen/områden har skapats för att möjliggöra en struktur och att deltagaren under intervjun 
skulle veta vilket tema som berördes under intervjun. Vissa frågor har framarbetats med 
utgångspunkt i Turners (2007) transaktionella behov. Teorin är ett verktyg som hjälper till 
med vad som ska fokuseras på, vidare utgör teorier mer än bara hypoteser genom att de består 
av ”komplexa begreppsstrukturer” (Sohlberg & Sohlberg, 2013 s. 241).  Exempelvis har det 
teoretiska innehållet i det transaktionella behovet av ”Behov av ett givande utbyte med andra” 
operationaliserats med hjälp av frågor som: ” Hur upplevde ni kontakten med BUP då barnet 
var under utredning? Kände ni er delaktiga, lyssnade till?" och en annan fråga var "Om du/ni 
hade möte tillsammans med skola, BUP och eventuellt andra aktörer under utredningen, hur 
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upplevde du/ni det?” Turners behov operationaliserades genom utbytet mellan föräldrarna och 
myndigheter är central då en utredning görs, då kommunikationen är viktig. En 
operationalisering var: Givande utbyte med andra → upplevelsen för föräldern → delaktighet, 
lyssnade till. (jfr Danermark, Ekström, Jakobsen & Karlsson, 2003).  

Transkribering 
För att korrekt kunna transkribera och om nödvändigt återge (citera) intervjupersonernas 
utsagor spelades samtalen in, via mobiltelefon och diktafon. Varje intervju har transkriberats 
så ordagrant som möjligt. Transkriptioner bör alltid utföras så noggrant som möjligt och de är 
alltid selektiva, vilket innebär att de är beroende av syftet och kan därmed göras på olika sätt 
(Fejes & Thornberg, 2009). De telefonintervjuer (4 st.), som transkriberades sändes tillbaka 
till intervjupersonen per mail, för att ge deltagaren möjlighet att korrigera uttalanden. Inga 
korrigeringar har gjorts efter att deltagaren har granskat det transkriberade materialet. Detta 
har inte gjorts med intervjuerna (5 st.) som utförts genom att intervjuaren varit närvarande 
fysiskt med respondenten. Anledningen till att dessa deltagare inte gavs möjligheten att 
korrigera uttalanden som transkriberats berodde på den korta tidsaspekten, gällande tiden för 
intervjuernas genomförande och till att transkriberingen blev klar, i nära anslutning till tiden 
för studiens analys.  

Analysmetod 
Ad hoc har använts som analysmetod. Att använda sig av ad hoc som analysmetod innebär att 
fritt kunna använda sig av olika tekniker som till exempel, ”koncentrering, kategorisering, 
berättelse, tolkning och modellering” och att kunna växla mellan dem för att upptäcka eller 
identifiera strukturer och kategorier och på så sätt möjliggöra att en logisk struktur av belägg 
framläggs (Fejes & Thornberg, 2009, s. 33). Mer precist innebär analysmetoden ett 
tillämpande av flera tekniker som kombineras, som till exempel kombinationen av 
kategorisering och tolkning, (vilket för övrigt är det mest framträdande i vårt arbete), där 
kategoriseringen motsvaras av att intervjutext kodas i kategorier för att kunna uttyda likheter 
och skillnader, medan tolkningen medför att analysen fördjupas genom att använda olika 
former av kontexter (t.ex. teorier) för att tolka ett specifikt textmaterial (Fejes & Thornberg, 
2009). Sådana tolkningar varierar delvis med den som tolkar materialet. Sammantaget kan 
man därför även beskriva analysmetoden ad hoc som ett eklektiskt tillvägagångssätt. Detta 
innebär att det finns tidigare uppfattningar eller tolkningar om något, men det präglar inte 
nödvändigtvis det enskilda arbetet (Fejes Thornberg, 2009). Innehållet i tolkningsramen 
används bland annat för att kunna uttyda likheter och skillnader i det insamlade 
intervjumaterialet och för att skapa olika kategorier eller teman (Fejes och Thornberg, 2009, s. 
13). 
 
Samtliga transkriberade intervjutexter lästes i sin helhet för att sedan granskas i mindre delar. 
Den intervjutext vi transkriberat kunde kodas i kategorier, exempelvis att delar av en förälders 
utsaga (citat) tolkades och kategoriserades som att tillhöra något eller några av Turners (2007) 
fem transaktionella behov. Varje förälders hela intervjuutsaga (transkriberade texten) tolkades 
genom att finna delar av utsagor (citat) som kunde härledas till något av Turners (2007) fem 
transaktionella behov. Utifrån varje transaktionellt behov tolkades sedan förälderns utsaga 
(citat) huruvida behovet utifrån utsagan (citatet) var uppfyllt eller inte uppfyllt. För att kunna 
sammanställa om en förälder får sina transaktionella behov uppfyllda eller inte, ställdes varje 
tolkad utsaga (citat) som uppfyllde behovet emot varje utsaga (citat) som inte uppfyllde 
behovet, under respektive transaktionellt behov (fem st.). Visade det sig att de positiva 
interaktionerna vägde över de negativa interaktionerna tolkades det transaktionella 
(tillexempel behovet av fakticitet) behovet som tillfredsställt och tvärs om. Resultaten som 
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tolkats fram av vardera förälderns uppfyllda behov (fem st.) av tillfredsställelse eller inte 
ställdes sedan samman för att se huruvida dessa till en större del var tillfredsställda eller inte. 
Samtliga nio föräldrars resultat (behov tillgodosedda och behov inte tillgodosedda) för 
vardera av de fem behoven ställdes samman, behov för behov, till exempel alla föräldrars 
behov av fakticitet ställdes samman och likadant gjordes med de övriga behoven, för att 
kunna se om något/några av behoven (fem st.) skiljde sig eller utmärkte sig. Två grupper 
kunde sedan uttydas som utgjordes av grupperna; transaktionella behov till en större del 
tillgodosedda och transktionella behov till mindre del tillgodosedda. Utifrån dessa två 
kategorier kunde sedan skillnader och likheter utkristallisera sig till exempel om något eller 
några av behoven var mer eller minder frånvarande eller tillgodosedda (exempelvis att 
gruppen som till större får behoven tillgodosedda inte tillämpar insatsmetoden medicinering 
för sitt barn). Genom att ad hoc har använts i studien som analysmetod möjliggörs flera 
tekniker för att kategorisera och tolka (Fejes & Thornberg, 2009).  
 
Genom valet av analysmetoden ad hoc kunde olika strukturer/mönster eller teman i 
intervjumaterialet uttydas, vilka annars eventuellt inte gjorts synliga om bara en analysmetod 
använts (Fejes & Thornberg, 2009). Intervjumaterialen analyserades med i förväg bestämda 
teman efter Turners (2007) fem transaktionella behov, detta för att finna kopplingar och 
strukturer i intervjumaterialet. Exempel på sådana kopplingar eller mönster är ”Hur upplevde 
ni kontakten med BUP då barnet var under utredning? Kände ni er delaktiga, lyssnade till?” 
Om du/ni hade möte tillsammans med skola, BUP och eventuellt andra aktörer under 
utredningen, hur upplevde du/ni det?. Blir operationaliseringen tvärs om, delaktighet, 
lyssnade till → upplevelsen för föräldern → givande utbyte med andra. Dessa kopplingar och 
strukturer/mönster, som alltså tydliggjorde vilka transaktionella behov som var tillfredsställda 
eller inte, fördelades sedan i två centrala teman: 1. Insatsmetoden medicinering och 2. 
Insatsmetoden ej medicinering. Utifrån denna fördelning analyserades materialet sedan för att 
se om det förelåg någon skillnad mellan vilka transaktionella behov som var uppfyllda eller 
inte inom respektive tema (1 eller 2, ovan). 

Reliabilitet och validitet 
Intervjuerna för studien har utförts av en person, utan någon iakttagare och därmed blir 
reliabiliteten svår att förutspå då det är endast en person som tolkar och ställer frågor. Patel 
och Davidson (2011) skriver att när en kvalitativ intervju skall uppvisa reliabilitet bör ett 
instrument mäta hur ofta eller sällan ett sammanträffande av svarsfrekvensen påvisas. Studien 
beskriver vilka upplevelser föräldrarna kände i vissa situationer och dessa upplevelser kan 
beskrivas olika av personer. Beskrivningar av upplevelser är individuella och kan därför inte 
mätas.  En av oss träffat deltagarna fysiskt ("face-to-face") vid genomförandet av intervjuerna 
medan den andre har utfört telefonintervjuer. Genom detta kan den ena av oss ha lagt märke 
till miner och kroppsrörelser intervjupersonerna gjort och därför kanske tolkat det insamlade 
materialet annorlunda, inklusive det transkriberade materialet (Kvale & Brinkmann, 2014). 
Den person som utförde telefonintervjuerna fick förlita sig på deltagarens tonläge på rösten 
och kan därför förbisett betydande information från deltagaren. Studien undersöker föräldrars 
känslor och upplevelser av ett visst fenomen och individer har olika uttryckssätt för att visa 
sina känslor, som exempelvis genom miner eller gester. Samtidigt som det kan vara en 
negativ aspekt att inte träffas fysiskt kan även telefonintervjuer vara en tillgång för deltagarna. 
Ingen av parterna vet hur den andra ser ut, och även om vi kommer träffas senare i livet är det 
endast rösten som kan relatera till intervjun om man minns rösten. När intervjun genomfördes 
ställdes olika spontana följdfrågor utifrån intervjuguides strukturerade frågor. Detta kan 
medföra att svaren tolkades annorlunda i analysen då förståelsen till denna förälders kontext 
fick en annan betydelse (Kvale & Brinkman, 2014). Generaliserbarhet betyder att studiens 
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alster kan appliceras på en specifik grupp eller population (Patel & Davidson, 2011). Ett 
slumpmässigt urval har inte utförts över den berörda populationen och därmed är inte 
deltagarna i studien representativa för föräldrar till barn med neuropsykiatrisk problematik i 
hela Sverige.  
 
Studiens empiriska resultat går inte att generalisera till att gälla alla föräldrar som har barn 
med neuropsykiatrisk problematik och som diagnostiserats. Däremot tror vi att det går att 
generalisera vissa av Turners transaktionella (2007) behov på den specifika grupp som ingår i 
vår studie på ett teoretiskt plan. Turners transaktionella behov kan endast belysa hur begrepp 
empiriskt kommer till uttryck. Till exempel behovet av fakticitet, att andra inte delar 
verkligheten svarade flertalet föräldrar att de inte upplevde förståelse i samhället genom att 
andra i omgivningen eller i samhället inte hade kunskap om funktionshindret deras barn har, 
utan hade en mera generell föreställning hur barn med neuropsykiatrisk problematik skulle 
uppvisa ett visst beteende. Flera föräldrar ansåg även att skolan hade dålig kunskap om ämnet 
som hade egna förutfattade meningar om beteende och svårigheter för dessa barn. Exempel är 
att miljön i klassrummet kan vara ansträngande för dessa elever utav olika anledningar som 
rörelser eller mycket bilder på väggarna som kan vara störande.  

Litteraturanskaffning och källkritik 
Litteratursökningen har skett via Örebro universitets biblioteks databaser. Databaser som 
använts är tre till antalet. ”Social Services Abstracts”, som innehåller tidigare studier med 
fokus på socialt arbete och andra till detta relaterade områden. Databasen ”PsycINFO” har 
tillämpats i sökningen av relevanta forskningsartiklar med fokus på psykologi och ämnen som 
rör människors mentala och sociala hälsa.  
 
Tidigare forskning i form av tidskriftsartiklar har insamlats genom begrepp och sökord och de 
som främst tillämpats är: Parents emotions, professionals understanding, families, rationality, 
emotions, psychological treatment, mental health, children, no medication, ADHD (Attention 
deficit hyperactive disorder), mental crises. Psychological crises. Artiklarna är vetenskapligt 
granskade (peer reviewed) och håller därmed höga vetenskapliga belägg. Artikel som inte 
gick att få tillgång till i fulltext inom databasen har hämtats via sökning på ”Google” artikelns 
namn är: “Is Psychological Treatment Efficacious for Attention Deficit Disorder Attention 
Deficit Hyperactivity Disorder” (Serrano-Troncoso et al., 2013). och denna är vetenskapligt 
granskad (peer reviewed) Databasen “Google scholar” användes för att hitta aktuella studier i 
Sverige, här begränsades sökningen genom att endast inkludera studier utförda efter 2010. 
Genom sökningen har översikt skapats över ämnet i form av tidskriftsartiklar. Sökord som 
använts är: Medication, not medication. Artikeln ”Livet med ADHD - Konsekvenser och 
inifrånperspektiv” (Brar, 2013) hämtades och är även den vetenskapligt granskad (peer 
reviewed). Utöver sökningen i de tre tidigare nämnda databaserna har vi även hittat litteratur 
genom läsning av tidigare arbeten som exempelvis Plantin (2012) och genom dessa 
referenslistor har vidare litteratur anskaffats. Sökmotorn ”Summon” användes där 
artikelnamnet skrivits in för att anskaffa litteratur genom tidigare arbetens litteraturlistor. 
Utöver detta har litteratur i form av böcker använts.  

Vetenskapsteoretiska reflektioner och överväganden 
Studien handlar om att genom tolkning skapa förståelse för föräldrarnas upplevelser, därmed 
lyfter vi kort fram det hermeneutiska perspektivet. Enligt hermeneutiken tolkas texter (vilket 
inbegriper utsagor från intervjupersoner) på olika sätt varför en entydig sanning om en text 
inte går att fastställa. Tolkningar av texter är beroende av den sociala kontexten, som varierar 
över tid, mellan skilda (sub)kulturer med olika språkbruk. Genom språket kan verkligheten, 
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enligt hermeneutiken, undersökas och tolkas (Hyldgaard, 2008). Den hermeneutiska spiralen 
innebär t.ex. att det finns en språklig utsaga som prövas "fram och tillbaka" mellan helheten 
och delarna i ljuset av en teori (Westlund, 2009, s. 62ff). Under intervjun ställdes inga exakta 
frågor som exempelvis, ”Hur upplever du behovet av ett givande utbyte med andra?” Utan vi 
ville styra undersökningen till att föräldrar själva berättade hur de upplevde kontakten med 
BUP, skolan eller övriga individer i samhället. Genom frågorna har sedan svaren tolkats 
antingen, positivt eller negativt utifrån Turners (2007) teori. Bruket av teorier kan bidra till att 
vissa naiva tolkningshypoteser av en text måste förkastas, exempelvis för att de inte stämmer 
överens med den språkliga utsagan eller med intervjutexten, vilket innebär att det inte går att 
tolka ett intervjusvar eller en text hur som helst (Fejes & Thornberg 2009). Teorierna 
möjliggör att ett verktyg finns för att analysera vilka delar av det empiriska materialet som är 
värda att lägga fokus på, vidare utgör dessa teorier ”komplexa begreppsstrukturer” och består 
inte bara av (Sohlberg & Sohlberg, 2013 s. 241).   
 
Den tidigare forskningen som studien belyser är en del av förförståelsen gällande 
tolkningsarbetet som har utförts och medförde att en ordning i detta kunde skapas (Fejes & 
Thornberg, 2009). När en intervjuperson berättar om upplevelserna kring en situation skapas 
ett uppslag eller en idé av problemet hos intervjuaren, ett uppslag som ger möjlighet att tolka 
och återkoppla idén till det deltagaren berättar, vilket kan leda till att deltagaren berättar mer 
om problemet. Detta leder i sin tur till att ytterligare tolkningsunderlag framkommer. Det 
hermeneutiska perspektivet belyser förförståelsens innebörd och innebär att forskaren ska leva 
sig in i den andras horisont och det som eftersträvas av forskaren är inlevelse (Hyldgaard, 
2008). Förförståelsen kring bemötandet av föräldrarna under intervjuerna kan därmed skilja 
sig åt på grund av att vi är två skilda individer med olika förförståelse om världen. En 
tolkning är tidsenlig och baseras på det som är här och nu, det förflutna och vad som komma 
ska i framtiden (Hyldgaard, 2008). 

Etiska riktlinjer och överväganden 
Undersökningen kommer att förhålla sig till Vetenskapsrådets (2014) grundläggande etiska 
riktlinjer. Då intervjuer kommer att genomföras med föräldrar om deras situation kring att 
leva med ett barn som har en neuropsykiatrisk diagnos, är det viktigt att berätta syftet med 
studien i stora drag, detta enligt informationskravet. I informationsbrevet är det dokumenterat 
att syftet med studien gäller våra examina på socionomprogrammet. Samtyckeskravet innebär 
att deltagaren gavs möjlighet att när som helst innan granskningen av studien att avbryta 
samarbetet. Vidare gavs information om att det råder frivillighet gällande deltagandet, de som 
valde att delta informerades om att de kunde avstå från att besvara vissa frågor. Detta är 
viktigt att betona då vissa frågor eventuellt kan väcka känslor hos deltagaren vilka denne inte 
klarar av att besvara. De deltagare som intervjuades fysiskt fick skriva under ett 
samtyckesdokument (Bilaga 3) medan de som medverkande under en telefonintervju fick 
uttala ett jakande svar efter att samtyckesdokumentet lästes upp av intervjuaren. Detta är ett 
krav då ett aktivt deltagande förekommer, som vid exempelvis intervjuer. Studien måste följa 
konfidentialitetskravet, vilket i vår undersökning inneburit att alla namnuppgifter som 
deltagarna har lämnat har anonymiserats, inklusive deltagarnas riktiga namn. Vidare har allt 
material hanterats varsamt i meningen inte varit tillgängligt för andra, detta genom 
lösenordskyddade datorer och SD-kort (SD-kort är ett minneskort som användes i 
smartphonen och diktafonen då intervjun genomfördes). Intervjumaterialet flyttades senare 
över på dator, innan transkriberingen påbörjades. Deltagarna informerades även om att all 
data kommer att raderas efter att studien är godkänd. Nyttjandekravet avser i vårt fall att 
intervjumaterialet endast kommer att nyttjas till vår specifika studie och inget annat.  
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RESULTAT OCH ANALYS 
Följande kapitel är uppdelat på fem delavsnitt: upplevelsen av att vara trygg i sig själv - att få 
sitt själv bekräftat, ett givande utbyte med andra, grupptillhörighet, tillit och förtroende samt 
fakticitet. Rubrikerna till delavsnitten refererar till så kallade transaktionella behov (se 
tolkningsramen), vilka vi närmast avser att granska närmare hos föräldrar med barn som har 
en neuropsykiatrisk diagnos i syfte att bättre förstå deras vardagssituation. 
 
Föräldrar som ingår i denna studie är åtta kvinnor och en (1) man. Föräldrarnas barn har olika 
neuropsykiatriska diagnoser som ADHD (Attention deficit hyperactivity disorder), ADD 
(Attention deficit disorder), HD (Hyperactivity Disorder), Tourettes syndrom, Autistiskt 
syndrom, Asperger, Bipolär sjukdom och uppförandestörning (Conduct disorder, CD).   
 (ADD), 

Upplevelsen av att vara trygg i sig själv - Att få sitt själv bekräftat 
Ett mindre antal av de intervjuade föräldrarna gav intryck av att känna sig bekräftade av 
omgivningen, detta på grund av att de positiva interaktionerna övervägde antalet negativa. 
Genom att kunna tillåta sig "egen tid", tid att få göra det som är viktigt och/eller roligt för 
egen del och samtidig uppleva en känsla av att finnas till för andra skapas en känsla av inre 
lugn. När känslor av otillräcklighet inte finns närvarande uppstår inte skamkänslor (jfr Scheff, 
2008). En känsla av att veta vem man är i olika situationer, där både självbekräftelsen och 
frånvaron av skam (Lindberg & Johansson, 2008) är närvarande ges av Mona: 
 

”Som sagt jag ska åka bort i helgen […] Då tar jag inte med mig min son utan han 
får vara hemma med min man. Och när jag tränar och tävlar med mina djur, det är 
verkligen andningsrum, för då kan jag inte tänka på något annat, än mina djur. Och 
även om det här att, jag tar tio minuter […] alltså det är avslappning […] Alltså i 
många år prioriterade jag bort det. Det var bara min son, son, son men jag har ju 
fått inse att, det fungerar inte. […] Om det ska fungera för min son så måste jag 
också fungera. Så jag har prioriterat mig själv väldigt mycket sista tiden. Jag har ju 
mina djur och det är andningsrum liksom, ja det ger energi. Andra kanske går ut på 
promenader eller lägger sig i badkaret men för mig är det djuren” (Mona). 

 

”Mina föräldrar är min avlastningsfamilj. Dom bor i (staden X), så han åker till 
dem var tredje helg, sedan är det när jag känner.. Nej, fy fan, nu orkar jag inte mer. 
Ni får ta honom ett tag” (Susanne). 

 
Det som föräldrarna beskriver kan tolkas, genom att värdera sig själv och sin egen tid positivt 
skapas också en inre styrka att orka vara en bra förälder. En positiv självvärdering förhindrar 
känslor som att se sig själv som underlägsen andra och förhindrar därmed att skamkänslor 
uppstår (Lindberg & Johansson, 2008). Skamkänslor uppstår inte lika lätt när det finns en inre 
trygghet som därmed förhindrar detta.  
 
När situationer uppstår som medför känslor hos föräldrarna som att inte känna igen sig själv 
och/eller där känslan av inre trygghet är frånvarande kan tolkas av vad som sägs av några av 
föräldrarna: 
 

”Och det åter igen jag hade ju behövt hjälp med hur ska jag orka för att vara en bra 
mamma till mitt barn. För det är ju inte heller så att det är någon som kommer in 
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och ska uppfostra mitt barn. Det är fortfarande jag som ska göra det och ta hänsyn 
till att han har diagnoser och lära mig allt om det” (Mona). 

 

”Men alltså det är ju jätte jobbigt, jag grät väl hela första året, ha, ha, i alla fall 
första sommaren […] Så var det ju, för man ville ju ha ett friskt barn, som ska få 
det bra, man tänker ju på framtid och allting, hur det ska bli” (Frida). 

 
När en negativ känsla uppstår gällande att värdera sig själv medför detta känslor som att inte 
känna igen sig själv i den omgivning som denne trodde sig känna eller höra hemma i 
(Lindberg & Johansson, 2008). Att under en längre tid känna sig osäker och ledsen, vilket kan 
uttydas av vad föräldern Frida berättar enligt citatet ovan, eller att känna sig oförmögen att 
leva upp till föräldrarollen som kan tydas i det föräldern (Mona) säger kan leda till att 
depressiva tillstånd (Bibering 1953, refererad i Cullberg, 2003) uppstår. Att depressiva 
tillstånd uppstått för några av föräldrarna kan illustreras i det föräldern (Mona) säger:  
 

”Jag har ju varit mycket sjukskriven, utmattningssyndrom och sådär” (Mona). 

 
Depressiva tillstånd uppstår enligt Cullberg (2003) när motgångar eller besvikelser påverkar 
individens självkänsla negativt, vilket framkommer i det föräldern (Mona) berättar om 
utmattningssyndrom som bidragit till sjukskrivning.  

Upplevelsen av egen vinning - Givande utbyte med andra 
Några av föräldrarna ger uttryck för att relationerna till andra såsom arbetskamrater, vänner 
och professionella aktörer som exempelvis läkare, kuratorer och skolpersonal, gav dem 
känslan av att få något värdefullt tillbaka (Turner, 2007). En känsla av egen vinst i situationer 
med andra kan illustreras i det en av föräldrarna uttrycker: 
 

 ”Jag har ett anpassat schema som mina kollegor har pusslat ihop så att det skall 
fungera […] Jag trivs bra på jobbet och de ställer alltid upp på mig” (Klara). 

 

”Och det har ju varit jätte bra och det har ju gjort att barnet mår bättre också. Att vi 
har lärt oss att strukturera upp vardagen och så ” (Mona). 

 
När andra individer visar sin omsorg till föräldrarna upplever föräldrarna att de får ut något av 
situationen, därför att behovet tillgodoses av givande utbyte med andra (Turner, 2007). I alla 
situationer söker individer efter att få något tillbaka av andra och när kostnaden upplevs större 
än det som ges tillbaka uppstår negativa känslor. Hur negativa emotioner kan komma till 
uttryck och där kostnaden upplevs större än vinsten för föräldrarna i olika situationer 
illustreras i det föräldern (Malin) säger: 
 

”Jag har en chef som inte visar.. eller han visar både och. När jag skall på möte 
eller på några sådana grejer så är det inga problem. Men jag får inte prata om det 
på jobbet. Han kom inte och sa det själv, utan det var en konsult som sa det. Han är 
lite speciell så, men andra kollegor är inga problem. [...]Jag säger inget utan jag 
bara skickar ut ett mail att… jag skall till BUP och så accepteras det.” (Malin). 
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Detta citat påvisar att det inte finns någon interaktion mellan Malin och chefen angående 
hennes speciella situation. Turner förklarar detta genom att det krävs en högre insats från 
individen än vad den får ut av interaktionen. Genom att denna känsla uppstår hos individen 
vill den inte fortsätta interaktionen då en obalans skapas i interaktionen. Vi tolkar detta citat i 
Malins intervjumaterial, att interaktionen mellan henne och chefen är ansträngd angående 
barnets neuropsykiatriska problematik. Hon känner negativa emotioner till chefen då känslan 
att en obalans har skapats i deras interaktion. Eftersom hon är i en beroendeställning till 
chefen måste hon acceptera dennes önskan. Malin skickar därför mail till denne när hon 
behöver vara ledig angående barnets diagnos och behöver inte verbalt uttrycka sig. Hade detta 
möte utspelats mellan två individer, skulle den individ som anser att den får för lite 
avkastning av positiva emotioner lämna den andra eller uttala sig på så sätt att den andra inte 
vill fortsätta kontakten och avslutar interaktionen.   

Upplevelsen av delaktighet - Grupptillhörighet 
En större del av föräldrarna uttrycker att de är del av en grupptillhörighet, vilken de träffar 
mer frekvent eller bara ibland. Grupptillhörigheter är exempelvis arbetsgrupper, familjen eller 
deltagande i olika församlingar eller organisationer i samhället. Utsagorna från föräldrarna 
indikerar att positiva känslor av grupptillhörigheter medför en känsla av att vara delaktig och 
inkluderad av andra i gruppen och kan tydas av det föräldrarna säger: 
 

”I värsta fall är det någon som har skrivit en liten lapp där det står, jag tog dina 
patienter du hade nu vid kvart i åtta, ta en kopp kaffe och varva ner syns vi om en 
stund” (Klara). 

 
När till exempel arbetskamrater eller vänner visar föräldrarna sin omtanke och solidaritet i 
olika former av gester som exempelvis att ta hand om arbetsuppgifter för vederbörande och 
meddelar sin acceptans av detta till föräldrarna skapas en känsla av att vara delaktig och 
accepterad av andra hos dem. Positiva känslor hos föräldrarna såsom att andra accepterar dem 
inom gruppen för vad de är och att andra inom gruppen alltid går att lita på medför att behov 
som grupptillhörighet tillfredsställs. För i alla situationer söker individer signaler från andra 
att vara delaktig och inkluderad (Turner, 2007). 
 
När upplevelsen av att inte känna sig delaktig inom olika grupper som till exempel grupper av 
vänskapsrelationer eller offentliga grupptillställningar inom samhället kan detta uttydas i 
citaten: 
 

”Jag var bjuden på allt som var, alla, när det var något som skulle invigas eller om 
det var något speciellt. Jag var alltid inbjuden.[…] Jag trivdes väldigt bra, ja det 
var jättetrevligt att bo där. Och sen då när jag kom, eller flyttade till den här 
mindre orten då föll liksom alltihop” (Alice). 

 

”Ja, det är inte så mycket fritid, jag vet inte vad jag ska säga. När jag inte jobbar så 
hjälper jag ju barnen, jättemycket, så är det. Dom är ju, de sista tre fyra åren har 
det ju varit så ju. Förut har det varit, jag har sjungit lite i kör men det har ju, det är 
svårt att hinna med” (Frida). 
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När sociala band till andra inom gruppen går förlorade som för föräldern (Alice) som flyttade 
till ny ort och inte längre inkluderas i den tidigare gemenskapen uppfylls inte längre behovet 
av grupptillhörighet (Turner, 2007). Behovet blir heller inte uppfyllt när relationerna mellan 
gruppdeltagarna inte underhålls på grund av att tiden för deltagande inte upplevs finnas som 
för föräldern (Frida) som inte upplever sig kunna förena familjeliv och fritidssysselsättning 
som körsång. I alla situationer söker gruppdeltagare respons av andra att vara delaktig inom 
den fortgående process som en grupptillhörighet är (Turner, 2007). 
 
När det gäller att inte känna sig som en del av samhället eller på olika sätt känna sig utanför i 
den omgivande gemenskapen på grund av att andra i omgivningen visar sitt ogillande 
gentemot barnet kommer till uttryck och kan tolkas av det föräldern (Mona) säger: 
 

”Och tyckte jag att människor som man träffade, de hade liksom inget tålamod 
med min son utan de kunde bli jätte arga på honom i affären för att han stod i 
vägen, eller sådär. Och här så tittar de på mitt barn. Att här står du och leker får jag 
komma fram [...] Så det var många sådana saker som gjorde att vi valde att flytta 
till en sådan här liten ort. […] Alltså första känslan är väl att man blir arg men sen 
blir man jätteledsen också, att mitt barn är faktiskt värt mer än så” (Mona). 

Upplevelsen av respekt från andra - Tillit och förtroende 
Några av föräldrarna uttrycker en känsla av att andra finns för dem i deras närhet som de 
känner förtroendefulla band till som exempelvis vänner eller släktingar. Det innebär att 
föräldrarna upplever känslan av att den andre alltid är respektfull i när de möts och att det 
finns förutsägbarhet i förtroendet dem emellan. Citaten nedan illustrerar hur förtroendefulla 
band till andra som föräldrarna har kan komma till uttryck: 
 

“Sedan att ha någon man kan prata med, min mamma arbetar med ungdomar i 
liknande situationer. Så hon vet vad det handlar om, bara att hon finns och att man 
kan prata och.. Hur hade ni gjort här? Hur ska jag göra?” (Susanne). 

 

”I de mötena (mellan BUP och skolan) förstod jag att kunskaperna kring 
neuropsykiatri, tro det eller ej är jävligt låga på skolan. Den enda anledningen att 
det funkat så bra är att vi har en lärare som har någon naturbegåvning för att förstå 
problematiken. Läraren har ingen utbildning kring det, utan hon är väldigt lyhörd 
(Tanja)”  

 
Citaten indikerar att förtroendefulla kontakter med andra i omgivningen som exempelvis 
barnets lärare eller mor och farföräldrar, är viktiga och skapar en inre stolthet (Lindberg & 
Johansson, 2008). Den inre stoltheten föräldrarna upplever genom den ömsesidiga tilliten och 
förtroendet till den andre skapar en stabil, respektfylld relation och positiva känslor. 
Upplevelsen av att andra visar respekt mot det egna självet är en grund för att känna sig trygg 
i relationer med andra (Turner, 2007).  
 
När upplevelsen finns av att till exempel känna sig förolämpad som person uppstår sätts 
denna trygghet ur spel, vilket framkommer i det några av förädlarna säger: 
 

”Jag hade haft kontakt med mitt barns klassföreståndare flera år innan detta möte 
och jag hade tyckt att läraren alltid var bra och hon hade bra förståelse. Då blev 
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man nästan kränkt på mötet, då hade läraren gått i flera år och tyckt att jag var en 
skum morsa och inte sagt någonting, eller tyckt att det var något problem med 
familjen (Klara)”. 

 

“Vi är ju öppna och pratar om det här (att vårt barn har neuropsykiatrisk 
problematik), men så sa han: Jag tycker inte att ni ska prata om det, då en av mina 
döttrar ser upp till Anders (barnet med neuropsykiatrisk problematik) och det 
behöver ni inte förstöra. För mig blir det, Vadå förstöra? Nu vart det, skam och för 
oss är det inte en skam. (Malin)”. 

 
Inom situationer tillsammans med andra som medför känslor som att bli förolämpad eller 
kränkt, vilket kan uttydas av citaten ovan, uppstår inte tillit och förtroendefulla band till 
andra. När andra i omgivningen inte visar respekt för mot det egna självet (Turner, 2007) 
uppstår ingen stabil relation som bygger på tillit och förtroende, utan kan istället medföra att 
en negativ självvärdering uppstår (Lindberg & Johansson, 2008). Skamrelaterade känslor 
påverkar även en individs sociala relationer till andra negativt i och vilka sociala band till 
andra som skapas eller inte skapas. 

Upplevelsen av att andra förstår - Fakticitet 
När det gäller situationer föräldrarna går in i med andra och att upplevelsen finns att dessa 
andra inte förstår deras vardag och livssituation ger flertalet av föräldrarna uttryck för och kan 
illustreras av citaten: 
 

”Jag tyckte personligen att det var jätte jobbigt. För jag satt där och hade en känsla 
av att andra hade det så lätt. Det låter inte klokt och säga kanske men, även där 
hade jag ju en känsla av att, de förstår inte hur det är för oss. Man pratar nog i 
väldigt generella termer på de här utbildningarna och jag satt med konkreta 
problem och det fick jag inte hjälp med” (Mona). 

  

“Vi är som sagt väldigt öppna med det här och även fast han har fått diagnos, så 
frågar folk. Hur är det nu då? Hur går det? Ja, brukar jag säga, vi kämpar på och nu 
har vi fått […] Äh, det är inget jag märker på honom, får man till svar. Om de 
försöker vara snälla vet inte jag men man tar det negativt själv i alla fall [...] Därför 
blir de väldigt oförstående för oss, för det är ingen som kan förstå hur vi har det 
inför dörrarna här, så att säga (Malin)”. 

 

”Man känner ju själv att omgivningen är fördömande och att de har mycket åsikter 
om hur.. ”det är väl bara att ta henne i örat och lyfta in henne på rummet”. Alla 
andra har så himla bra svar på hur man ska lösa konflikter. Min dag består av 
nittiofem procent konflikter och fem procent bra” (Tanja). 

 
Det som illustreras av citaten kan tolkas med att syftet med interaktionen med andra går 
förlorad för föräldrarna genom att de konkreta problem som finns i vardagen för föräldrarna 
inte diskuteras. Upplevelsen föräldrarna har kan tolkas som att andra inte förstår hur det är att 
leva tillsammans med ett barn som har neuropsykiatrisk problematik. Att andra inte har 
samma verklighetsförankring som föräldrarna har hur det verkligen är att leva med ett barn 
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med neuropsykiatrisk problematik. Föräldrarna anser att få individer i samhället har en 
förståelse för dessa barn, då de utgår från att barn med neuropsykiatrisk diagnos är på ett 
speciellt sätt.  
 

”Sedan träffar de honom så säger de att så har de inte förstått att ADHD är. Nej, 
vad trodde du då? Nej, att han skulle hänga i lampkronan som en apunge. Så här 
står det i läroboken att man skall bete sig när man har ADHD. Då kan man inte 
avvika på något vis, utan då är det så här och är det inte så där, men gud varför har 
den en sådan diagnos?” (Susanne).  

 
Neuropsykiatriskt funktionshinder är inte en fysisk åkomma så den syns för allmänheten, 
därför ter sig förståelsen utifrån övriga samhällets föreställningar om detta. Detta i sig skapar 
enligt föräldrarna en förvrängd bild av förståelsen av problematiken.  Turner beskriver att det 
finns tre olika förståelser av varandras verkligheter. Den första förklarar hur vi upplever 
världen gemensamt, andra hur verkligheten ger intryck att vara, och den tredje är att 
verkligheten har en viss konstruktion. Föräldrarna känner en avsaknad av att andra individer 
inte förstår deras verklighet, samt att verkligheten inte ser ut som många individer tror. Den 
sistnämnda förståelsen tolkar vi som det övriga individer i samhället är snabba på att döma 
dessa föräldrar och barn. 
 

”Det är ju både och, det beror på vad man möter för människor. Men i största 
allmänhet, nej. Det är ju den sociala mallen då de inte passar in. Mitt barn passar 
inte in i hur en människa skall vara. Det är samhället, det är våra normer som har 
byggt upp allt. Så här skall man vara” (Susanne). 

 
Citatet illustrerar hur Susanne upplever hur samhället ser på beteenden som inte passar in i 
vår verklighet. Om någon inte utgår från våra sociala normer, utgår de inte från samhällets 
konstruktion. När andra förstår den konkreta situationen föräldrarna befinner sig inom med att 
leva med ett barn som har en neuropsykiatrisk problematik kan tolkas av det som sägs av 
föräldern Tanja:  
 

“Det är flera föräldrar som har barn från tidigare relationer, som man har varannan 
vecka. Därför har vi en god flexibilitet hur vi planerar våra dagar utifrån. Sedan att 
man känner varandras familjer, man känner varandras barn, man känner varandras 
bakgrund” (Tanja). 

 
Interaktioner med andra har betydelse för hur vi upplever omgivningen som positiv eller inte 
(Turner, 2007). Tabell 1.1 nedan beskriver relationen mellan transaktionella behov och 
insatsmetoden medicinering eller icke insatsmetoden medicinering. Turner samtliga behov 
som han menar behöver vara uppfyllda för att möten eller interaktioner ska anses som positiva 
eller inte gällande föräldrarna till barn med neuropsykiatrisk problematik och som 
diagnostiserats, redovisas.  
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Tabell 1.1 Föräldrarnas upplevelse av transaktionella behov och relationen medicinering och icke medicinering. 

  Ej medicinering Medicinering 

Behov att få sitt själv bekräftat X X X X X X O O O 

Behov av ett givande utbyte med andra  X X X X X X O O O 

Behov av grupptillhörighet X X X X X X O O Y 

Behov av tillit och förtroende X X X X O X O O O 

Behov av fakticitet O X X Y O O O O O 
 
X = positiv upplevelse av transaktionella behov 
O = negativ upplevelse av transaktionella behov 
Y = positiv och negativ upplevelse av transaktonella behov är jämbördiga med varandra  
 
För att sammanfatta resultaten: resultaten indikerar att en större del av föräldrarna inte tycks 
få sina transaktionella behov tillgodosedda på ett tillfredsställande sätt. Behov som utmärkte 
sig under analysen på så sätt att en övervägande andel av de intervjuade föreföll ha svårt att få 
tillgodosett var behovet att få sitt själv bekräftat, tilliten till andra och behovet av fakticitet. 
En gemensam nämnare som har utkristalliserats under analysens gång är att föräldrar som i 
mindre grad får sina transaktionella behov tillgodosedda också tillämpar insatsmetoden 
medicinering för sitt barn, framförallt på grund av skolsituationen som upplevdes mindre 
fungerande. Föräldrar som inte får behoven tillfredsställda löper också större risk att drabbas 
av depressiva tillstånd (Cullberg, 2003) genom att skamkänslor uppstår som är 
återkommande. Hos en mindre del av föräldrarna visar studiens resultat att samtliga av 
Turners behov var tillfredsställda. Föräldrar som tolkades att få behoven i större utsträckning 
tillfredsställda drabbades därmed inte heller av skamkänslor som kan leda till depression eller 
att vardagen upplevs för övermäktig att hantera. Dessa föräldrar gav även uttryck för 
upplevelsen av en relativt fungerande vardag såsom att kunna förena familjeliv, arbetsliv och 
vara delaktig i samhället. Samma grupp av föräldrar, som alltså verkade ha en relativt 
fungerande vardag, upplevde också interaktioner med andra som mer positiva, tillämpade inte 
insatsmetoden medicinering för sitt barn och upplevde skolsituation som mer fungerande.  

SLUTDISKUSSION 
I detta avsnitt kommer resonemang föras om studiens syfte såsom föräldrarnas känslor kring 
hur det är att leva med barn som har neuropsykiatrisk diagnos. Diskussion kommer att föras 
kring hur föräldrarnas känslor kan påverkas av andra individers bemötande och hur samhällets 
syn på att hantera sociala problem, påverkar hur föräldrarna hanterar vardagen. Slutsatser av 
resultaten för analysen indikerar att när föräldrar upplever negativa interaktioner i större 
utsträckning än positiva interaktioner med andra tillämpas också insatsmetoden medicinering 
för barnet. Föräldrar som till en större del upplever positiva interaktioner med andra i 
vardagen indikerar att uppleva vardagen som positivare och tillämpar inte insatsmetoden 
medicinering för barnet. 

Upplevelser av kontakter med andra  
Kontakter med andra påverkar hur föräldrarna upplever vardagen, huruvida det finns en 
förståelse från exempelvis, vänner, familj, professionella aktörer och andra i samhället för 
dem och den situation de befinner sig inom, med att leva med ett barn som har en 
neuropsykiatrisk diagnos, vilket resultatet av analysen indikerat på. Själva interaktionen med 
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andra är en viktig beståndsdel eftersom det är då andra individer känner att de kan dela 
verkligheten med andra. Den gemensamma tillhörigheten med andra individer skapar en 
förutsättning för att interaktioner skall kunna uppstå (Shakespeare, 2006). Resultat av studien 
indikerar att föräldrar som upplever stöd från andra får fler av de transaktionella behoven 
enligt Turner (2007) tillgodosedda. En större del av föräldrarna har en god vän de kan 
ventilera känslor med om olika problem, detta skapar en känslomässig relation mellan dem. 
Relationsfaktorer är viktiga i interaktioner med andra, precis som Turner (2007) tar upp kring 
transaktionella behov. En relation som är positiv byggs mellan individer och blir hållbar i 
längden när de innefattas av empati, acceptans, tillförlitlighet, respekt, ingjuta stöd, värme, 
trygghet och hopp (Flygare, 2008a). Vid en öppen positiv kommunikation mellan individer 
förekommer en uppriktig dialog som genererar att föräldern får en konkret åsikt från 
exempelvis vännen. Interaktionen med vännen ger föräldern stöd och värme och det kan 
medföra att föräldern känner sig trygg och kan hantera vardagen. Genom egenkontroll av sitt 
liv kan föräldern hitta egna styrkor och kan hantera situationen. En vän kan vara ett stort stöd 
till att finna den egna styrkan åter. Slawinski (2008) menar att när vardagen upplevs som för 
övermäktig behöver individen eventuellt få hjälp med att upptäcka de egna styrkorna. Det är 
genom att hitta egna styrkor som egenkontroll i vardagen kan skapas och vardagen blir 
därmed inte för övermäktig. Enligt Slawinski är blir stödet effektivare om det sätts in i ett 
tidigt skede och förhindrar att individen hamnar i rutiner i sitt handlande, utan hittar de 
positiva styrkorna hos individen. De flesta föräldrarna upplevde att föräldrautbildning som 
barn och ungdomspsykiatrin utförde, gav dem konkret information om hur de kunde hantera 
vardagen. Serrano-Troncoso et al. (2013) skriver att det är av stor relevans att föräldrar till 
barn med en neuropsykiatrisk diagnos ges stöd i form av utbildning kring situationer som kan 
uppstå i hemmet. Utbildningen ger föräldrarna egna verktyg som de kan utforma så det passar 
familjen. När föräldrarna vet hur de ska använda dessa verktyg skapas en trygghet i självet 
hos varje förälder, och det genererar i att de känner egenkontroll över situationen.  

Upplevelser av stöd  
Professionella aktörer som till exempel läkare, sjuksköterskor, kuratorer, skolpersonal och 
annan stödpersonal är delaktiga i föräldrarnas vardag på så sätt att de ska bidra med olika 
stödinsatser till att vardagen skall fungera på ett positivt sätt för familjen. De professionella 
aktörernas agerande och uppträdande i mötet med föräldrarna är betydande för huruvida 
föräldrarna kommer att fortsätta samarbetet i kontakten kring barnet och möjliggöra att olika 
stöd kan ges. Gudde et al. (2013) menar att upplevelsen av delaktighet är en viktig faktor för 
den som söker stöd av professionella aktörer. Föräldrar som i mötet med professionella 
aktörer inte upplever att de blir lyssnade till upplever heller inte någon positiv interaktion med 
den eller de professionella aktörerna. Att föräldrarna inte upplevde sig lyssnade till kan 
eventuellt bero på att de professionella aktörerna inte visade engagemang eller inlevelse för 
dem, vilket Sweeney et al. (2014) menar är oerhört viktigt för någon som upplever vardagen 
som övermäktig. Slawinski (2008) styrker att tidigt stöd till föräldrar som upplever vardagen 
som övermäktig är av vikt genom att det möjliggör att situationen kan hanteras på ett 
fördelaktigt sätt. Den upplevda problematiken som föräldern kan uppleva i vardagen riskerar 
därmed inte att eskalera. Ett tidigt stöd i vardagen bidrar enligt Slawinski till att föräldern kan 
finna egen styrkan åter i vardagen.  
 
Enligt Pajo och Cohen (2013) är det föräldrars ansvar att se till att barnet får det stöd som 
behövs, vilket inkluderar att föräldrar förmedlar barnets narrativa historia. Hindras föräldrarna 
att förmedla barnets behov i vardagen genom att exempelvis inte bemötas av förståelsen hos 
professionella aktören medför detta problem i relationen dem emellan. Enligt Flygare (2008b) 
är viktiga relationsfaktorer som bland annat tillförlitlighet, respekt, vara ett stöd och inge 
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trygghet allmängiltiga för att möjliggöra och kunna uppleva en positiv kontakt. Allt detta går 
därmed förlorat när föräldern hindras att förmedla vilka behov som upplevs finnas. Slutsatser 
av resultaten för denna studie indikerar att föräldrar som upplever kontakter med andra som 
mindre positiva också tillämpar insatsmetoden medicinering för sitt barn. En av anledningarna 
kan vara att barnets behov av omgivningen inte kan tillgodoses av omgivning genom icke 
medicinska insatser. Enligt SBUs studie (Jacobsson, 2013) har medicineringen av 
centralstimulerande medicinering ökat kraftigt i Sverige under de senaste tio åren. Artikeln tar 
även upp att beteendeterapi är dyrare än medicin och detta kan eventuellt påverka valet att 
medicinering införs som insatsmetod. När barnet går i terapi måste någon förälder ta ledigt 
ifrån arbetet för att följa med, vilket kan vara under en längre tidsperiod och behandlingen kan 
sträcka sig under flera år. Detta kan tära på familjens ekonomi, som i sin tur kan tära på 
familjelivet och enligt Plantin (2012) är dessa två områden sammanlänkade på så sätt att om 
exempelvis arbetslivet påverkas negativt påverkas även familjelivet och vise versa. 
 
Mot bakgrund av att det saknas långtidsstudier om centralstimulerande medicinens effekter på 
barn och detta gäller även vilka tänkbara effekter de kan medföra, enligt Serrano -Troncoso et 
al. (2013) är det inte så svårt att föreställa sig att en oro kan infinna sig hos föräldrar till barn 
med neuropsykiatrisk diagnos för vad medicinering av barnet kan tänkas medföra.  Å andra 
sidan är det heller inte svårt att föreställa sig att samma föräldrar oroar sig för vad som kan 
hända med barnet om det inte medicineras när exempelvis, de icke medicinska stödet/stöden 
från omgivningen inte anses tillräckligt, för en fungerande vardag. Valet mellan att låta barnet 
medicineras eller inte är förmodligen inte det enklaste alla gånger. Pajos och Cohens (2013) 
menar att det är föräldrarnas ansvar att ta ställning i frågan om medicinering eller inte. Brar 
(2013) tar upp ett inifrånperspektiv hur det är att leva med eller bredvid någon som har 
neuropsykiatrisk problematik. Hon berättar att barn som medicinerar får en mer hanterbar 
vardag som de själva kan rå över. Brar (2013) belyser även att centralstimulerande 
medicinering medför att barnen lättare kan skapa kontakt med andra barn i skolan, vilket utan 
medicinering kan upplevas svårt.  
 
Slutsatser av resultaten indikerar att föräldrar som upplever transaktionella behov (Turner, 
2007) i högre utsträckning som tillfredsställda, inte tillämpar insatsmetoden medicinering, för 
sitt barn. Att få möjligheten som förälder att tala och diskutera tillsammans med 
professionella aktörer om hur vardagen och omgivningen kan anpassas efter barnet och för att 
familjen ska fungera är viktigt. Att förälderns verklighet delas av den professionella aktören 
är också viktig för att möjliggöra anpassade stödinsatser efter de specifika behov som finns. 
Alla dessa viktiga aspekter kan möjliggöras när positiva relationsfaktorer mellan förälder och 
professionell aktör uppstår, vilka Flygare (2008b) belyser är så viktiga för en förändring av en 
problematisk livssituation. En tänkbar orsak till att medicinering inte tillämpas som 
insatsmetod kan bero på att pedagogiska insatser tillämpas som praxis i en större utsträckning 
inom till exempel skolan eller att neuropsykiatriska problematiken hos barnet inte är av 
allvarligare slag och därmed anses behöva medicinering (Serrano-Troncoso et al. 2013). Den 
kritik som finns mot den medikalisering och psykiatrifokusering gällande förklaringar på 
individers sociala och psykologiska problem bland både kliniker inom sjukvården samt 
psykiatrin enligt Hallerstedt (2006) och Serrano-Troncoso et al. (2013) kan även detta inverka 
till att fokus läggs mer på icke medicinska insatser. Serrano-Troncoso et al. (2013) hävdar att 
det finns vetenskapliga bevis till att icke medicinska interventioner fungerar för individer med 
neuropsykiatriska diagnoser. De menar att psykologiska interventioner i form av 
beteendeterapi och social färdighetsträning medför att medicinering inte behöver tillämpas 
och detta har även visat sig fungera på individer med även andra diagnoser som till exempel 
schizofreni, ätstörningsproblem och olika former av personlighetsstörningar. 
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Upplevelser i vardagen  
Hur föräldrar kan uppleveva vardagen med att leva med barn som har neuropsykiatrisk 
diagnos påverkas av både positiva och negativa interaktioner med andra, vilket resultaten av 
studiens analys indikerat på, utifrån Turners (2007) transaktionella behov och teori om skam 
(Lindberg & Johansson, 2008). Föräldrar som i större utsträckning upplevs få transaktionella 
behov enligt Turner (2007) tillgodosedda indikerar att uppleva vardagen som mer hanterbar. 
En vardag som är mer hanterbar innebär att grundläggande behov som Shakespeare (2006) 
belyser tillgodoses i större utsträckning. Att känna delaktighet med andra är en aspekt som 
medför positiva känslor för föräldrarna. Andra viktiga aspekter för att känna sig integrerad i 
samhället är att inte känna sig utanför, stigmatiserad eller annorlunda (Shakespeare, 2006) 
Föräldrar som får dessa grundläggande behov enligt Shakespeare (2006) tillgodosedda har 
även en övervägande del av positiva interaktioner med andra i vardagen uppfyllda. Vardagsliv 
och familjeliv hör samman och flera av föräldrarna berättade om hur arbetslivet påverkades 
av vardagslivet. Att arbetsliv och familjeliv bör betraktas som en helhet belyser Plantin (2012) 
som undersökt dessa forskningsområden.  
 
Enligt studiens resultat gällande föräldrar vars transaktionella behov (Turner, 2007) är 
frånvarande till större del, indikerar deras vardag att upplevas som mer problematisk. När 
föräldrarna inte upplever positiva relationsfaktorer med andra som Flygare (2008b) menar är 
allmängiltiga för att hantera en svår livssituation som till exempel, att ha ett barn med 
neuropsykiatrisk problematik och i allt detta uppleva att tilliten och stödet från andra sviktar, 
kan detta medföra att vardagen upplevs som mer svårhanterlig. Resultaten för studien visar 
även att negativa interaktioner som överväger de positiva i vardagen medför att känslor kan 
uppstå av att inte känna sig tillräcklig, i jämförelse med andra. När frekventa upplevelser av 
otillräcklighet uppstår medför detta att depressiva tillstånd kan uppstå (Cullberg, 2003). 
Plantin (2012) menar att både egna förväntningar och andras förväntningar inom arbetslivet 
på föräldrarna är en bidragande stressfaktor till att uppleva stress inom familjelivet som i sin 
tur påverkar arbetslivet negativt. Slutsatserna av studiens resultat är att negativa interaktioner 
med andra i omgivningen som exempelvis med arbetskamrater inom arbetslivet medför att en 
ökad ohälsa inom vardagslivet kan uppstå och att detta i sin tur kan innebära en ökad risk för 
depression. Av intervjumaterialet tolkar vi att ungefär hälften av föräldrarna har förstående 
arbetskollegor som visar förståelse av familjesituationen som kan uppstå. De yrkesverksamma 
föräldrar vi intervjuade var integrerade till viss del på arbetet, troligtvis för att de hade en 
filantropisk yrkesroll eller att en längre tids samarbete med arbetskollegor låg som grund, 
vidare var förståelsen för föräldrarnas situation från arbetskollegor en avgörande faktor.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att föräldrar som upplever en övervägande del av interaktioner 
med andra som negativa i vardagen också får svårare att tillfredsställa grundläggande behov i 
vardagen. Turners (2007) transaktionella behov som alla individer söker av omgivningen till 
att få tillfredsställda stämmer väl överens med grundläggande behov enligt Shakespeare 
(2006) som innebär, Att inte stigmatiseras, Att få känna grupptillhörighet, Att få känna sig 
medverkande och bidragande, Att få förverkliga och visa sin förmåga och Att få känna 
egenkontroll. Alla dessa grundläggande behov kännetecknar att en individ är integrerad i 
samhället (Shakespeare 2006). Föräldrar som upplever en övervägande del av positiva 
interaktioner med andra i vardagen, vilken inbegriper bland annat, arbetsliv, fritidsliv, 
familjeliv, vänskapsband till andra, olika grupptillhörigheter också upplever grundläggande 
behov av att vara integrerad i samhället som tillfredsställda i en större utsträckning och 
indikerar därmed ha en relativt väl fungerande vardag.  
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Hur föräldrarna bemöts av andra i vardagen gällande vilka insatser som anses behövas eller 
hur de bemöts av andra i samhället som exempelvis samhällsmedborgare eller media, är 
beroende av hur den neuropsykiatriska problematiken hanteras och vilket synsätt som finns på 
detta. Ur en historisk synpunkt har hanteringen av neuropsykiatriska problematiken i första 
hand baserats på medicinering, som i sin tur inte alltid hjälpt enligt Serrano-Troncoso et al. 
(2013). Tendensen att reducera sociala problem till medicinska individuella problem 
förefaller vara det som är det giltiga synsättet inom samhället (Soback, 2006). När detta 
synsätt inte delas av exempelvis föräldrarna som i stället anser att omgivningen bör anpassa 
sig eller att det är omgivningen som skapar att neuropsykiatriska funktionsnedsättningen är ett 
problem kan det medföra svårigheter att få stöd av omgivningen. Genom att samhället som till 
exempel sociala myndigheter och psykiatrin reducerar neuropsykiatriska problematiken till ett 
individuellt problem och medikaliserar denna genom att diagnostisera kan detta medföra att 
andra i omgivningen som inte är experter inom området uppfattar barnets diagnos/diagnoser 
som förklaringar på ett problem enligt Hallerstedt (2006). Diagnoser i sig kan aldrig ge en 
förklaring på något utan den är som sagt bara en beskrivning över ett individuellt problem. 
När individer i föräldrarnas omgivning tenderar att tro att det medikaliserade sättet är det 
riktiga att belysa individers problem genom, skapar detta i sig ett ensidigt sätt att belysa olika 
sociala problem med eller hur problemen bör hanteras.  

Konklusion  
Syftet med studien är att undersöka hur föräldrar till barn med neuropsykiatrisk diagnos 
upplever interaktioner med andra individer och hur dessa påverkar dem i vardagen. Utifrån 
resultatet i analysen och slutdiskussionen kan vi tolka att föräldrar som upplever negativa 
interaktioner med andra i omgivningen som exempelvis vänner och professionella aktörer, 
upplever en vardag som mera problematisk som till exempel att skapa en bra förbindelse 
mellan arbetsliv och familjeliv, gentemot de föräldrar som indikerar att få sina transaktionella 
behov tillgodosedda. Föräldrar som upplever sig stigmatiserade i samhället löper högre risk 
att medicinera sitt barn än de som upplever en förståelse från samhället, vilket exempelvis 
påverkas av hur andra i omgivningen ser på och hanterar den neuropsykiatriska 
problematiken. Föräldrar som upplever övervägande positiva interaktioner med exempelvis 
vänner och professionella aktörer kan alternera arbetsliv och arbete, oftast utifrån stöd av 
partner och/eller kollegor. Genom att positiva interaktioner upplevs kan föräldrar känna en 
känsla av egenkontroll över den egna verkligheten och kan på så sätt uppleva vardagen som 
mer hanterbar.   

Metoddiskussion 
Analysmetoden ad hoc har använts, vilket också är det mest framträdande i vårt arbete. 
Genom att ad hoc har använts i studien som analysmetod möjliggörs flera tekniker för att 
kategorisera och tolka vilket vi upplever har varit en fördel för att kunna uttyda skillnader och 
likheter i föräldrarnas upplevelser av interaktioner i vardagen som i sin tur påverkar hur deras 
upplevelser är att leva med barn som har en neuropsykiatrisk problematik och diagnostiserats. 
 
Studiens urval har uppfyllt vissa kriterier som framträder inom syftet för studien, föräldrar till 
barn som har neuropsykiatrisk diagnos. Ur etisk synpunkt har även urvalet gällande 
populationen begränsats till att föräldrarna har haft en ålder över 18 år (vuxen). Sammanlagt 
har nio föräldrar intervjuats, varav åtta kvinnor och en (1) man. Ur ett genusperspektiv har 
denna studie inte gjort en åtskillnad mellan män och kvinnor. Studien håller ingen 
genusordning, vilket innebär att könen hålls åtskilda som två olika strukturer (Sohlberg & 
Sohlberg, 2013). En svaghet med studien kan vara att en genusordning saknas genom att det 
var en övervägande del av kvinnor som var villiga till deltagande. Frågan uppstår därmed 
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huruvida det kan komma sig att det bara var en (1) man som vi kom i kontakt med gällande 
deltagandet av studien. Att studien inte behandlar ett genusperspektiv beror på att denna fråga 
kräver en helt egen del av arbetet och är därmed en avgränsning som gjorts. 
 
Föräldrars emotionella upplevelser är kontextbundet, av omgivningsfaktorer, exempelvis 
olika stödinsatser, vänner, och/eller grupptillhörigheter som skiljer sig åt. För att kunna 
undersöka hur föräldrarnas känslomässiga upplevelser är i vardagen och hur interaktioner 
med andra påverkar dem, utfördes därför semistrukturerade intervjuer. Kvalitativa 
semistrukturerade intervjuer anser vi har varit en bra metod för att införskaffa det empiriska 
materialet gällande det specifika ämnet utifrån studiens syfte som vi har haft för avsikt att 
undersöka. Det hermeneutiska perspektivets tolkningsmetod (Westerlund, 2009) inom denna 
studie, präglar främst genomförandet av de kvalitativa semistrukturerade intervjuerna som 
genomförts. Det hermeneutiska perspektivet innebär att forskaren lever sig in i en annans 
individs horisont genom den förförståelse som finns och det som eftersträvas är inlevelse 
(Hyldgaard, 2008). Vår förförståelse kring hur vi bemöter föräldrarna under intervjun kan 
därmed skilja sig åt på grund av att vi är två skilda individer med olika förförståelse om 
världen. En tolkning av vad en individ säger och förmedlar är nämligen tidsenlig såsom att 
den basera på det förflutna, framtiden och det som är här och nu (Hyldgaard, 2008). 
 
De fem ämnen eller områden som vi tillämpat inom intervjuguiden (Bilaga 2) har varit en 
styrka under intervjuerna genom att de gav intervjuaren en vägledning till att områden som 
avses beröras möjliggjordes. En intervjuguide är till för att fånga olika fenomen som avses 
beröras under intervjun (Fejes & Thornberg 2009). Intervjuguiden upplevdes som relativt 
omfattande, med många frågor och det de intervjuer som utfördes genom att intervjuaren 
mötte intervjupersonerna fysiskt (face – to- face) kunde uppleva att frågorna var svåra att följa 
i den ordningen som de stod skrivna, vilket kan bero på att vissa frågor gavs svar på av 
intervjupersonen utan att frågan behövde ställas. En ytterligare anledning kan vara att läsa 
frågorna innantill hade bidragit till att den fördjupade kontakten med intervjupersonen hade 
gått förlorad. Känslan av att läsa frågorna innantill hade kanske bidragit till att inte lika 
mycket berättats av intervjupersonen. Telefonintervjuerna medförde att alla frågor kunde 
ställas av intervjuaren exakt i den ordning de stod skrivna. Anledningen till detta kan bero på 
att interaktionen mellan intervjuare och intervjuperson var av annat slag de såg inte varandras 
miner och gester. Kontakten mellan dem var av annat slag och det blev därmed lättare att läsa 
frågorna innantill. För att kunna fördjupa oss i ett visst ämne eller område under intervjuerna 
förekom spontana följdfrågor, vilket vi anser har varit en styrka under intervjuerna. Tekniken 
att fördjupa ett samtals ämnen kallas för probing (Fejes & Thornberg 2009). Genom att 
probing tillämpades under intervjuerna kunde vi fånga föräldrarnas egna specifika upplevelser 
om ett visst område genom att till exempel ställa frågor som, ”Hur upplevde du det?” eller 
”Hur kände du då?”. Frågor som ställdes till föräldrarna har framarbetats till viss del utifrån 
Turners (2007) transaktionella behov (En operationalisering var: Givande utbyte med andra 
→ upplevelsen för föräldern → delaktighet, lyssnade till).  
 
Alla intervjuer transkriberades men bara fyra av de sammanlagt nio intervjudeltagarna gavs 
möjlighet att i efterhand granska den transkriberade texten med anledning av tidsbristen för de 
fem transkriberingarna som var i nära anslutning till analysens påbörjan. Att dessa fem 
intervjudeltagare inte fick möjlighet att granska transkriberingarna anser vi är en svaghet.  
En annan svaghet kan bestå av att vi inte hittade tidigare studier om just föräldrars upplevelser 
som var vetenskapligt granskade. Forskningsläget runt centralstimulerande medicin fanns det 
gott om, både positiva och negativa. Då vår studie belyser ett funktionshinder som inte syns, 
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ansåg vi att studier angående fysiskt funktionshinder inte skulle ge en rättvis bild av 
föräldrarna.   
 
Genom tolkning av intervjumaterialet försöker vi skapa en förståelse för hur föräldrarnas egna 
upplevelser är i vardagen med att leva med barn som har neuropsykiatrisk problematik och 
diagnostiserats. Analysmetoden ad hoc har använts, vilket också är det mest framträdande i 
vårt arbete. Ad hoc kan bidra till att förklara annars svårförklarliga fenomen (Sohlberg & 
Sohlberg 2013). Analysmetoden bidrar till att flera tekniker kan tillämpas för att kategorisera 
och tolka, vilket vi upplever har varit en fördel för att kunna uttyda skillnader och likheter i 
föräldrarnas upplevelser av interaktioner i vardagen.  Turners (2007) teori om transaktionella 
behov och teori om skam (Lindberg & Johansson, 2008) har använts i denna studie för att 
tolka hur interaktioner med andra påverkar föräldrarna i deras vardag. Teorierna som har 
använts inom denna studie anser vi har varit en styrka på grund av att de söker svar på det vi 
vill undersöka. Teorierna är ett verktyg för att analysera vilka delar av intervjumaterialet som 
är värda att fokusera på, vidare utgör teorier mer än bara hypoteser genom att de består av 
”komplexa begreppsstrukturer” (Sohlberg & Sohlberg, 2013 s. 241).   

Förslag på vidare forskning 
Av studiens resultat framkommer det att föräldrar till barn med neuropsykiatrisk diagnos 
upplever vardagen som mer hanterbar när positiva interaktioner med andra finns närvarande 
gentemot föräldrar som har dessa behov i större utsträckning frånvarande. Forskning kring 
hur omgivningen såsom positiva och negativa interaktioner (relationsfaktorer) med andra 
påverkar föräldrar till barn med neuropsykiatrisk problematik är därmed viktigt att lyfta fram 
genom dess påverkan av hur vardagen upplevs och hanteras. Det som kommit till vår 
kännedom under arbetets gång är att det enligt tidigare forskning (jfr Serrano-Troncoso et al., 
2013) saknas forskningsunderlag kring icke - farmakologisk behandling som olika anpassade 
pedagogiska stödinsatser för att dessa ska implementeras som praxis i exempelvis skolan, för 
barn med neuropsykiatrisk problematik till exempel ADHD. Den tidigare forskningen betonar 
även att det saknas långtidsstudier gällande effekter (påverkan) av centralstimulerande 
medicinering för barn. Förslag på vidare forskning är därmed: 
 
Vilka effekter kan centralstimulerande medicinering medföra på lång sikt för barn med 
neuropsykiatrisk problematik? Förslagsvis är vidare forskning även att inventera och 
vetenskapligt bevisa ej medicinerade interventioner för barn och vuxna, så dessa kan 
implementeras i högre utsträckning som praxis inom exempelvis skolan. 
 
Genom att denna studie inte är belyst utifrån ett genusperspektiv, exempelvis huruvida det 
finns någon skillnad mellan män och kvinnors upplever av interaktioner med andra i vardagen 
som har barn med en neuropsykiatrisk diagnos, vore det därför förslagsvis intressant som 
vidare forskning. Vidare forskning skulle förslagsvis även kunna vara männens syn på 
problemet. De studier och artiklar om ämnet vi har läst, är till kvinnorna överrepresenterade 
som deltagare. 
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Bilagor    

Bilaga 1 
 
Att vara förälder till barn med ADHD-problematik 
 
Vi efterlyser föräldrar med barn som fått diagnosen ADHD (Attention 
Deficit Hyperactivity Disorder) som är villiga att ställa upp på intervju 
 
   * 
Syftet med studien 
Syftet med studien är att lyfta fram era upplevelser av att vara förälder till ett barn med 
ADHD-problematik. Exempel på frågor vi är intresserade av att fördjupa är vilka stödinsatser 
fungerar bra respektive mindre bra, vilka insatser saknar ni eventuellt. Vi anser att era röster 
som föräldrar är viktiga att belysa eftersom ni känner era barns behov bäst, vilket är viktigt att 
lyfta fram för att ni och ert barn ska ha en fungerande vardag.  
 
Kort presentation av oss och genomförandet av intervjun  
Vi som kommer att genomföra studien och intervjua er föräldrar, heter Ulrika Cedergren och 
Anette Larsson. Vi är båda i fyrtioårsåldern och studerar på Örebro Universitet, 
Socionomprogrammet, termin 6. Undersökningen kommer att utgöra en del av grunden för 
våra examina. Intervjuerna planeras att genomföras i december 2014 och beräknas pågå i 
drygt en timme. I samråd med deltagarna kommer intervjuerna att spelas in. Detta görs för att 
i möjligaste mån undvika missförstånd och för att underlätta arbetet. 
 
Etiska riktlinjer gällande undersökningsstudien 
Vi kommer att förhålla oss till Vetenskapsrådets (2014) etiska riktlinjer när vi genomför 
undersökningen. Det innebär att informera deltagarna om studiens syfte (informationskravet) 
och att betona frivilligheten i att delta liksom att kunna avsluta deltagandet när som helst; att 
ingen obehörig får ta del av undersökningsmaterialet, att deltagarna avidentifieras 
(konfidentialitetskravet). Intervjumaterialet förvaras på så sätt att det bara är åtkomligt för oss 
som genomför undersökningen. I rapporteringen av resultatet (C-uppsats) kommer deltagarna 
att ges fiktiva namn, exempelvis vid eventuella citat. Intervjumaterialet kommer endast att 
användas i denna studie och inget annat (nyttjandekravet). 
 
Anmälan för intervju och ytterligare information görs via:  
Ulrika Cedergren: Mailadress: ulrcev121@studentmail.oru.se Tele.nr: 070-214 98 75  
 
Anette Larsson: Mailadress: anelav121@studentmail.oru.se Tele.nr. 070-508 29 20 
 
Örebro universitet: 
Handledare: Erik Flygare, universitetslektor: erik.flygare@oru.se Tele.nr. 019-30 34 35 
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Bilaga 2 
Frågor till intervju (er i frågorna kan omvandlas till ental, du vid 
intervju med en person). 
 
1. Teman/Familj/arbete 

1. Kan du/ni beskriva dina familjeförhållande?  
2. Skulle du/ni vilja beskriva din boendesituation? Bor ni på en större eller mindre ort? 
3. Vad är det som gör att ni trivs/inte trivs där ni bor? 
4. Kan du beskriva hur du/ni upplever er umgängeskrets?   
5. Vad gör du/ni på fritidsintressen?  
6. Arbetar ni? Med vad?  
7. Hur upplever du ditt arbete? Om personen är arbetslös, Hur upplever du det? Visar de 

på arbetsförmedlingen förståelse?  
8. Skulle du vilja berätta om hur ni upplever att kollegor visar förståelse för er situation?  

 
2. Barnet 

1. När och hur upptäckte du/ni att ert barn visade tecken på uppmärksamhets- och 
koncentrationsproblem?  

2. Hur lång tid tog det uppskattningsvis, från att ni hade misstankar till dess att barnet 
diagnostiserades? 

3. Har ert barn några flera diagnoser utöver ADHD? 
4. Vad har diagnosen inneburit för er och er familj, inklusive barnet självt?    

  
3. Insatser, stöd och professionella 
BUP 

1. Hur upplevde ni kontakten med BUP då barnet var under utredning? Kände ni er 
delaktiga, lyssnade till  

a) Om ja, kan ni ge exempel på hur personalen på BUP tog hänsyn till era 
synpunkter? 

b)  Om nej, varför tror att ni inte blev lyssnade till? 
  

2. Vad/vilka insatser rekommenderade läkaren för ert barn?  

Har ni följt dessa rekommendationer?  
a. Om ja: minns ni hur era tankegångar gick då?  
b. Om nej, varför inte?  

Om inte medicinering erbjudits som insats kan följande fråga bli aktuell.. 
3. Om ni har blivit erbjuden att medicinera ert barn angående uppmärksamhets- och 

koncentrationsproblem, hur tror ni att era tankegångar skulle gå?  
 

1. Om du/ni hade möte tillsammans med skola, BUP och eventuellt andra aktörer under 
utredningen, hur upplevde du/ni det? Kan ni berätta om hur skolan diskuterade kring 
insatser av ert barn? Hur upplevde ni det? 

 
Skolan  
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1. Hur upplevde ni skolans agerande och kontakten med skolan tiden före barnet var 
under utredning?  

2. Hur upplever ni kontakten med skolan idag? Vad fungerar bra och vad fungerar 
mindre bra? 

 
4. Föräldrar 

1. Har ni som föräldrar blivit erbjuden något annat slags stöd/hjälp från sjukvården, 
socialtjänsten, skolan eller från någon annan samhällsinstans, i så fall vad? 

2. Vilket stöd anser du samhället – sjukvård, socialtjänst, skola – bör ge för att hjälpa er 
som är förälder? 

3. Har ni blivit erbjuden sådan hjälp? Om ja, från vem?  
4. Har ni stöd i vardagen från era anhöriga och vad kan det vara i så fall?  
5. Upplever du att ni som föräldrar delar samma uppfattning kring vilket stöd/vilka 

insatser ni är i behov av för att få en fungerande vardag?  
      a. Om inte, vad har ni olika uppfattningar om?  
 
 

5. Samhället 
1. Vilken är din uppfattning av medias syn speglar verkligheten av neuropsykiatriska 

problem angående barn och vuxna? Finns det skillnader mellan barn och vuxna? 
2. Upplever du att det finns en förståelse i samhället för barn med neuropsykiatriska 

funktionshinder?  
     a, Om ja: Kan du beskriva den förståelsen? 
     b, Om nej: Kan du beskriva den oförståelsen? 

3. Hur upplever du den förståelsen?  
   a, gäller även förståelsen ert barn? 

4. En förekommande behandling för barn med neuropsykologisk problematik är 
Concerta, Medikinet och Ritalin, det vill säga centralstimulerande medicin. Vilka 
för- och nackdelar med denna typ av behandling, ser du?  

5.  Hur ser ni på framtiden angående barnet med neuroproblematik? Utbildning? 
Arbete?  

 
Finns det något annat du skulle vilja tillägga angående insatser och din/er känslor som du 
tycker är viktigt att ta upp?  
 
 
Tack för intervjun! God Jul   
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Bilaga 3 
Samtycke till att delta i studien 

 
 

 

”Föräldrars upplevelser av insatser till barn med 

neuropsykiatriska diagnoser” 
 

 
 
Anette Larsson Ulrika Cedergren ………........………………………….. kommer att utföra en 

intervju i syfte för den ovannämnda studien. Datum…………………… 

Resultatet från undersökningen behandlas under stor aktsamhet, och ingen utomstående 

kommer få tillgång till ljudinspelningen som upptas under intervjun. Svaren kommer att 

avidentifieras och deltagarna kommer att ges fiktiva namn, exempelvis vid eventuella citat. 

Intervjumaterialet kommer endast att användas i denna studie och inget annat, därför kommer 

intervjuerna sparas tills studien är godkänd.  

 

Jag är medveten om att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst och utan närmare 

förklaring kan avbryta mitt deltagande. 

…………………………………….........                                        …………………………… 
Intervjupersonens underskrift                                                          Datum  
 
 
………………………………………… 
Förtydligande av namn 
 
 
 
 


