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Ett särskilt tack riktas till de föräldrar som deltagit i studien och delat 
med sig av sina upplevelser. Tack också till den BUP-mottagning som ställt 
upp och förmedlat kontakt med intervjupersoner.  
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Abstrakt 

Väntelistor till barnpsykiatrisk vård är vanligt förekommande och tiden på väntelista har visats 
vara påfrestande för familjerna som väntar. Denna studie har undersökt hur föräldrar upplever 
tiden på väntelista till Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), samt vilka behov av stöd de 
upplever sig ha under tiden de väntar. Sju föräldrar vars barn väntade på utredning inom BUP 
intervjuades. Data bearbetades genom tematisk analys. Resultatet visar att föräldrarna upplevde 
brist på kontroll och hopplöshet, delvis på grund av att de befann sig i ovisshet under 
väntetiden. Vidare visar resultatet att stödinsatser som innefattar information, konsultation, 
avlastning och behandling efterfrågades. Resultatet diskuteras med hjälp av teorin om Locus 
of Control (LOC) och begreppet ovisshetsdiskrepans. Vidare forskning behövs för att öka 
förståelsen för hur information gällande väntetiden påverkar upplevelsen av väntetiden. Därtill 
behövs forskning som undersöker om och hur upplevelsen av väntetiden påverkar kommande 
utredning eller behandling. 

Nyckelord: Barn- och ungdomspsykiatrin, föräldrar, väntelista, Locus of Control 

 

Abstract 

Waiting lists in child and adolescent psychiatry are common and waiting for mental health 
services has been shown to be challenging for the families involved. This study aimed to 
explore how parents of children on a waiting list for an assessment experienced the wait. The 
study also explored what kind of support the parents felt that they needed during this period. 
Interviews were conducted with seven parents of children on waiting lists and data was 
analyzed using thematic analysis. Results showed that the parents experienced a lack of control 
and hopelessness during the wait, partly because of the uncertainty that characterized the 
waiting time. Results concerning parental support showed that information, consultation, social 
support and treatment were requested. Results were discussed using the theoretical framework 
Locus of Control (LOC) and uncertainty discrepancy. Future studies exploring how 
information about the waiting time affects the waiting list experience are needed. In addition, 
future studies that explore if and how the waiting list experience affects the coming assessment 
or treatment are needed.  
 Keywords: Child and adolescent psychiatry, parents, waiting list, Locus of control 
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Föräldrars upplevelse av att stå på väntelista till deras barns utredning inom BUP 

Väntetider till Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Sverige rapporteras i många fall 
vara långa (Ajanovic, 2017, 3 maj; Larsson, 2017, 10 maj; Sveriges Kommuner och Landsting, 
2017a; Tidningarnas Telegrambyrå, 2017, 11 oktober). Regeringen och Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL) har genom gemensamma överenskommelser och satsningar inom 
området för psykisk ohälsa försökt göra väntelistorna kortare. Den aktuella målsättningen för 
ökad tillgänglighet innebär att patienterna ska få en första bedömning inom 30 dagar från det 
att vård sökts samt ha påbörjat fördjupad utredning eller behandling inom ytterligare 30 dagar 
(Sveriges Kommuner och Landsting, 2017b). I februari 2018 fick 75 procent av patienterna 
inom BUP i hela Sverige en första bedömning inom 30 dagar och 73 procent fick en påbörjad 
fördjupad utredning eller behandling inom ytterligare 30 dagar. Landstingen lyckas alltså inte 
nå den senaste målsättningen och spridningen mellan olika landsting är stor. Det landsting med 
lägst tillgänglighet kunde endast till 27 procent möta behovet av fördjupad utredning eller 
behandling inom de angivna 30 dagarna. Högst tillgänglighet hade ett landsting som lyckades 
möta behovet i samtliga fall inom de 30 dagarna (Sveriges Kommuner och Landsting, 2018). 
Forskning har också uppmärksammat att väntelistor är vanliga inom offentlig barnpsykiatrisk 
vård och att många föräldrar upplever att vägen till vård är komplicerad (Reid & Brown, 2008; 
Shanley, Reid & Evans, 2008). Processen att söka och få vård kan i många fall inte ses som 
linjär (Rickwood, Deane, Wilson & Ciarrochi, 2005) utan snarare som en labyrint för 
familjerna att leta sig igenom (Boydell, Pong, Volpe, Tilleczek, Wilson & Lemieux, 2006).  

I en studie av Boulter och Rickwood (2013) intervjuades 15 australiensiska föräldrar 
om deras upplevelse av att söka hjälp för deras barns psykiska problem. Föräldrarna tillfrågades 
om deras upplevelse av barnets problem och hur de själva och familjen hade hanterat det. Ett 
resultat i studien var att den känslomässiga påverkan på familjerna var betydande och 
föräldrarna upplevde det svårt att hantera deras barns psykiska problem. De beskrev också en 
önskan om att lätta frustration, skuld, stress, oro och rädsla (Boulter & Rickwood, 2013). 
Woodhouse (2007) intervjuade sex föräldrar i England vars barn stod på väntelista till barn- 
och ungdomspsykiatrisk vård för såväl autismutredning som generella besvär med ångest, 
social fobi och tvång. Föräldrarna upplevde ensamhet och uppgivenhet och beskrev att de under 
väntetiden blivit vana vid att vänta och därmed passiva (Woodhouse, 2007). I en studie av 
Connolly och Gersch (2013) genomfördes en intervju med två föräldrar som stått på väntelista 
i minst sex månader men som vid tidpunkten för intervjun mottagit vård och dessutom 
genomgått ett föräldraprogram. I samma studie genomfördes också en intervju med fem 
föräldrar som väntade på autismutredning för deras barn.  Föräldrarna upplevde det som att de 
inte visste när eller om utredningen skulle inledas och att de gick miste om värdefull tid som 
hade kunnat användas för att hjälpa deras barn. Föräldrarna kunde beskriva det som att de 
förlorade sina barn under väntetiden och att de under tiden de väntade var oroliga för deras 
barns framtid. De föräldrar som redan genomgått utredning kunde dock vittna om att barnen 
utvecklades trots föräldrarnas känsla av att de gick miste om tidiga insatser för deras barn 
(Connolly & Gersch, 2013).  

Andra upplevelser som framkom i Woodhouse studie (2007) var att föräldrarna saknade 
förklaring på vad som var “fel” på deras barn vilket ledde till att de beskyllde sig själva som 
föräldrar. Boulter och Rickwood (2013) beskriver att föräldrarna i deras studie kunde känna 
sig skyldiga och ansvariga för deras barns problematik och att de upplevde diagnostisering som 
en stor lättnad. Vidare beskriver Woodhouse (2007) att det verkade finnas en övertro hos 
föräldrarna på vilken hjälp de kunde få och att det i vissa fall kunde finnas en diskrepans mellan 
vilka förväntningar föräldrarna hade och vad personalen kunde erbjuda vid ett första besök. 
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I Boulter och Rickwoods studie (2013) undersöktes också hur föräldrar gått till väga 
när de sökt hjälp och deras upplevelse av hjälpsökandeprocessen. Föräldrarna beskrev att den 
långa väntetiden gjort att vården upplevts som otillgänglig, ohjälpsam, inflexibel och inte 
tillräcklig för att möta deras behov (Boulter & Rickwood, 2013). Väntetiden tycks väcka 
frustration hos föräldrar (Boulter & Rickwood, 2013; Reid et al., 2011) som ökar ju längre de 
väntar (Reid et al., 2011). I en studie av Reid et al. (2011) med 300 deltagare från Kanada 
undersöktes föräldrars hjälpsökande innan de fått första kontakten med en vårdenhet. Resultatet 
visade att många familjer under väntetiden försökte hitta andra vårdalternativ eller alternativa 
tjänster, vilket troligtvis ökar belastningen på den psykiatriska vården (Reid et al., 2011). 
Foreman och Hanna (2000) genomförde en studie med 170 föräldrar och undersökte om det 
fanns ett samband mellan hur länge föräldrarna väntat och deras intention att nyttja tiden de 
blivit erbjudna. Slutsatser i studien var att väntetiden har en komplex påverkan på föräldrarnas 
intention att nyttja erbjuden tid men också att det verkar finnas en brytpunkt efter 30 veckors 
väntan då många familjer tenderar att tappa motivation och ge upp. 

Woodhouse (2007) beskrev att den situationen föräldrarna befann sig i var ohållbar 
redan innan de sökte hjälp och att de då inte insåg hur lång hjälpsökandeprocessen skulle bli.  I 
en studie av Cunningham et al. (2013) svarade över tusen föräldrar på en enkät där de blev 
tillfrågade om vilket stöd de skulle föredra under tiden de väntade. Både den studien och den 
tidigare beskrivna av Woodhouse (2007) visade att föräldrarna önskade information och en 
indikation på hur länge de skulle vänta (Woodhouse, 2007; Cunningham et al., 2013). Vidare 
beskrev Woodhouse (2007) att föräldrarna upplevde sig övergivna om de inte fått information 
under lång tid och kunde då undra om något fel uppstått. Föräldrarna upplevde också att väntan 
var hanterbar så länge de fick information om ungefär hur lång väntetiden var och hur 
processen gick till. Brist på kommunikation och ovisshet upplevdes vara svårare att hantera än 
väntetiden i sig (Woodhouse, 2007). I den svenska patientlagen (SFS 2014:821) står det att 
patienten har rätt att få information om vid vilken tidpunkt han eller hon kan förvänta sig att få 
vård samt information om det förväntade vård- och behandlingsförloppet. När patienten är ett 
barn ska även vårdnadshavare få den informationen. Kunskap om processen rörande vård- och 
behandlingsförloppet har också i forskning visats vara något föräldrar upplever sig sakna 
(Woodhouse, 2007; Cunningham et al., 2013; Connolly & Gersch, 2013). 

I tidigare studier har föräldrars behov och önskan om stöd under väntetiden undersökts. 
Föräldrar beskrev då att de önskade information om barnets svårigheter (Cunningham et al., 
2013; Connolly & Gersch, 2013) och att de ville ha möjlighet att utveckla sin egen 
föräldraförmåga och själva kunna lösa problem som uppstår (Cunningham et al., 2013). 
Cunningham et al. (2013) visade också att föräldrarna föredrog insatser som involverade både 
dem själva och deras barn. Woodhouse (2007) beskriver att det fanns en rädsla hos föräldrar 
för att de skulle göra fel eller förvärra situationen och därför en önskan om att få bekräftelse på 
att de gjort rätt. I studien av Connolly och Gersch (2013) beskrev de föräldrar som genomgått 
ett föräldraprogram under väntetiden att de upplevde ett ökat självförtroende och att de hade 
en större känsla av kontroll. Flera föräldrar föredrog konventionella gruppträffar där föräldrar 
samlades medan en signifikant andel föredrog distansalternativ över telefon eller internet, ett 
alternativ som författarna menar lär öka i takt med att föräldrar blir mer och mer internetvana. 

Woodhouse (2007) föreslår i sin studie en modell över föräldrars sätt att hantera tiden 
på väntelista. Enligt modellen kan föräldrar inta en aktiv och en passiv position under 
väntetiden. Den aktiva positionen innebär att föräldrarna försöker ta kontroll över situationen 
genom att söka egen kunskap och utveckla egna interventioner och system för att bättre hantera 
situationen. Föräldrarna känner sig då stärkta och upplevelsen av väntetiden kan vara positiv. 
Föräldrarna är också aktiva i kontakten med vården vilket till exempel innebär att de ringer och 
frågar om en besökstid. Föräldrar i den aktiva positionen kan också uppleva den långa 
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väntelistan som en indikation på att de inte är ensamma och att det i sig är positivt. Den passiva 
positionen innebär upplevelser av uppgivenhet och handlingsförlamning. Föräldrarna beskriver 
en stor stress på familjesystemet och brist på stöd och hjälp. De upplever att de har försökt allt 
de kan själva och att ju längre tid de väntar desto mindre känner de att de kan ta kontroll över 
situationen. De beskriver också att de har dålig insyn i hur systemet fungerar och saknar 
information om hur lång väntetiden är. Enligt Woodhouse (2007) förflyttar sig föräldrar under 
väntetiden mellan den aktiva och passiva positionen. Sett till föräldrarnas egen beskrivning är 
detta ofta till följd av kris eller ändrade omständigheter, exempelvis att barnet upplevs allt för 
jobbigt. Föräldrarna kan då känna att de ”fått nog” och hanterar detta genom att antingen inta 
en mer aktiv position där de söker egen kunskap och försöker påskynda processen eller genom 
att inta en passiv position där de ger upp och känner att det inte är någon idé att de anstränger 
sig. 

Boulter och Rickwood (2013) menar att det är troligt att föräldrarna är de första att 
uppmärksamma barnens problem och att föräldrarna tenderar att vara motiverade till att deras 
barn ska få rätt hjälp. De spelar därmed en viktig roll i barn och ungdomars väg till psykiatrisk 
vård. Connolly och Gersch (2013) beskriver också att föräldrar ser sig själva som deras barns 
advokat och lärare, vilket ytterligare beskriver föräldrarnas viktiga roll. Enligt Boulter och 
Rickwood (2013) finns brister i kunskapen om föräldrars upplevelse av den process 
vårdsökandet innebär. De menar vidare att för att barnen i slutändan ska få de insatser de 
behöver är det viktigt att förstå hur det går att stötta föräldrarna i den processen.  

Utifrån att det är vanligt förekommande med väntelistor till barnpsykiatrisk vård, att 
många familjer får vänta länge och att detta tycks vara påfrestande, är syftet med den här 
studien att undersöka hur föräldrar upplever tiden på väntelista till BUP. I syftet ingår också att 
undersöka vilka behov av stöd föräldrarna upplever att de har under tiden de väntar. Utifrån 
detta har två frågeställningar formulerats.  

Hur upplever föräldrar att de själva, barnet och familjen påverkas av att stå på 
väntelista? 
Vilket behov av stöd upplever föräldrarna att de själva, barnet och familjen har under 
väntetiden? 

Metod 

Deltagare 

Deltagarna i studien bestod av sju föräldrar (6 kvinnor, 1 man, medelålder 42.4 år, 
åldersspann 34–50 år) till barn som var placerade på väntelista till utredning inom BUP. 
Kriteriet för deltagande i studien var en väntetid på mer än 100 dagar. De föräldrar som väntat 
längst kontaktades först och urvalet genomfördes sedan i fallande ordning efter antal dagar på 
väntelista. Familjerna som deltog hade väntat mellan 215 och 264 dagar och ingen av 
familjerna hade stått på väntelista tidigare. Föräldrarna representerade totalt sex barn. I fem av 
intervjuerna deltog mamman till barnet på väntelista och i en intervju deltog både mamman 
och pappan till barnet på väntelista. Åldern på barnen som väntade på utredning varierade 
mellan 10 och 16 år. 

Procedur 

Samtliga deltagare kontaktades via telefon av ansvarig avdelningschef för BUP och fick 
därigenom information om studien, vad deltagande skulle innebära samt en förfrågan om att 
delta. Ett informationsbrev (Bilaga 1) skickades sedan skriftligen till de föräldrar som ville 
delta i studien. All kontakt med de föräldrar som ingick i urvalsprocessen hanterades av 
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personal på BUP. Nio intervjuer bokades in, två avbokades för att tiden inte passade och en 
uteblev på grund av sjukdom. Intervjuerna genomfördes i lokaler i anslutning till BUP-
mottagningen. Totalt genomfördes sex intervjuer fördelat på tre per intervjuare, samtliga i 
början av mars 2018. Samtliga intervjuer spelades in och längden varierade mellan 42 och 84 
minuter. 

Datainsamling 

Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer som genomfördes med hjälp av 
en intervjuguide (Bilaga 2). I inledningen av intervjun presenterades syftet med studien samt 
tidsåtgång för intervjun. Deltagarna fick information om studiens konfidentialitet, frivillighet 
och att deras deltagande inte påverkade deras övriga kontakt med BUP. Deltagarna fyllde i 
uppgifter om kön, ålder och deras relation till barnet på väntelista: om de var förälder, annan 
vårdnadshavare eller hade en annan relation till barnet. De gav efter detta sitt informerade 
samtycke till deltagande i studien. Intervjuguiden bestod av inledande frågor samt frågor 
kategoriserade i teman som avsågs fånga upp studiens frågeställningar. I de inledande frågorna 
ombads deltagaren beskriva sin familj och bakgrund till varför de står på väntelista till 
utredning hos BUP. Därpå följande frågor handlade om föräldrarnas upplevelser av tiden på 
väntelista utifrån dem själva, deras barn och familjen som helhet samt om deras upplevelser av 
behov av stöd. I slutet av intervjuguiden fanns övriga frågor om hur föräldrarna hanterat 
väntetiden, vilken information de fått samt deras förväntningar på utredningen hos BUP. 
Avslutningsvis gavs deltagarna möjlighet att lägga till information om de tyckte att något 
missats under intervjun. Intervjuguiden utformades utifrån så kallad “tratt-teknik” (Langemar, 
2008) där frågorna i början av intervjun var bredare och öppnare och frågorna mot slutet mer 
specificerade. På så vis fanns chans att både fånga upp det föräldrarna sa spontant men också 
täcka av de fokus som valts för studien, enligt det tillvägagångssätt som Langemar (2008) 
föreslår. Ett fåtal av frågorna i intervjuguiden utformades med utgångspunkt i tidigare 
forskning kring upplevelser av att stå på väntelista men överlag utformades intervjuguiden 
endast utifrån studiens frågeställningar. 

Databearbetning 

Datamaterialet från intervjuerna bearbetades genom tematisk analys, vilket är en 
strukturerad analysmetod som baseras på att i olika steg identifiera och analysera mönster, så 
kallade teman, i datamaterialet (Braun & Clarke, 2006). Den tematiska analysen var av 
essentialistisk typ enligt Braun och Clarke (2006) vilket innebär att deltagarnas upplevelse, 
mening och verklighet står i fokus. Utgångspunkten var att söka deltagarnas subjektiva 
upplevelse av tiden på väntelista. Detta genom en induktiv ansats där det insamlade materialet 
har styrt databearbetning både vid kodning och senare analys. Samtliga intervjuer 
transkriberades ord för ord. Om det var otydligt vad deltagaren syftade på förtydligades detta 
inom hakparentes. Pauser i talet markerades endast i undantagsfall där det ansågs ha betydelse 
för det som sades. All information som ansågs kunna härledas till en viss deltagare uteslöts 
direkt från transkriptionerna. Totalt transkriberades 38 966 ord. I första steget av analysen 
lästes samtliga intervjuer för att bli bekant med hela datamaterialet. I ett andra steg kodades 
samtliga intervjuer. Intervjuerna kodades individuellt av respektive intervjuare för att sedan 
sammanställas till sex gemensamma kodningar. Koderna förbättrades under processen för att 
bli mer anpassade till samtliga intervjuer och flera av de koder som använts i de intervjuer som 
kodats först reviderades under senare delen av processen. Kodningen gjordes med studiens 
frågeställningar i åtanke men även material som vid en första anblick endast hade en svag 
koppling till frågeställningarna kodades. Ingen uppdelning mellan koder kopplade till de olika 
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frågeställningarna gjordes i detta skede. Transkriptionerna och tillhörande koder 
sammanställdes i kodningsprogrammet OpenCode 4.03 för att med enkelhet behålla 
kopplingen mellan kod och citat och således kunna hitta citat kopplade till olika koder senare i 
processen. Koder som tycktes hänga samman sorterades i kategorier. I den processen skapades 
huvudteman och underteman som sedan granskades och förändrades flera gånger. Under 
arbetets gång gjordes också visuella kartor för att skapa en bild om hur olika teman hängde 
ihop. Teman och koder som inte ansågs relevanta för frågeställningarna uteslöts under 
tematiseringsarbetet. Slutligen namngavs alla teman och citat som tydliggjorde vad varje 
undertema handlar om valdes ut för att sedan presenteras i resultatet. 

Etiska överväganden 

Etiska överväganden har gjorts för att upprätthålla den sekretess som finns inom BUP:s 
verksamhet. All kontakt med föräldrar innan intervjuerna hanterades av personal på BUP-
mottagningen. Även bokning av intervjutider sköttes av anställda på mottagningen. När 
intervjun genomfördes hade ingen information om deltagarna lämnats ut. Information om antal 
dagar på väntelista lämnades ut från BUP först efter att intervjuerna hade genomförts. Data 
som hanterades utanför mottagningen var avidentifierad. Samtliga av dessa åtgärder vidtogs 
för att säkerställa att inga sekretessbelagda uppgifter skulle lämna BUP-mottagningen. Inför 
intervjuerna fick deltagarna ett informationsbrev som beskrev syftet med studien och vad det 
innebar att delta. De informerades om att insamlat material kommer behandlas konfidentiellt, 
att deltagandet i studien var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande 
samt att deras medverkan i studien inte skulle påverka deras kontakt med BUP. I samband med 
intervjun fick deltagarna ge sitt informerade samtycke till att delta i studien. 

Förförståelse 

 Den egna förförståelsen innefattade inga personliga upplevelser av att stå på väntelista 
till BUP och inte heller till andra liknande verksamheter. Genom praktik på BUP fanns viss 
förförståelse om BUP:s verksamhet och hantering av väntelistor. Det fanns även erfarenhet av 
kontakt med familjer som stått på väntelista, den kontakten bestod dock inte av samtal kring 
upplevelser av att stå på väntelista. Inför studien fanns medvetenhet om att det var långa 
väntetider till BUP i stora delar av landet. Den medierapportering som pågått om ämnet och 
som uppfattats som negativ bidrog också till viss förförståelse.  

Resultat 

Resultatet presenteras utifrån tre huvudteman: brist på kontroll, hopplöshet och stöd. 
Nedan presenteras vardera huvudtema med respektive underteman och tillhörande citat. Det 
första temat behöver hjälpen innan den söks inryms inte under något av huvudtemana men 
ansågs relevant utifrån studiens syfte. I citat nedan redovisas urklippt text med /.../ och när en 
person blir avbruten eller avbryter sig själv redovisas det med /. 

 Behöver hjälpen innan den söks. Utmärkande för föräldrarnas berättelser om 
väntetiden var att hjälpbehovet uppstod ett bra tag innan de sökte hjälp hos BUP. Flera föräldrar 
beskrev att problemen uppmärksammats tidigt under skolgången eller redan innan barnen 
uppnått skolålder. En förälder var dessutom tydlig med att problemen sedan förvärrats under 
tiden på väntelista (Förälder 3). Det var uppenbart att det många gånger dröjde flera år efter att 
problemen uppmärksammades innan föräldrarna vände sig till BUP. 
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”När man söker hjälp för det första, det är ju inte då problemet börjar. När man väl 
har sökt hjälpen skulle man ju haft hjälpen för längesen, egentligen. Man söker ju 
hjälp när det har gått längre än/ så man känner att nu orkar jag inget mer liksom.” 
(Förälder 3) 

En del beskrivningar tyder på att det fanns ett visst motstånd mot att söka hjälp vilket 
innebar att föräldrarna kämpade på egen hand in i det sista. 

”Vi gör det [söker hjälp] för att vi verkligen känner att vi behöver. Och det sitter 
långt inne innan man ens vill ta emot hjälp. Och så är det med allt liksom, man 
fightas ju själv tills man känner att man inte kan längre.” (Förälder 3) 

En annan förälder uttryckte också att hon försökte hantera situationen utan hjälp så 
länge det bara gick och uttryckte också frustration över att inte få tillgång till hjälp när hon var 
beredd att ta emot den. 

”...vi föräldrar försöker ju ändå att hantera våra barn, hoppas jag! Så mycket vi bara 
kan och när man kommer till den gränsen att man känner att nu kan jag inte hantera 
det här längre och behöver hjälp, då måste man faktiskt från BUP:s sida se det som 
att det är ju positivt att föräldrarna hör av sig innan man hamnar hos den andra 
delen när det är polisen och soc. och alltså att man kommer den vägen.”  
(Förälder 7) 

En utgångspunkt för att förstå föräldrars upplevelse av väntetiden tycks alltså vara att 
de redan kämpat ett bra tag på egen hand när de söker hjälp hos BUP för första gången. När de 
sen är beredda att ta emot hjälp placeras de på väntelista eftersom den hjälp de söker inte finns 
tillgänglig direkt. 

Brist på kontroll 

Ovisshet. Genomgående i föräldrarnas beskrivningar av upplevelser under väntetiden 
fanns en frustration över att inte veta när utredningen skulle bli av. Föräldrarna beskrev att den 
enda informationen de fått var att deras barn skulle utredas men att de inte visste när det skulle 
bli av. Den uppfattning föräldrarna hade av hur lång väntetiden skulle bli var kortare än den tid 
de faktiskt fått vänta. 

”Och jag trodde ju att det skulle gå mycket snabbare än vad det gjort. Jag trodde ju 
inte att det skulle gå ett år. Jag förstod ju att tre-fyra månader kan man ju få räkna 
med men…” (Förälder 2) 

”Man trodde ju ändå någonstans att när vi var här och fick svaret att de vill gå 
vidare och göra utredning och att det är väntetid ungefär tre månader, då tänkte 
man att då får vi stå ut i tre månader. När vi fick svaret där att det var ytterligare 
väntetid var väl första gången man kände att ‘nähä’ och sen ringer man igen och 
’nähä, nähä’. För varje gång rycks man ju ner lite till liksom.” (Förälder 3) 

Föräldrarna beskrev att det var frustrerande och hopplöst att inte veta när utredningen 
skulle bli av och att inte få några uppdateringar om väntetiden. Det var också flera föräldrar 
som upplevde att kontakten och kommunikationen med BUP inte fungerade. 

”Om man ringer och vill bli uppringd och inte ens blir uppringd så är det ju något 
som är fel. Och det fick jag faktiskt höra från en kollega också att hon hade ringt 
för tre veckor sedan och bett att bli uppringd men har inte blivit det än. Så att ja, 
kommunikationen är det ju stort fel på, uppenbarligen.” (Förälder 3) 
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”Ja, det är väl så att man, som förälder vet man ju inte, man får ju inte reda på 
någonting vad det är som händer. Det är en väldigt dålig återkoppling.”  
(Förälder 7) 

Flera föräldrar hade också en bristande kunskap om hur processen kring utredning går 
till från att de söker hjälp till dess att utredningen blir av. I vissa fall verkade det vara oklart för 
föräldrarna vad de väntade på. ”Jag vet ju inte direkt vad BUP kan erbjuda…” (Förälder 3). En 
förälder beskrev att det inte var möjligt för dem att ta hjälp någon annanstans för att de inte 
kunde åka 30 mil enkel väg en gång i veckan, medan den utredning de väntar på endast skulle 
innebära enstaka sådana resor (Förälder 7). I ett fall blev det tydligt att även om föräldrarna var 
informerade om vårdgarantin och möjlighet att få utredning på annat håll hade de inte kunskap 
om hur den processen går till. Föräldern beskrev att hon väntade på klartecken från BUP och 
var ovetandes om att det var upp till henne själv att söka andra utredningsalternativ. 

”För jag vet ju att man kan få möjlighet att få utredning från annat håll så att säga, 
när BUP inte mäktar med att göra den själv. Så det är väl det jag har i princip väntat 
på att jag skulle få besked att det är okej liksom, men det har jag liksom inte fått.” 
(Förälder 1) 

När föräldrarna fått uppdatering om att utredningen var på gång och att BUP skulle 
köpa in psykologtjänster för att kunna erbjuda utredning till deras barn var tidsramen 
fortfarande otydlig. ”...men vi vet ju fortfarande inte, är det inom en månad? Eller är det inom 
tre månader? Eller blir det efter sommaren? Eller?” (Förälder 4) 

Barnens frustration och funderingar. Föräldrarna beskrev att barnen i sin tur också 
var frustrerade över att inte få hjälp.  

”Hon själv uttrycker ju att ’kan jag inte få komma dit någon gång?’ /.../ så hon 
väntar ju också jättemycket på att få komma hit liksom” (Förälder 6) 

”...och hon själv också vet ju att hon skulle få bli utredd men inte när /.../ Hon 
tycker väl att hon ska prioriteras i sitt liv” (Förälder 2). 

Flera av föräldrarna beskrev att barnen frågade om BUP och när de skulle få hjälp och 
att frågorna ökade i samband med att barnet mådde sämre. 

”Ja så är det och framförallt när hon mår sämre så frågar hon väl mer om BUP 
liksom och då tänker ju jag mer på det också naturligtvis. Sen när hon har de här 
bättre perioderna då nämner hon ju inte BUP. Så det följer väl hennes mående 
mycket, tankarna på BUP och frågorna om BUP.” (Förälder 2) 

Hos föräldrarna beskrevs en frustration över att inte kunna besvara barnens frågor och 
att inte ha den informationen som barnen efterfrågade. 

”Nu har ju jag bara fått säga ’jag har ingen aning’ och ’jag vet inte’ och det är ju 
inte ett tillfredsställande svar till någon som ville komma hit igår liksom. Så det 
hade väl varit ett lugnande svar för henne.” (Förälder 2) 

En förälder beskrev också att trycket på henne ökade när barnet frågade och hon inte 
hade svar. ”Ja, då känner man ju sig inte sådär jättebra nej. Alltså det blir ju en, ja vad ska jag 
säga, ja men det blir ju mer press på mig då att jag också vill att det ska hända och ändå vet och 
har liksom ändå vetat från början att väntetiden kommer att bli lång.” (Förälder 4). 
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En annan förälder vars barn var yngre beskrev att barnet inte verkade medveten om att 
han väntade på utredning. Samma förälder beskrev också att hon inte vill oroa honom genom 
att prata om det.  

”Han har ju själv varit här på ett samtal och han har väl sagt det någon gång, men 
jag tror att han har väl glömt bort det för det har gått så lång tid. I början efter att 
han hade varit här så frågade han litegrann men sen, han säger ingenting. Så han 
tror nog att det är såhär det ska vara liksom. /.../ Man kan ju inte säga någonting 
heller för vi vet ju ingenting. Oroa honom för något som vi inte vet när det kommer 
ske, det är ju bättre att ta det när vi vet att det kommer ske.” (Förälder 3) 

Maktlöshet. Överlag upplevde föräldrarna en maktlöshet under väntetiden som bidrog 
till frustration. 

”Det är en frustration. För det finns verkligen ingenting man kan göra. För det 
händer verkligen ingenting. Det är väl det enda vi känner liksom.” (Förälder 7) 

”Ja, alltså jag kan ju inte göra så mycket... och jag är ju också frustrerad och står 
maktlös, jag kan ju inte göra någonting.” (Förälder 2) 

En förälder berättade hur hon försökt få hjälp på annat sätt än genom BUP eftersom 
hon upplevde att väntetiden var för lång. Även där upptäckte hon att möjligheten att få hjälp 
var begränsad av köer. 

”Ja man blir ju frustrerad och man känner sig ju hjälplös. Jag har ju ringt runt och 
frågat om privata, alltså för att gå in själv och betala pengar för att få den här 
hjälpen, för att snabba på saker för att det måste hända någonting och... inte ens det 
finns ju.” (Förälder 7) 

En förälder beskrev att de helt enkelt fått lov att vänta då det inte fanns något att göra 
åt väntetiden (Förälder 4). En annan förälder uttryckte att hon hade hittat en slags acceptans i 
sin maktlöshet. 

”Men jag har väl tålamodet att vänta, även om jag tycker att det är jättelång 
väntetid. Men alltså, det är ju så. Jag gillar väl läget mer. (Förälder 2) 

I föräldrarnas beskrivningar fanns också en maktlöshet inför att behöva inta roller som 
de inte kände att de behärskade fullt ut. En förälder uttryckte sin ovilja mot att ta medicinska 
beslut och en annan kände sig pressad att inta rollen som samtalsterapeut. I båda fallen fanns en 
önskan om att bara vara förälder. 

”Man är ju nojig över, alltså ska vi gå och begära sömntabletter, jag vet inte. Var 
gör man det? Alltså hon sover ju ibland och ibland gör hon inte det. Jag tycker det 
är svåra ställningstaganden för föräldrar. Jag tycker inte/ det behöver man någon 
som går in och säger. Jag gillar inte att skjuta från höften på sånt.” (Förälder 5) 

”För hon pratar ju med mig om hur hon mår och sådana saker men jag kan inte/ jag 
är bara mamma, jag är ingen samtalsterapeut eller nåt. Så många konflikter har 
uppstått i det, att hon tycker att jag inte förstår och jag försöker förstå men jag gör 
inte det. Sen blir det krig.” (Förälder 2)  

En förälder uttryckte en slags känslomässig maktlöshet under väntetiden, fylld av 
känslomässiga upp- och nedgångar. 

”Nej, men, utan det är ju som sagt en berg- och dalbana, att ena stunden är man 
jätteglad att det ska göras en utredning och man ska få svar. Och så sen att du inte 
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vet när den blir, och så blir det så här att ’ja men nu är det på gång’, och så dröjer 
det ändå tid och så, det är att man åker upp och ner. Så att, nä det är jättesvårt.” 
(Förälder 4) 

Flera föräldrar beskrev väntetiden som en period fylld av påfrestningar som låg på 
gränsen till vad de orkade med. En förälder berättade om ett samtal med en anställd på BUP 
som berörde detta ämne. 

”Det är ju som han sa ’hur har det gått?’ och då sa jag ’vi överlever’ och då sa han 
’ja, fast man ska ju leva också’. Och då kände jag att, så är det ju faktiskt”  
(Förälder 6) 

En annan förälder uttryckte också känslan av att ligga på gränsen till vad de klarade av 
på egen hand under väntetiden. 

”Vi har ju fått, alltså vi vuxna har ju fått lära oss att hantera [namn på barnet], under 
tiden, själva, för att överleva liksom, på något vis” (Förälder 7) 

Maktlösheten i att ständigt dras med en underliggande väntan på att få hjälp, utan att 
veta när den hjälpen kommer, visas i följande meningsutbyte mellan två föräldrar. 

Förälder 6: ”...men samtidigt så är det ju en väntan hela tiden. ’Har de ringt från 
BUP?’ ’Har de ringt till dig idag?’ så ja, man svarar på vartenda telefonsamtal, ja 
lite så.” 
Förälder 5: ”En gång i veckan i alla fall. Ungefär en gång i veckan har vi väl den 
diskussionen.” 
Förälder 6: ”Fast vi vet ju, jag vet ju att du skulle ringa till mig direkt. Men det är 
väl om jag har något missat samtal så frågar jag dig om du har hört något. När vi 
fick den här kallelsen så ringde ju du direkt och var jätteglad. Ja, det är ju en slags 
väntan som man har underliggande...”  

Anpassningar för ökad kontroll. Föräldrarna beskrev att de på flera sätt anpassat livet 
efter sina barn för att kunna hantera situationen. Det kunde handla om att inte bjuda hem vänner 
eller att anpassa situationen kring barnets sänggående.  

”...nu senaste två månaderna så sover han med oss för det är lugnare så. Han sover 
på en madrass i vårat sovrum. Han kan fortfarande ifrågasätta när han ska gå och 
lägga sig och ställa till bråk med det men han är ändå lugnare när han får sova hos 
oss.” (Förälder 3) 

”Och man drar ju sig för att göra vissa saker på grund av att man vet att det bara 
kommer bli konflikter och vissa perioder har man liksom/ ja men det är 
födelsedagskalas sent på kvällen ’ska vi åka dit eller ska vi strunta i det?’ för vi kan 
inte komma hem för sent för då kommer han aldrig att komma till ro, då kommer 
han aldrig komma i säng så det är ju mycket anpassning.”  (Förälder 3)  

Hela familjerna har fått anpassa sig för att få situationen att fungera. I en familj har 
föräldrarna valt att separera på syskonen för att kunna ge dem båda mer fokus och för att dela 
på trycket mellan föräldrarna (Förälder 5 och 6). I en annan familj beskrev föräldern att hela 
familjen ’tassar på tå” för att inte säga eller göra något som upprör (Förälder 4). En förälder 
beskrev också att hon funderat på att anpassa sitt arbete för att kunna hjälpa sitt barn i skolan. 
”Jag har till och med tänkt att herregud ska jag sluta jobba och gå och följa med honom till 
skolan, de här två dagarna som jag jobbar, istället. Men det är liksom inte ekonomiskt hållbart.” 
(Förälder 1) 
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Andra anpassningar som en förälder beskrev var att lägga saker på vänt och att inte 
boka upp sig långt i förväg eftersom hon inte visste när utredningen skulle bli av och ville ha 
tid till den när det var dags. Föräldern beskrev att hon sagt ifrån sig vissa uppdrag på arbetet 
och att hon inte ville börja med något nytt.  

”Jag blev intresserad och ville bli arbetsplatsombud till exempel, engagera mig 
fackligt på jobbet och då innebär ju det möten och så vill man inte då att man ska 
stå upp och ta plats där, för att man kanske får hoppa av för att man ska iväg på 
någonting.” (Förälder 4) 

När föräldrarna beskrev hur de hanterat väntetiden sa en förälder att hon upplevde att 
de inte riktigt hanterat det utan att de försökt ta en dag i taget (Förälder 7). En annan förälder 
beskrev att han för att fungera har stängt av och fokuserat mer på jobbet (Förälder 5). Flera 
föräldrar beskrev att de upplevde att de behövde ligga på för att ha en chans att få hjälp eller i 
alla fall få veta hur de låg till. Samtidigt beskrev de att ingenting hände trots att de låg på. 

”Och då fick vi svaret att det skulle göras en utredning. Och sedan dess har vi väntat 
och väntat och väntat. Vi har varit i kontakt med skolan flera gånger, skolan har 
varit i kontakt med BUP, skolsköterskan har ringt flera gånger. Vi har ringt flera 
gånger, men det händer liksom ingenting.” (Förälder 3) 

Två föräldrar resonerade också kring hur energikrävande det var att ständigt ligga på.  
”Och hur mycket ska man orka fightas själv liksom, man är ju redan så trött och 
slut i allt och hur mycket ska man orka själv? Att hela tiden driva en process. Så 
det känns ganska hopplöst faktiskt.” (Förälder 3) 

”...sen känner jag att nu måste jag göra det här och så gör jag det och så ringer jag 
runt och sen kanske det går en månad och sen gör man samma sak igen om en 
månad, och frågar om det har hänt något. Men sen tiden emellan får man liksom 
låta vara, man kan inte sitta och ringa hela dagarna.” (Förälder 7) 

Flera föräldrar beskrev att de börjat undersöka andra utredningsalternativ och hur det 
går till att få utredning från annat håll än från BUP. Samtidigt beskrev flera föräldrar att det 
inte varit ett alternativ för dem antingen av praktiska eller ekonomiska skäl. En förälder beskrev 
också att det inte varit möjligt eftersom det är köer överallt. 

”Nej, jag har nog hållit mig mer passiv under hela perioden eftersom att jag har 
vetat att jag har ingen möjlighet att åka någon annanstans. Alltså jag vet ju om att 
man har den här väntetids... vårdgarantin, heter det så? Men då vet jag ju också att 
då lär jag bekosta det och det har inte varit möjligt under den här tiden så därför 
har jag förhållit mig passiv. Annars hade jag ju naturligtvis kontaktat 
väntetidskansliet där och begärt att få den flyttad.” (Förälder 4) 

”Nä vi har ju inte sökt annan hjälp. Vi har väl fått via väntetidskansliet att man kan 
vända sig själv, på något vis och kanske få utredning någon annanstans men det har 
vi inte gjort för att vi har inte orkat helt enkelt, att dra igång ytterligare en process 
liksom. Vem ska orka? ’du kan göra det’ ’nä, du kan göra det’ ’ja men jag får se 
om jag hinner’ alltså det blir/ hittills har vi inte orkat.” (Förälder 3) 

En annan förälder beskrev en rädsla för att förlora kontakten med BUP om de skulle 
flytta och att de värnat om att behålla den kontakt som funnits etablerad.  

”Och sen har vi ju hört att det finns i andra kommuner där man har möjlighet att 
göra/ [utredning]. Man är rädd för att tappa kontakten med BUP, att flytta har vi ju 
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också tänkt ibland ’man kanske ska byta miljö’, det har vi ju pratat mycket om. 
Men då är man rädd att nu när det finns en kontakt etablerad så vill man ju inte 
tappa den. I och för sig så finns ju journaler och sånt men det är ju ändå, man vill 
ju inte hamna på listan igen.” (Förälder 5) 

Hela familjen påverkas. Föräldrarna beskrev att situationen med att stå på väntelista 
är något som påverkar hela familjen. En förälder beskrev det som att hela familjen väntade på 
utredningen vilket gjort väntan svårare att förhålla sig till.  

”...väntar man själv på något så kan man ju som förhålla sig till det men när det är 
flera som väntar/ och det är ju inte bara [namn på barnet] som väntar heller tänker 
jag utan det är ju... det är ju syskonen också…” (Förälder 4).  

Relationerna inom familjen påverkades och ett föräldrapar hade separerat under tiden 
de stått på väntelista (Förälder 5 och 6). En annan förälder beskrev också hur relationen mellan 
föräldrarna påverkats. 

”Och mycket har ju liksom hänt på det här snart året. Vi har ju varit på väg att gå 
isär flera gånger och vi kämpar ju fortfarande liksom [börjar gråta]. Vi orkar liksom 
inte, vi känner att vi har inget liv liksom. /.../ Ja, men det är ju liksom mycket 
kvalitet som har försvunnit. Och vi har inget förhållande längre, vi lever under 
samma tak ungefär.” (Förälder 3)  

Att föräldrarna kan ha stöd hos varandra beskrev flera av dem som avgörande. ”Det är 
ju också en överlevnadsgrej från oss. Att vi måste synka, vi måste vara samkörda i det där. Och 
det vet vi, annars orkar vi inte.” (Förälder 5) De beskrev vidare att de kunde stötta varandra när 
den ena av dem blev frustrerad (Förälder 5 och 6) och att de kunde turas om att ”tjata” på barnet 
för att det inte skulle bli för tufft för varken de själva eller barnet (Förälder 7).  

En förälder beskrev att de tidigare var samspelta men att de sedan hamnat mer i konflikt 
och kritiserat varandra. 

”Det är väl mer pajkastning där hemma mellan oss. Att liksom man får kritik att 
’du är såhär eller du är såhär’ eller liksom, vi har varit väldigt samspelta tidigare 
men nu är man ju/ alltså vi är ju lika trötta båda två så det blir bara pajkastning på 
varandra liksom.” (Förälder 3) 

I föräldrarnas berättelser fanns också beskrivningar av att barnen tycker illa om sig 
själva och föräldrarna resonerade kring att det förmodligen skulle ha blivit bättre om de fått 
hjälp. 

”...det är som han ofta säger att ’ni är bara arga på mig hela tiden, ni tycker inte om 
mig, ni hatar mig’ kan han säga väldigt ofta. /.../ Och ’jag vill inte leva längre’ kan 
han säga också. Så jag tror ju även att han skulle kunna få hjälp själv, med sig 
själv.” (Förälder 3) 

”...samtidigt så kommer det ju mer, fler och fler kommentarer som han själv säger 
om sig själv. Att han är dålig och att han kan ingenting och ’jag är sämst’ och då 
blir man ju riktigt ledsen när man får höra sånt från en 10-åring som, ja, tycker inte 
jag hör hemma i alla fall. /.../ Och så kan det nog vara skönt för honom själv också 
att känna, att kanske få känna att det är inte är för att han är dålig som det är så här 
utan det är bara att han fungerar på ett annat sätt helt enkelt och det tror jag att han 
skulle må bra av att få höra, fått det bekräftat även av någon annan, inte bara 
mamma som säger jämt, vad det är.” (Förälder 1) 
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Hopplöshet 

Uppgivenhet. I föräldrarnas berättelse finns tydliga inslag av uppgivenhet över den 
situation de befann sig i. En förälder beskrev hur hon hamnat i en ond cirkel tillsammans med 
sin dotter. 

”Och sen när jag kanske inte mår bra heller/ alltså jag kan ju inte hjälpa henne om 
inte jag mår bra själv heller. Och så blir jag dränerad för att hon mår så dåligt och 
så blir det en ond spiral och så orkar inte jag och då blir jag mindre förstående och 
så ja ...” (Förälder 2) 

Samma förälder berättade om en känsla av att inte räcka till och hur hon ibland var 
beredd att ge upp sina försök att få sin dotter till skolan. ”Ibland så ba ’då skiter jag väl i allt 
då, var hemmasittare, då får det gå som det går’” (Förälder 2). En annan förälder beskrev hur 
hon balanserat på gränsen till utmattning under väntetiden. 

”Så om man skulle jämföra hur slut man var då med hur slut man är nu så trodde 
man ju aldrig att man skulle komma hit och ändå orka. Jag vet egentligen inte hur 
man orkar överhuvudtaget ibland. Man har liksom bara brutit ihop och bara ’jag 
orkar inget mer, hur länge kommer jag orka?’ Jag förstår inte att jag har orkat så 
här länge.” (Förälder 3) 

Samma förälder beskrev sedan hur hoppet om att deras situation ska ljusna har minskat 
och kanske försvunnit helt under väntetiden. ”Men nu känns det som, jag vet inte ens om vi har 
något hopp längre på att det här ska bli bra.” (Förälder 3). Föräldern uttryckte också att hela 
situationen tärt på relationen mellan henne och hennes partner. Hon var osäker på om de 
fortfarande skulle vara i ett förhållande när familjen väl får hjälp. ”Men det känns som att man 
vet/ alltså vi säger ju det, vi vet inte ens om vi är tillsammans då, vi vet inte om vi orkar liksom.” 
(Förälder 3) 

I föräldrarnas berättelse framkom också att de ifrågasatt sig själva och sin 
föräldraförmåga under väntetiden. En förälder beskrev att de tänkt att det är något fel på dem 
eller att de har gjort fel (Förälder 6). En annan förälder uttryckte att hon ibland känt att hon har 
misslyckats i sin uppfostran. 

”…man ifrågasätter ju varför det blir som det blir och på något sätt så känner väl 
jag ett ansvar som mamma att det är ju ändå jag som har fostrat honom, och är det 
det här jag har gjort? Så har jag väl misslyckats litegrann antar jag liksom.” 
(Förälder 7) 

En annan förälder beskrev hur bristen på energi har gjort det svårt att vara den förälder 
hon velat vara. 

”Ja, inte är jag någon bra förälder det är jag inte. Jag är bara trött och sur jämt. Man 
orkar inte till sist liksom. Man bara skriker på barnen och samtidigt vet man att 
man måste försöka hålla fokus, men man håller ju inte ihop, man gör ju inte det. Så 
jag vet ju hur jag skulle vilja vara och jag vet absolut hur jag är. Men det är inte lätt 
liksom, att orka” (Förälder 3) 

Bortglömda. Flera föräldrar beskrev att de under väntetiden funderat på om de blivit 
bortglömda eller borttappade i väntelistan. ”Man vet inte ’står vi i någon kö?’ ’är det ens någon 
kö?’” (Förälder 6). En förälder beskrev också att hon vid ett tidigare tillfälle trott att de stått på 
väntelista men sedan förstått att de inte gjorde det och fick då börja om från början igen 
(Förälder 1). En annan förälder hade också funderat på om de skulle behöva börja om från 
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början, att tankarna på att vara bortglömd växte ju längre de väntade och att hon börjat 
acceptera att hon kanske behöver börja om igen. 

”...jag har känt att vi antagligen har fallit ur systemet liksom och sen, ska man börja 
om från ruta ett nu? För hon har ju varit hit på ett besök och ska vi börja om med 
det igen nu då?” (Förälder 2) 

Samtidigt fanns ett motstånd mot att ta reda på om man är bortglömd, också med 
hänvisning till den höga belastning som finns inom BUP.  

”Jag har tänkt att ska jag ringa? men så nä, det känns också dumt att ba ’aa ni har 
glömt oss’ för jag tänkte att det har de väl säkert inte. Men kanske man har fallit 
mellan stolarna ändå /.../ Och sen vet man ju hur hög belastning de har och då vill 
inte jag ringa och tjata…” (Förälder 2) 

Förväntningar på BUP. Flera av föräldrarna beskrev att de själva och barnen under 
väntetiden har tappat förtroende för BUP.  

”Från början tror jag att han trodde att han skulle få liksom, redskap och hjälp med/ 
exakt det jag sa till honom att vi ska bara få hjälp med att du ska få reda på vad det 
är som inte funkar liksom. För att veta hur du ska hantera situationerna. Och det 
tror jag han var helt inställd på också. Och att nu, nu, det blir bra nu liksom. Och 
sen hände ingenting.” (Förälder 7) 

”Man trodde ju ändå att när man vände sig till BUP, har man väl ändå en 
förväntning att det fungerar som andra vårdinrättningar när man söker hjälp. Men 
det känns ju som att BUP knappt existerar. Det är något det pratas om men det 
existerar inte på något sätt. Jag tycker att det är under all kritik, verkligen.” 
(Förälder 3) 

Föräldrarna uttryckte också en oro för att barnen inte skulle vilja genomgå utredningen 
eller komma till BUP längre. En förälder citerade sin dotter som brukade säga ’Det jävla BUP’ 
och menade att det för henne blivit en förtroendefråga (Förälder 2). En annan förälder uttryckte 
att hon inte upplevde att hennes barn kunde se det positiva med att genomgå en utredning och 
att han inte ville till BUP (Förälder 7). En tredje förälder beskrev att barnets motivation har 
pendlat men att förtroendet sjunkit eftersom de inte fått hjälp.   

”...han har kommit till den insikten att han behöver hjälp, ’jag behöver hjälp, jag 
förstår det mamma, jag inser det’, och sen får man inte hjälp när man behöver det. 
Och sen ska man gå på ytterligare möten vilket betyder att nu vill inte han gå på 
något mer möte. För det händer ju ingenting. Han ska ju sitta och upprepa sig själv 
för nya människor och sen händer det ingenting. Och det förstår jag, att det inte är 
hållbart. /.../ jag hoppas ju att han kommer till den insikten så småningom igen, att 
det faktiskt är bra.” (Förälder 7) 

Det fanns också i föräldrarnas berättelser en rädsla för att ha för höga förväntningar på 
vad en utredning skulle ge dem samtidigt som de var medvetna om att allt inte kommer 
förändras genom en utredning.  

”Samtidigt är man så himla rädd för att man går och har så höga förväntningar så 
man tror att bara man får komma hit så kommer hela livet att vända. Och det kanske 
hon också tror. ’Bara jag får komma dit så kommer jag bli normal’ /.../ man måste 
ändå tänka att det är ett jobb som kommer kräva/ det kommer inte vända bara för 
att vi kommer hit utan det kommer krävas mycket både av henne och oss.” 
(Förälder 6)  
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”...som hon säger kunna få ett normalt liv. Och jag tänker, det kommer hon ju ändå 
inte att få...” (Förälder 4) 

Många föräldrar beskrev sin inställning till utredning och eventuell diagnos som att det 
för dem inte var diagnosen i sig som var målet utan att det handlade om att få en förståelse för 
hur deras barn fungerar. Flera av föräldrarna såg också en utredning som ett sätt att kunna 
förklara för andra om barnets problem och kunna få hjälp, till exempel i skolan. 

”Det är ju det vi egentligen vill, jag behöver inte ha någon diagnos på honom. Jag 
behöver bara få hjälp med att han ska klara av att leva själv. Och bli vuxen. Det är 
ju det det handlar om. Sen om han har ADD eller ADHD eller vad han än har så 
kanske det underlättar i en framtid, bara att veta om vad det är man har för 
problem”. (Förälder 7) 

“För jag kände också att det är, så länge man inte har en riktig diagnos ställd så har 
man sämre chans att få hjälp av skolan, tyvärr, fast det inte ska vara så.”  
(Förälder 1) 

“Ja, för att han ska få hjälp för man får ju inte det utan diagnos, det hjälper ju inte 
att jag säger att allt är tok och att det bara, det måste ju finnas ett papper tydligen 
på någonting.” (Förälder 7) 

Behålla hoppet. Det fanns gemensamma mönster i föräldrarnas berättelser som alla 
handlade om hur de försökte behålla hoppet under väntetiden. Flera föräldrar beskrev hur de 
försökte leva på de bättre perioderna och passa på att samla energi då. ”Sen får man väl försöka 
ladda batterier lite de dagar det faktiskt är lite bättre.” (Förälder 3). ”...hon har bra perioder, 
som jag tycker, och då lever man på det. Då funkar det mycket bättre.” (Förälder 2). ”...när hon 
har sina bra perioder så har vi ju njutit och ja verkligen haft det bra.” (Förälder 6). En annan 
förälder beskrev hur de tillfällen då hon hittat på roliga aktiviteter med sina barn fått henne att 
känna sig som en bättre förälder. 

”Jag försöker hitta på roligt med mina barn och liksom göra roliga saker ihop, att 
vi sitter inte bara hemma och ugglar utan vi åker iväg och åker slalom och vi åker 
iväg och åker skoter och vi hittar på roliga saker helt enkelt. Och då känner man 
sig lite bättre som mamma. För det vet jag att de tycker är roligt.” (Förälder 1) 

Samma förälder utvecklade senare sin strategi för att förbli positiv under väntetiden. 
”Jag brukar inte hänga kvar i det där dåliga som man tycker om en själv, utan jag brukar skotta 
det bakom mig och göra något roligt istället. Det är min lösning på det hela.” (Förälder 1). En 
annan förälder beskrev också hur han har försökt undvika att fastna i negativa mönster, delvis 
för att inte göra väntetiden svårare för någon annan. ”Men jag vill ju inte heller grusa 
förhoppningar för någon eller vara negativ i det. Vi har ju inte liksom hållit på och ältat det ’vi 
kommer inte få någon tid’, jag tror inte ens jag sagt det någon gång.” (Förälder 5). 

Stöd 

Information. Föräldrarna efterfrågade överlag mer information från BUP och någon 
form av kontakt även under väntetiden. Flera föräldrar uttryckte en önskan om att få en mer 
specifik tidsplan över utredningen. De ville få en uppfattning om när utredningen skulle inledas 
och om förutsättningarna för utredningsstart förändrades önskade de en uppdatering med ett 
nytt datum. 
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”...att man hade vetat att inom, alltså förstår du? att inom två månader så har ni fått 
påbörja den, det hade ju klart varit lättare för alla. Att man hade liksom haft ett 
senaste-borta-datum. Att inom den här tiden så kommer ni att få hjälp.” (Förälder 
4) 

Samma förälder menade att de i familjen då hade kunnat räkna ner och få en känsla av 
att hjälpen närmade sig även om det dröjde lång tid. En annan förälder förklarade att hon 
föredrog att få veta att väntetiden är lång framför att inte alls få information om väntetidens 
längd eftersom även sådan information ger något att förhålla sig till. ”Det hade de kunnat 
informera om redan från början. Att det är jättelång väntetid, alltså verkligen jättelång. Då har 
man ju ändå nåt att förhålla sig till.” (Förälder 2). Samma förälder menade att mer specifik 
information om väntetidens längd skulle kunna minska alla tankar om att på något sätt ha fallit 
ur kösystemet och glömts bort. ”Då vet jag att så kan det vara, då är jag inte bortglömd utan 
det är så det kan vara och så är det för alla andra också.” (Förälder 2). 

Även uppdateringar under väntetiden hade kunnat bekräfta att barnet inte fallit ur 
systemet. ”…det hade ju hjälpt ganska bra bara man fick en liten uppdatering om/ ja bara 
någonting så man vet att de inte har glömt oss i alla fall. Att, ’ni står kvar, tack för att ni väntar’ 
ungefär.” (Förälder 2). Andra förälder var inne på samma spår när de uttryckte att någon form 
av uppdatering om väntetidens längd hade kunnat motverka funderingar om att vara 
bortglömda. 

”Det hade ju varit himla bra för man vet ju inte, har de glömt av mig eller oss? Har 
de glömt av oss eller vad är det som har hänt?” (Förälder 1) 

”Egentligen så skulle man vilja ha så här [skrattar] som när man ringer ’du har nu 
plats 25 i kön’”. (Förälder 6) 

Flera föräldrar efterfrågade också mer tillgängliga kommunikationsvägar till BUP. 
”...jag hade ju kunnat tänkt mig att skicka ett mejl ’Hej, jag vill bara kolla hur det 
går’ men man får ju inte skicka mejl hit heller för att allt som skickas på mejl är 
offentligt och då, ja jag vet inte. Det tycker jag är jättekonstigt, det borde vara 
sekretesslagen som gäller men det har de sagt till mig att ’nej, det går inte att skicka 
mejl utan ni måste ringa’ och det blir ju lite krångligare, när man ska ringa ett 
samtal faktiskt. Mejl kan man dra iväg på kvällen eller när som helst.” (Förälder 1) 

En förälder menade att man som förälder kan känna sig ganska ensam utan ett enkelt 
sätt att kontakta BUP och uttryckte en önskan om en tydligare kontaktväg. ”Vi har ju båda 
efterfrågat en kontakt, på olika sätt, man kan ha det på telefon, på mail. Men en kontaktperson 
tänker jag. En länk till BUP.” (Förälder 5) 

Konsultation. Flera av föräldrarna beskrev en önskan om stöd i hur de ska hantera sina 
barn, till exempel när de får utbrott eller har sömnproblem. De beskrev också att de önskade 
någon som kan bekräfta att de gör rätt.  

”...det behöver ju inte vara någon härifrån men bara man kunde fråga ’gjorde jag 
rätt nu?’ eller ’vad ska vi göra i den här situationen?’ Som stöttat oss, på något sätt 
så har man ju/ man är ju lite krossad som förälder, inte krossad kanske, men stött i 
kanten. Och man skulle behövt någon som bara gick in och sa gör så här eller så.” 
(Förälder 6) 

“Plus att jag tänker att vi kanske hade kunnat få verktyg att förstå honom och kunna 
bemöta honom på ett annat sätt, för det har vi ju inte idag.” (Förälder 3) 



17 
 

 

Några av föräldrarna beskrev att de sökt egen information eller hjälp från andra för att 
förstå barnens problematik eller få råd och tips i hur de ska hantera situationen runt barnen. De 
beskrev att de sökt information på nätet, läst böcker, att de följt forum på facebook om barn 
med neuropsykiatrisk problematik och att de läst på bloggar. Föräldrarna uttryckte att det kunde 
fungera som en ögonöppnare och att det hjälpte att se och höra att andra har det likadant.  

”Jag tycker nog att man ska ge sig ut på forum och sådär, att man ser att andra har 
det likadant. Jag har nog fortfarande kvar det där att jag tycker att det är mitt fel. 
Men jag tror att det är bra att veta att det är likadant, kanske.” (Förälder 6) 

En förälder som sökt hjälp hos en bekant beskrev att det hjälpt men att det varit 
påfrestande för den relationen.  

”Det har däremot hjälpt ja. För där har jag ju fått tips och råd om hur jag ska bete 
mig för att kunna klara av att hantera [namn på barnet] /.../ Ja, det har funkat men 
sen har jag ju samtidigt känt att det här förstör ju även vår relation som vänner, 
litegrann, för att då ska han sitta och älta sitt jobb eller sitt yrke på fritiden. Men 
jag har väl försökt balansera det så pass att det inte bara är det vi diskuterar.” 
(Förälder 7) 

Föräldrarna beskrev också att de såg en risk med att läsa för mycket men att det varit 
bra för att kunna navigera mellan olika hjälpinstanser. En förälder beskrev det som att tiden att 
söka egen information inte heller fanns.  

”...när de har talat om för mig ’men då är det det här du behöver hjälp med och 
KBT är inte det här’ då har jag läst om skillnaderna för att sära på begreppen inom 
er/ inom den här världen, för att veta att jag hamnar rätt och inte sitter och skjuter 
på fel saker liksom.” (Förälder 7) 

”...jag har ju läst en del och jag känner ju igen symtom och sådär, det är väl det 
man sökt och känner igen att det finns vissa saker som står skrivet som verkligen 
passar in så. Men man har ju inte direkt tid att sitta och forska själv heller liksom. 
Man har fullt sjå att få ihop vardagen som den är.” (Förälder 3) 

Två föräldrar framhöll att det hade varit bra om BUP hade kunnat vägleda dem i vilken 
information de själva kan ta till sig och vilka källor som går att lita på. En förälder hade fått 
tips från personal på BUP men upplevde då att hon redan hittat dit själv och att hon i stället 
behövde konkret hjälp. ”De sa nu när de ringde att det finns att gå in på internet, hon sa några 
olika sidor att titta på. Ja då känner man väl lite frustration liksom för jag har redan läst allt det 
där. Vi behöver hjälp med henne.” (Förälder 6)  

Två föräldrar sa att de hade erbjudits föräldraträffar från BUP och den förälder som 
deltagit beskrev att även föräldraträffarna fyllt funktionen av igenkänning med andra föräldrar.  

”Ja, det som är skönt är ju att träffa andra föräldrar som är i samma situation och 
veta att man inte är ensam och att en del har det värre och en del har det bättre 
liksom men det är inte bara vi som har den här problematiken, för det är ju ingenting 
man pratar om öppet på gatan liksom.” (Förälder 7) 

Avlastning. I föräldrarnas berättelser var stöd i form av avlastning återkommande. En 
förälder var övertygad om att stödet hon fick från sina föräldrar var helt avgörande för att 
familjen skulle hålla samman. 

”…vi har så bra nätverk runt omkring oss. Jag har två helt fantastiska föräldrar som 
ställer upp med/ speciellt nu då när jag pluggar samtidigt /…/ jag är inte hemma 
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alla dagar heller, så att skulle vi inte ha dem, plus gubbens föräldrar då så skulle 
det nog ha brakat för längesen.” (Förälder 1) 

Samma förälder menade att stödet från mor- och farföräldrar var viktigt för att hon själv 
skulle må bra. ”…ibland kan jag nog känna att jag skulle ha hamnat på psyket om jag inte hade 
alla som hjälpte mig /…/ jag vet inte om det är så men det känns så.” (Förälder 1). 

En annan förälder uttryckte också att stödet från släktingar var viktigt både för dem som 
föräldrar och för deras barn. ”Jamen vi behöver ju/ både hon och vi behöver ju avlastning. Hon 
får komma dit om det blir för mycket.” (Förälder 6). Avlastningsfamilj lyftes också som något 
som skulle kunna underlätta familjens vardag. Föräldern upplevde att dottern skulle må bra av 
att få komma bort ibland och att den typen av avlastning kunde möjliggöra för de vuxna att 
fokusera på det andra barnet helt och hållet. Föräldern trodde att avlastningen skulle vara 
välbehövlig också för dem som föräldrar (Förälder 6). En annan förälder beskrev att hennes 
mamma framförallt uppmuntrat henne till att orka fortsätta och inte ge upp jakten på att få hjälp 
(Förälder 7). På så vis var hennes mamma framförallt ett emotionellt stöd. 

En förälder som inte hade samma möjlighet att få stöd från släkt uttryckte det som 
negativt. 

”…vi har ju tyvärr inte så mycket stöd så, från mor- och farföräldrar. För våra 
föräldrar är ju allihop ganska unga så de jobbar ju själva och mina föräldrar bor en 
bit härifrån så de har ingen möjlighet att hjälpa till på veckodagarna. Och vi har 
bara farmor som bor på orten och hon jobbar också och sen har hon en gård med 
massa djur, det är inte så lätt liksom. Så det är vi mot världen känns det som.” 
(Förälder 3) 

En annan förälder beskrev att hon fått stöd utanför sin släkt. Hennes dotter fick rida på 
en arbetskollegas häst, vilket blev ett positivt inslag i dotterns liv. ”Hon gick överhuvudtaget 
inte utanför dörren. Så att när hon fick börja med Per då som hästen heter då, det var nog första 
gången på flera månader som jag såg att hon log.” (Förälder 4) 

Två föräldrar uttryckte en önskan om att deras barn skulle få kontakt med en annan 
vuxen som kunde fungera som en förebild och någon som barnet kunde bygga upp ett 
förtroende för. Föräldrarna menade att barnen inte ville prata om allt med sina föräldrar och att 
det kunde vara bra att få råd och tips från någon annan vuxen ibland. 

”...för att han ska få träffa andra vuxna människor som talar om vad som är rätt och 
fel och blir påmind av andra än mamma och pappa och mormor. /…/ Och få prata 
om sina problem som han inte vill prata med mig om.” (Förälder 7) 

”Jag tänker som det fanns förut man kunde vara en kompis, man bara gick och tog 
en fika eller bio, bara en klok lite ung vuxen som man kunde ha som förebild. Som 
kunde säga bra saker som inte kommer från oss.” (Förälder 6) 

Behandling. Under väntetiden har föräldrarna upplevt ett behov av hjälp eller 
behandling för deras barn utöver den utredning de väntar på. Några av föräldrarna beskrev att 
deras barn fått samtal under väntetiden antingen från BUP eller via socialtjänsten. En förälder 
beskrev att BUP behandlat dotterns depression under tiden de stått på väntelista. När dottern 
började må bättre och inte längre var sängliggande beskrev föräldern att det var ett 
irritationsmoment som försvann.  

”Och då såg man ju en, på något sätt liksom att humöret stabiliserades. Och att hon 
på så sätt blev liksom/ istället för att vara ledsen och ligga och sova hela dagarna 
och hela nätterna så, så började hon att umgås med familjen igen.” (Förälder 4) 
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En förälder vars barn fått samtal via socialtjänsten upplevde att väntan kunde ha blivit 
mycket jobbigare om de inte fått samtalen. 

”Det var ju som jag sa att det var skönt att få den lilla hjälpen att hon fått gå och 
prata med någon. Så att man har en konstgjord andning nu då fram tills/ Det är ju 
någonting i alla fall. /.../ den tycker jag ju har varit jättebra. Annars hade det nog 
blivit mycket jobbigare att vänta.” (Förälder 2) 

Andra föräldrar resonerade också kring att samtal hade kunnat vara till hjälp för deras 
barn. ”Och jag känner att det skulle vara bra för honom om han kunde träffa, om han kunde ha 
en kontakt som han kunde prata med helt enkelt. Det tror jag hade varit jättebra för honom.” 
(Förälder 1). En förälder uttryckte också en önskan om samtal riktade till föräldrarna. ”Att man 
kan få någon form av samtalskontakt kanske under tiden. Liksom som stöd till oss föräldrar, 
att vi får någon form av samtalskontakt och får prata utifrån hur vi mår och hur vi tänker 
liksom.” (Förälder 3). 

Flera föräldrar beskrev också sömnproblem som ett stort bekymmer som de ville ha 
hjälp med. ”Hon [personal på BUP] var orolig för hennes sovande till exempel ’ni kanske måste 
ta det vidare’, hon förstod ändå. /.../ Men att man kunde fått hjälp med det, bara sovandet till 
exempel.” (Förälder 5) 

En förälder beskrev att hennes son hade stora sömnproblem, svårt att komma till ro på 
kvällarna och att sänggåendet var en ständig strid. Sömnproblemen involverade hela familjen 
då föräldrarna behövde anpassa sig efter barnet som också kunde störa och väcka sina mindre 
syskon. Föräldrarna beskrev även tankar om eventuell medicinering. 

”Nä men jag tänker ju, det som absolut har eskalerat för oss och varit det största 
problemet för oss under den här perioden vi har väntat det är ju just hans 
sänggående, att komma till ro på kvällen. Det kanske man hade kunnat, kanske tex 
medicinera.” (Förälder 3) 

”’Kan man sova bättre om man får medicin?’ ’Får man bort de här tankarna?’ Hon 
vet ju att min bror har fått det [medicin] och att det har underlättat för honom.” 
(Förälder 5) 

Diskussion 

Syftet med den här studien var att undersöka hur föräldrar upplever tiden på väntelista 
till BUP och vilka behov föräldrarna upplevde sig ha under tiden de väntade. Centralt i 
föräldrarnas upplevelser var en känsla av hopplöshet och brist på kontroll under väntetiden. En 
bakgrund till föräldrarnas upplevelse av situationen de befann sig i under tiden på väntelista 
presenterades i temat behöver hjälpen innan den söks. Många föräldrar hade redan kämpat på 
egen hand så länge de bara förmått innan de kontaktade BUP, vilket kan tänkas ha påverkat 
deras upplevelse av väntetiden. Föräldrarna hade en stundtals väldigt påfrestande 
familjesituation redan när de kontaktade BUP för första gången. Tidigare forskning innehåller 
liknande beskrivningar där familjesituationen upplevts vara ohållbar redan innan föräldrarna 
sökt hjälp (Woodhouse, 2007). Det tycks därtill vara så att själva väntan på utredning utgör 
ytterligare en påfrestning för föräldrarna i den aktuella studien. En del av föräldrarnas tid och 
energi under väntetiden upptogs av de tankar och känslor som väcktes av att inte veta när 
hjälpen skulle komma och av att inte veta exakt vilken hjälp de kunde förvänta sig.  

I föräldrarnas beskrivningar återfinns mestadels negativa upplevelser av väntetiden. 
Någon positiv känsla kring att vara placerad på väntelista och att hjälpen således kommer allt 
närmare tycks inte finnas i föräldrarnas resonemang. Tidigare forskning inom barn- och 
ungdomspsykiatri har visat att 30 veckor på väntelista verkar utgöra en kritisk tidpunkt efter 
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vilken många familjer tappar motivationen att motta vård (Foreman & Hanna, 2000). Alla 
föräldrar i denna studie hade väntat på utredning i mer än 30 veckor vilket skulle kunna utgöra 
en del i förklaringen till deras uppgivna beskrivningar av väntetiden. Det är tänkbart att 
föräldrarna tidigare under väntetiden kände mindre hopplöshet inför den kommande 
utredningen. 

I föräldrarnas berättelser fanns upplevelser av brist på kontroll vilka kan belysas genom 
teorin om Locus of Control (LOC). Teorin tar fasta på att en människas upplevelse av kontroll, 
LOC, kan vara intern eller extern. En individ med intern LOC uppfattar sig kunna välja att 
agera på sätt som direkt påverkar situationer och händelser. Detta till skillnad från individer 
med extern LOC som uppfattar att händelser och situationer är helt kontrollerande av externa 
faktorer och att individen inte själv kan påverka utfallet. En individs upplevelse av kontroll kan 
placera sig på ett kontinuum mellan dessa två ytterligheter och variera mellan olika situationer 
och områden i livet (Neal, Weeks & De Battista, 2014). April, Dharani och Peters (2012) menar 
att det är väldokumenterat att individer med extern LOC också uppvisar bristande 
välbefinnande. Det har också påvisats samband mellan extern LOC och depression, maktlöshet, 
hjälplöshet och hopplöshet (April et al., 2012).  April et al. (2012) undersökte i sin studie 
sambandet mellan självskattad LOC och självupplevt välbefinnande. De kom fram till att det 
högsta uppnådda välbefinnandet uppnåddes av individer med en balanserad LOC. Föräldrarna 
i den aktuella studien beskriver att de under väntetiden känt sig maktlösa och upplevt att det 
inte funnits något de kunnat göra för att förändra situationen. Utifrån vad April et al. (2012) 
beskriver om att individer med extern LOC uppvisar bristande välbefinnande går det att tänka 
sig att även välbefinnandet hos föräldrarna i den aktuella studien påverkats negativt eftersom 
deras möjlighet att påverka situationen uppfattades ligga utanför deras kontroll. April et. al. 
(2012) konstaterade även att situationer som innebär en risk för kontrollförlust eller situationer 
som innebär ovisshet också leder till sämre välbefinnande. Föräldrarna i den aktuella studien 
upplevde också kontrollförlust och ovisshet och beskrev sämre välbefinnande, exempelvis att 
de inte orkade, att de var ”slutkörda” och att relationerna inom familjen var negativt påverkade.  

Tidigare studier har visat att föräldrar önskar information och en indikation på hur länge 
de kommer att behöva vänta (Woodhouse, 2007; Cunningham et al., 2013), dessa önskningar 
uttrycktes även i den aktuella studien. Att vänta på utredning tycks skapa funderingar hos både 
barn och vuxna som de inte upplever sig få svar på, vilket bidrar till frustration. Även tidigare 
forskning har visat att familjerna påverkas känslomässigt under väntetiden och att föräldrarna 
bland annat upplever frustration och stress (Boulter & Rickwood, 2013). Föräldrarna i den 
aktuella studien uttryckte återkommande tankar om att ha blivit bortglömda eller att på något 
sätt ha fallit ur systemet. Denna upplevelse går i linje med tidigare forskning (Woodhouse, 
2007) där föräldrar kände sig övergivna efter en lång period utan information. Föräldrarna 
kunde då börja undra om något gått fel på vägen (Woodhouse, 2007), vilket överensstämmer 
med upplevelsen hos föräldrarna i den aktuella studien. De uttryckte att mer specifik 
information om väntetidens längd samt uppdateringar under väntetiden skulle kunna bespara 
föräldrarna tankar om att vara bortglömda samt att den informationen skulle innebära något att 
förhålla sig till. Denna önskan om att få information om väntetiden för att ha något att förhålla 
sig till behandlas också i studien av Woodhouse (2007) där föräldrar uttryckte att väntetiden 
upplevs mer hanterbar om man får information om ungefär hur lång väntetiden är och hur 
processen går till. I samma studie (Woodhouse, 2007) menade föräldrarna att brist på 
kommunikation och att inte veta kunde vara svårare att hantera än väntetiden i sig. Detta 
tangerar resultatet i den aktuella studien på så vis att den upplevda bristen på information och 
hur det påverkar väntetiden genomsyrar flera underteman. Under väntetiden befann sig 
föräldrarna i ovisshet vilket skapade frustration och frågor som tycktes förbli obesvarade.   
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I forskning av Afifi och Weiner (2004) presenteras ett samband mellan vad de kallar 
ovisshetsdiskrepans och ovisshetsrelaterad oro. De menar att om den faktiska nivån av ovisshet 
skiljer sig från den önskade nivån av ovisshet så skapar den diskrepansen oro. Ökad oro leder 
i sin tur till motivation att genom handling minska denna oro (Afifi & Weiner, 2004). I ljuset 
av detta går det att förstå föräldrarnas upplevda brist på information under väntetiden som en 
ovisshetsdiskrepans som framkallar oro. Det är tydligt att föräldrarna önskade en lägre nivå av 
ovisshet om exempelvis när utredningen skulle påbörjas. Den oro som skapades försökte 
föräldrar aktivt att minska genom att söka information från BUP eller andra aktörer. Det finns 
också exempel på föräldrar som reagerade på ovissheten med uppgivenhet. En sådan 
uppgivenhet lyfter Brashers (2001) som ett sätt att hantera ovisshet som inte tycks vara möjlig 
att bringa klarhet i. Föräldrarna i den aktuella studien skiftade mellan dessa aktiva och passiva 
strategier att hantera väntetiden. Om mer information och därmed mindre ovisshet alltid är att 
föredra samt hur informationen bör vara utformad för att upplevas underlättande för föräldrarna 
är frågor som inte varit i fokus för denna studie. Vidare forskning behövs för att öka förståelsen 
för hur information påverkar föräldrars upplevelse av väntetiden. 

Beskrivningen av föräldrarnas upplevelse utifrån Locus of Control (LOC) går också att 
jämföra med Woodhouse (2007) som formulerade en modell för hur föräldrar aktivt eller 
passivt kan hantera väntetiden. När föräldrarna i den aktuella studien befann sig i den aktiva 
positionen innebar det att de försökte ta kontroll över situationen till exempel genom att söka 
egen information eller ta kontakt med vården. Detta kan jämföras med en intern LOC där 
individerna själva upplever att deras agerande spelar roll för utfallet av en situation eller 
händelse. I kontrast till detta är den passiva positionen som Woodhouse (2007) beskriver möjlig 
att jämföra med en extern LOC där individerna blir passiva, uppgivna och handlingsförlamade 
eftersom de inte upplever att deras agerande förändrar situationen utan att den är avhängig yttre 
faktorer. Föräldrarna i den aktuella studien beskrev att de inte upplevde att det fanns något de 
kunde göra för att påverka situationen, att det inte hjälpte att de hade ett aktivt förhållningssätt. 
Utifrån att föräldrarna kommit fram till den slutsatsen kan det tänkas att de tidigare testat att 
aktivt förhålla sig till väntetiden eller övervägt vilka alternativ de hade att vara aktiva. Detta 
kan kopplas till det Afifi och Weiner (2004) beskriver om att individer är mindre benägna att 
söka information om de upplever att informationsgivaren inte kan tillhandahålla den 
informationen de söker, antingen för att informationen inte finns tillgänglig eller för att 
informationsgivaren inte är villig att tillhandahålla informationen. Det kan alltså tänkas att 
föräldrarna upplevde att de inte erhöll den information de sökte, även när de aktivt sökte den, 
och att de därför blev mer passiva och upplevde att de ändå inte kunde påverka situationen. 
Tidigare forskning har också visat att föräldrar beskriver vården som otillgänglig (Boulter & 
Rickwood, 2013) och att många familjer försöker hitta andra vårdalternativ eller alternativa 
tjänster (Reid et al., 2011). Föräldrarna i den aktuella studien har antingen sökt eller övervägt 
att söka andra alternativ men kommit fram till att det inte var aktuellt, antingen på grund av att 
de upplevde att hjälpen inte fanns tillgänglig på andra ställen heller eller att det av praktiska 
och ekonomiska skäl inte var möjligt. Detta är också ett exempel på hur föräldrarna delvis 
intagit en aktiv position och haft en upplevelse av att kunna påverka situationen men när det 
inte varit möjligt istället intagit en mer passiv position.  

Föräldrarnas upplevelse av frustration över att inte veta när utredningen blir av är nära 
sammankopplat med deras önskan om att få information och en tidsram för när utredningen 
ska bli av. Sett till den aktiva eller passiva position föräldrar kan inta under väntetiden föreslår 
Woodhouse (2007) att föräldrar kan förflyttas till en aktiv position om de får information när 
de sätts på väntelista om självhjälp och stöd. Detta kan därmed tolkas som att föräldrarna blir 
mer aktiva om de får information om vilken kunskap de kan söka själva och vilket stöd som 
finns att tillgå. I resultatet i den aktuella studien går också att se att föräldrarna efterfrågar den 
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informationen och några föräldrar uttryckte att det hade varit bra med guidning till vad de 
kunde läsa själva. Samtidigt uttryckte vissa föräldrar i den aktuella studien att det inte räckte 
med självhjälpen och att de istället behövde konkret hjälp med sitt barn, till exempel hur de 
skulle hantera situationer när deras barn fick ett utbrott eller inte kunde komma till ro på 
kvällen. Några uttryckte också att det ändå inte fanns tid att söka och läsa själva. Den önskan 
om stöd i hur föräldrarna skulle hantera sina barns problem har också påvisats i tidigare studier 
där föräldrarna vill ha information om barnets svårigheter (Cunningham et al., 2013; Connolly 
& Gersch, 2013) och möjlighet att utveckla sin föräldraförmåga (Cunningham et al., 2013). 
Connolly och Gersch (2013) visade också att föräldraprogram kan leda till att föräldrar 
upplever ökat självförtroende och större känsla av kontroll. Woodhouse (2007) föreslår en 
möjlighet att ringa för telefonstöd och kortvariga punktinsatser snarare än terapeutiska 
interventioner, något som också efterfrågas av föräldrarna i den aktuella studien som önskar 
enklare kontaktvägar till BUP, någon att bolla med för att få stöd i hur de ska hantera sina barn 
och en bekräftelse på att de gör rätt.  

Vidare forskning och slutsatser 

De föräldrar som deltog i studien hade alla barn som väntade på utredning inom BUP. 
Det är möjligt att föräldrar vars barn väntar på behandling inom BUP har en annan upplevelse 
av väntetiden än den som beskrivs i den aktuella studien. De slutsatser som dras är därav 
begränsade till upplevelser av att stå på väntelista till utredning hos BUP, därmed skulle det 
vara intressant med vidare forskning kring vad det innebär att vänta på behandling. Barnen som 
stod på väntelista var mellan 10 och 16 år och det är tänkbart att upplevelserna hos föräldrar 
med yngre barn skiljer sig från upplevelserna i den aktuella studien. Föräldrarna hade alla 
väntat i mer än 200 dagar. Föräldrar som väntat länge valdes eftersom de antogs ha många 
upplevelser att berätta om samt att väntan på utredning fortfarande var en pågående process. 
Det hade också varit intressant att undersöka föräldrars upplevelse i ett tidigare skede av 
väntetiden eller vid upprepade tillfällen under väntetiden. Könsfördelningen hos föräldrarna 
var sned och det är möjligt att en annan fördelning skulle ge ett annorlunda resultat. Det är 
också tänkbart att de föräldrar som tackade ja till att delta i studien valde att delta just för att 
de kände ett behov av att få prata om sin upplevelse och att genom sitt deltagande bidra till att 
förbättra andra föräldrars upplevelse av att stå på väntelista. Om det resonemanget stämmer 
kan deltagarnas upplevelser vara mer negativt präglade än andra föräldrar i samma situation 
som har upplevt väntetiden som mindre problematisk och således inte känt samma intresse att 
delta i den aktuella studien.  

Som tidigare nämnt behövs mer forskning för att förstå hur information kan påverka 
föräldrars upplevelse av väntetiden. Det skulle också vara intressant att undersöka om och i så 
fall hur upplevelsen av väntetiden påverkar kommande utredning och behandling. 

Slutligen tyder resultatet på att de familjer som står på väntelista befinner sig i en 
situation som upplevs påfrestande redan innan de söker hjälp och sätts på väntelista. Deras 
situation tycks därav vara påfrestande oavsett om de står på väntelista eller inte. Väntetiden 
tycks däremot utgöra en extra påfrestning. Om den extra påfrestningen kan minskas genom att 
öka föräldrarnas upplevelse av kontroll och känsla av hopp kommer det sannolikt vara positivt 
för deras samlade upplevelse av väntetiden.  
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Bilaga 1 
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Bilaga 2 
Intervjuguide 
 
Inledande frågor: 
Kan du beskriva din familj? 
Hur länge har ni väntat?  
Har ni stått på väntelista tidigare? När? Varför?  
Hur gick det till när ni kom i kontakt med BUP? Vem tog initiativ?  
Kan du ge en beskrivning av de svårigheter som gör att ni väntar på utredning? 
 
Vad tänkte du först på när du hörde ämnet för intervjun?  
 
Fritt beskriva din upplevelse av tiden ni stått på väntelista 
 
Ditt barns upplevelse?  
Skolgång? Relation till kompisar? Fritidsaktiviteter? 
 
Familjen som helhet?  
Relationen mellan dig och ditt barn? Mellan syskon? Mellan vuxna? 
Samma eller olika upplevelse av tiden på väntelista?  
Stöd hos varandra?  
Andra i din närhet som påverkat din upplevelse av tiden på väntelista?  
 
Hur har du sett på dig själv som förälder under tiden på väntelista? 
Har den synen påverkats av väntetiden? 
Har den synen förändrats under väntetiden? 
Ifrågasatt? (koppla till väntelista) 
 
Finns det något som du upplever skulle ha underlättat väntetiden för dig? BUP/andra? 
Ditt barn?  
Er som familj?  
Finns det något som BUP har gjort som har underlättat er väntetid? Andra? 
 
Information när ni ställdes på väntelista (tid och hur det skulle gå till)? 
Uppdateringar?  
Tidpunkt där du känt att ni väntat för länge? 
 
Hur har ni hanterat väntetiden?  
Aktiv/passiv - i olika perioder? Något ni börjat/slutat med? 
 
Förväntningar på utredningen förändrats under väntetiden?  
På BUP? 
 
Informell hjälp under väntan på utredning? (böcker, internet, hjälp från andra)  
Formell hjälp/andra alternativ? 
 
Fantisera fritt om stödet från BUP i en ideal värld 
Om du fick ge råd till de som bestämmer - hur skulle det låta? 
 
Avslutningsfrågor:  
Något mer du tycker att jag borde veta för att förstå?   
Kommit på under tiden?  
Har du några frågor till mig? 
  


