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Denna studies syfte var att undersöka betydelsen av en neuropsykiatrisk 

utredning för föräldrars upplevelse av sitt barn. Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes med fem föräldrar vars barn genomgått en neuropsykiatrisk 

utredning på BUP i Umeå. Det transkriberade materialet analyserades med 

Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). Resultatet visade på 

förändring i föräldrarnas upplevelse av barnet efter utredningen. Föräldrarna 

upplevde att de fått förklaring, bekräftelse och ny kunskap samt en vidgad 

empatisk förståelse för barnets svårigheter. Utredningen såg till barnets 

svårigheter i sin helhet och föräldrarnas frågor och oro blev mötta. Förmågan 

att mentalisera omkring barnets bristande mentaliseringsförmåga förbättrades 

och detta gav möjlighet till mer konstruktiva copingstrategier. Den neuro-

psykiatriska utredningen kan således ses som en terapeutisk process men med 

en större terapeutisk potential när det gäller återgivning och uppföljning, än 

vad som idag tas tillvara. 
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Vårt intresse för den terapeutiska potentialen i psykologutredningar har flera 

utgångspunkter. Genom psykologprogrammet har vi kommit i kontakt med 

psykologen Stephen Finns arbetsmetod Therapeutic Assessment (TA), om utredning 

som terapeutisk process. Efter genomförd psykologpraktik inom barn- och 

ungdomspsykiatrin samt Arbetsförmedlingen finns viss erfarenhet av utrednings-

arbete hos oss båda. Vi ser de möjligheter och svårigheter som utredningsarbete 

innebär och i minnet finns en familj, som efter utredning kände sig missförstådd. 

Finns det någon möjlighet att upplevelsen hade kunnat bli annorlunda; för familjen, 

för den utredande personalen? Om utredning med barn har terapeutisk effekt, vad i 

utredningen är det då som bidrar till förändring? Hur påverkas relationer och synsätt i 

familjen? Som föräldrar kan vi också ana oss till den oro och utsatthet det innebär att 

leva med ett barn med svårigheter och vi vill försvara barnets rätt till utveckling. Vår 

uppsats handlar, som Gadamer (i Langemar, 2006) säger, om att låta en värld öppna 

sig. Genom att intervjua föräldrar och lyssna till deras berättelser söker vi med 

öppenhet, inlevelse, känslighet och mottaglighet nå kunskap och förståelse om deras 

livsvärld. 

 

Teoretisk bakgrund 
 

Neuropsykiatrisk utredning och autism 
Till gruppen neuropsykiatriska tillstånd räknas idag autistiskt syndrom, Aspergers 

syndrom, Tourettes syndrom, uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet (AD/HD) samt 

generella och specifika inlärningsstörningar. Inom begreppet autismspektrum-

störningar inkluderas autistisk störning, autism, Aspergers syndrom och autism-

liknande tillstånd (Fernell & Gillberg, 2008). Prevalensen av autismspektrum-

störningar i Europa och Nordamerika är 6-10 per 1000 barn. Det finns stor spridning i 

svårighetsgrad och uttryck och begreppen autism och autismspektrumstörning 

används i vår text omväxlande utifrån hur begreppet använts i aktuell forskning. 

Autismspektrumtillstånd är biologiskt grundade utvecklingsneurologiska funktions-

nedsättningar (Fernell & Gillberg, 2008), som påverkar hjärnans sätt att bearbeta 

information (Broberg, Almqvist & Tjus, 2003). Vid autism finns svårigheter och 

specifika begränsningar i förmågan till socialt samspel, kommunikation samt 

begränsande och stereotypa beteenden. Bristen på ”joint attention”, det vill säga 

ömsesidighet, är ett av de tidigaste tecknen. Barn med autismspektrumstörningar har 

en bristande förmåga att förstå andra, att förstå sammanhang samt tolka och integrera 

till sig själva. Detta ger en förhöjd sårbarhet för utveckling av alla andra typer av 

psykiska symtom. Det är vanligt att barnet har svårigheter inom flera funktions-

områden, till exempel har 75-80 % av barn med autism också en begåvnings-

nedsättning (Fernell & Gillberg, 2007). Upplevelsen av att inte vara som andra kan 

lätt ge nedsatt självkänsla samt dålig tillit till sin egen förmåga och särskilt för det 

barn som växer upp i en miljö som inte förstår eller känner till dess funktionshinder. 
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Forskning visar på betydelsen av att diagnosticera barn med autism tidigt då 

prognosen förbättras om möjlighet ges till tidiga interventioner (Fernell & Gillberg, 

2008; Twoy, Connolly & Novak, 2007). Utredning och diagnos är verktyg som kan 

underlätta tillvaron för den som har funktionshinder samt för dennes anhöriga. 

Fördjupad diagnostik och behandling av ett barns problematik och därmed 

psykologisk testning har blivit allt vanligare (Smedler & Tideman, 2009). Delvis 

beror detta på den snabba kunskapsutvecklingen inom neurovetenskapen samt nya 

neuropsykiatriska diagnostiska metoder. Fernell och Gillberg (2007) argumenterar för 

bred teamsamverkan i en sammanhållen utredningsprocess så att bedömning av 

funktioner integreras med medicinska ställningstaganden. De menar att ett brett 

samarbete mellan barnmedicin, barnpsykiatri, habilitering, barnneuropsykologi, 

specialpedagogik, logopedi, sjukgymnastik och arbetsterapi bör finnas. Det är först 

efter en utredning som barnets specifika svårigheter blivit tydliggjorda och förstådda. 

Sedan mitten av 1990 talet ses en utveckling av specialiserade team som utreder en 

viss typ av problematik (Smedler & Tideman, 2009). 

 

Utredningsmodellen vid autismspektrumstörningar 
På barn- och ungdomspsykiatriska länskliniken, BUP, i Umeå arbetar det 

neuropsykiatriska teamet (NEP-teamet) med utredningar då frågeställningen är 

autismspektrumstörning. NEP-teamet består av psykologer, barnpsykiatriker, 

sjukgymnast och sekreterare. Alla yrkeskategorier har även arbetsuppgifter och 

behandlingsområden utanför NEP-teamet.  Ett bedömningssamtal med föräldrar och 

barn genomförs alltid innan ett barn aktualiseras för utredning. En halvårs-

sammanställning från våren 2009 visade att 25 utredningar med autismspektrum-

frågeställning genomfördes och i 17 av dessa utredningar fick barnet en autism- eller 

Aspergerdiagnos (Jeanette Hörnqvist, personlig kommunikation, 5 februari 2010). 

Den utredningsmodell som används innebär att utredningen görs sammanhängande 

under fyra dagar och kallas för utredningsveckan. Den nuvarande modellen har NEP-

teamet använt, under utveckling, sedan 1995. En lägenhet i anslutning till BUP 

disponeras och där genomförs samtal med föräldrar samt testning av de yngre barnen. 

Familjen erbjuds möjligheten att bo i lägenheten under utredningsveckan. Före 

utredningen har föräldrar samt eventuell skol-/förskolepersonal, mor-/farföräldrar 

eller annan viktig person, via föräldrarna, ombetts att fylla i formulär om barnets 

utveckling och beteenden.  

 

Utredningen innehåller en omfattande funktionsanalys av barnet och en grundlig 

neuropsykiatrisk anamnes för bedömning avseende autism tillsammans med föräldrar 

och psykolog. Dessa samtal sker oftast under loppet av tre till fyra dagar, men 

beroende på familjekonstellationen kan föräldrar till exempel behöva intervjuas var 

för sig. I anamnesen kartläggs mammans graviditet och barnets födsel, ärftlighet, 

hälsa, motorik, perception, affekter, sociala interaktion, aktivitetsnivå, lekförmåga, 

kommunikation, intressen, beteenden samt ADL-förmåga (ADL: Activities of Daily 

Living). De aktuella problemen i familjen kartläggs noggrant, liksom barnets resurser. 

Samtidigt träffar en annan psykolog barnet för utredning och observation av barnet. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Twoy%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Twoy%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Novak%20JM%22%5BAuthor%5D
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De test som kan ingå är test för utvecklingsbedömning och bedömning av exekutiva 

funktioner som till exempel minnes-, koncentrations- och uppmärksamhetsförmåga. 

Större barn kan få fylla i självskattningsformulär om till exempel emotionella 

problem eller AD/HD. En strukturerad observationsmetod för bedömning avseende 

autism (ADOS: Autism Diagnostic Observation Schedule) genomförs oftast också. 

Den finns i fyra moduler, från förspråklig nivå med lekmaterial till samtal med 

ungdomar som har flytande tal. Förmågan att förstå sociala sammanhang samt 

mentaliseringsförmågan, att förstå sig själv och andra utifrån inre, mentala tillstånd, 

undersöks. Psykologen anpassar testmetoderna samt fångar information om barnets 

samspelsförmåga, flexibilitet, kravkänslighet, föreställningsförmåga med mera genom 

hela testsituationen, spelar spel eller leker med barnet efter ålder och behov. En 

somatisk-neurologisk undersökning görs av barnpsykiatriker och en grov- och 

finmotorisk bedömning av sjukgymnast.  

 

Sista dagen av utredningsveckan, då resultaten preliminärt sammanställts inom NEP-

teamet, sker återgivningssamtal med föräldrar och barn tillsammans eller var för sig, 

beroende på ålder och lämplighet. Två veckor efter utredningsveckan sker 

återgivningssamtal av relevant information till berörd personal på skola/förskola och 

tillsammans med föräldrarna. Om barnet fått en autismspektrumdiagnos har familjen 

rätt till stöd enligt Lagen om särskilt stöd för vissa funktionshindrade (LSS). De 

erbjuds då informationsträff tillsammans med BUP och habiliteringen och sedan 

fortsatt stöd från habiliteringen. Om familjen behöver fortsatt kontakt med BUP ska 

detta ske med den ärendeansvarige, den personal som haft den initiala kontakten med 

familjen. Vissa familjer har NEP-teamet fortsatt ansvar för, då familjen etablerat 

kontakt genom utredning och barnet bedöms behöva deras fortsatta stöd och/eller 

vidare utredning. 

 

Utredning som terapeutisk process  
Det går oftast inte att dra någon tydlig gräns mellan utredning och behandling och 

allra minst med barn, som befinner sig i ett intensivt utvecklingsskede av livet 

(Smedler & Tideman, 2009). En väl genomförd utredning kan erbjuda möjlighet att 

utforska och skapa förståelse för egna styrkor och svårigheter. Den kan ge nya 

självinsikter och fungera som en bekräftelse då den som testas kan uppleva sig sedd 

och förstådd. Stephen Finn (2007) förespråkar att en omsorgsfullt utförd psykologisk 

utredning har en terapeutisk effekt och att testningen är en kraftfull intervention i sig. 

Han har utvecklat metoden Therapeutic Assessment (TA), där utredningsresultat och 

testsituationen används ändamålsenligt i dialog med patienten. TA siktar mot att göra 

utredningen till en välgörande upplevelse genom att involvera patienterna i 

utredningsprocessen och genom att hjälpa dem att skapa mening av utrednings-

resultaten i relation till deras dagliga liv. Det gemensamma utforskandet av de 

upplevda svårigheterna och en fortlöpande återkoppling är centrala aspekter av 

utredningsprocessen (Finn, 2007). Patienten ges möjlighet till nya erfarenheter i 

kontakten med en lyhörd utredare och den primära målsättningen är att hjälpa 

patienten till ökat välmående samt ge möjlighet att förändra sitt liv.  
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TA med barn fokuserar också på interaktionen i familjen och utredningen ses som en 

potent familjesystemsintervention, som kan ge varaktig förändring till barn och deras 

familjer om den hjälper dem att revidera sin berättelse om sig själva och sina 

relationer i en hållande omgivning. Familjer som redan före eller tidigt i en utredning 

upplever att de kommer att bli sedda, förstådda och accepterade blir enligt Finn 

(2008) mer motiverade att samarbeta, vara delaktiga och göra förändringar. När 

psykologen förstår familjens förändringsmotstånd kan föräldrarna få hjälp att förstå 

förbryllande eller utagerande beteenden hos barnet. Positiva testresultat kan fungera 

bättre än positiva kommentarer till barn med låg självkänsla och när skamkänslor 

minskar är människor mer kapabla att göra nödvändiga förändringar i sitt liv. 

Tharinger et al. (2009) menar att det endast går att skapa en varaktig terapeutisk 

förändring genom att arbeta med familjesystemet och inom TA ses alliansen mellan 

psykologen och barnet samt deras föräldrar som mycket viktig. Föräldrarna kan få 

följa utredning och testning via glasruta eller videolänk för att sedan, tillsammans 

med psykologen, utforska sina upplevelser. Målet är att hjälpa föräldrarna att få nya 

perspektiv, att ta ett steg tillbaka, bli nyfikna och göra det möjligt att ställa sig i 

barnets skor. Om vi som psykologer tillåter oss att ställa oss ”in our clients’ shoes” 

(2007, sid. 255), får också vi möjlighet att utvecklas. Utredningsarbete kan lära oss 

ödmjukhet, medlidande och fasthet och det gagnar oss såväl som patienten när en 

utredning ger nya empatiska erfarenheter. Det professionella kunnandet vidgas 

genom att psykologen lär sig av patienterna och vi kan räkna med deras bidrag till vår 

gemensamma empatiska förståelse. Finn (2009) menar att på så vis behöver vi inte 

vara så ängsliga som utredande psykologer.  

 

Det har publicerats ett flertal kliniska fallstudier om kollaborativ och terapeutisk 

utredning med barn och ungdomar (Tharinger, Finn, Wilkinson & Mc Donald 

Schaber, 2007). I dessa rapporterade föräldrar minskade beteendeproblem och 

förbättrad funktion och sinnesstämning hos barnet. Föräldrarna upplevde också att de 

uppnått en förbättrad förståelse för sitt barns problem, de kände sig mer kompetenta i 

sitt föräldraskap och hade en större motivation att ta emot ändamålsenlig hjälp. 

Fallstudier och kliniska rapporter har visat att TA med barn är effektivt och kan ses 

som en hybrid av psykologisk utredning och korttidsintervention (Tharinger et al., 

2009). Barn med kliniskt påvisbara emotionella problem samt beteendeproblem 

uppvisade signifikant minskade symtom och ett förbättrat fungerande i vardagen efter 

utredning med TA. Detta innebar förbättrad kommunikation, mindre konflikter och 

en större känsla av sammanhang, rapporterat av barn och mödrar. Mödrarna upplevde 

dessutom en ökning av positiva känslor samt färre negativa känslor gällande barnets 

framtid. TA gör att föräldrar, genom ett nytt sätt att förhålla sig och agera, kan 

handskas bättre med olika livssituationer (Finn, 2007).  

 

Stress och coping 
Omfattande forskning visar att föräldrar till barn med autism ofta rapporterar mer 

upplevd stress och mer psykiska bekymmer i sitt föräldraskap jämfört med föräldrar 
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till barn med andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (Baker-Ericzen, 

Brookman-Frazee & Stahmer, 2005) och jämfört med föräldrar till barn med normal 

utveckling (Baron, Groden, Groden & Lipsitt, 2006; Dabrowska & Pisula, 2010; 

Hastings et al., 2005). Stress utlöses om det råder obalans i samspelet mellan 

individen och dennes närmaste omgivning. I Psykologilexikon (Egidius, 2005) 

definieras stress som en påfrestning på ett system, till exempel på en person, samt 

som ett tillstånd som uppkommer när människor blir utsatta för påfrestningar som de 

får problem att hantera. Coping handlar om förmågan att hantera stress och definieras 

å ena sidan som en förmåga eller en åtgärd som gör att man lyckas klara av något och 

å andra sidan hur man handskas med en svårighet vare sig det sker på ett konstruktivt 

eller destruktivt sätt. Faktorer som ökar copingförmågan är möjligheten att förutsäga 

händelseförlopp, förmågan att se nya situationer som utmaningar, en tro på den egna 

förmågan och de resurser som finns samt det sociala stöd omgivningen kan ge. Stress 

uppstår både hos barnet och hos föräldern när resurserna inte är tillräckliga, när det 

inte finns möjlighet att förstå eller hantera situationer eller leva upp till de krav som 

ställs.  

 

Flera studier visar att mödrar till barn med autism uppvisar högre stressnivåer och en 

lägre känsla av föräldrakompetens än mödrar till barn utan funktionshinder samt 

högre stressnivåer än fäderna (Baker-Ericzen et al., 2005). Andra studier tyder på att 

båda föräldrarna upplever liknande nivåer av stress. Fisman och Wolf (1991) menar 

att det är det autistiska barnets osynliga handikapp och den ganska vanliga 

fördröjningen i att få diagnos som framför allt bidrar till mödrars tvivel på sin 

föräldrakompetens och psykiska ohälsa med depression och känslor av stress som 

följd. Autism har stor påverkan på familjens samspel och att leva i ett ansträngt 

familjeklimat ökar risken för beteendeproblem även hos syskon till barn med autism-

spektrumstörningar (Ross & Cuskelly, 2006). Syskonen har mer beteende- och 

relationsproblem än syskon i familjer där barnen följer normalutvecklingen. Föräldrar 

till barn med AD/HD och andra uppmärksamhetsstörningar uttrycker också mer oro 

och missnöje med sin föräldraroll än föräldrar till barn i kontrollgrupper (Podolski & 

Nigg, 2001). Det finns många källor till upplevd stress hos föräldrar till barn med 

autism och några av dessa är barnets egenskaper och problembeteenden, ojämna 

begåvningsprofiler, omvårdnaden av barnet och dess syskon samt barnets livslånga 

behov av omsorg (Baker-Ericzen et al., 2005). Andra källor till stress är att samla in 

och förstå en betydande mängd av information om diagnos och rekommenderade 

interventioner, kontakt med professionella och eventuell kamp för att få hjälp, 

ekonomisk stress och familjens i övrigt begränsade möjligheter.  

 

Mentalisering  
Mentaliseringsteorin utgår från anknytningsteori, neurovetenskap och psykodynamisk 

terapi. Mentalisering handlar om kunskapen om det egna självet, att förstå hur andra 

tänker och känner och hur vi agerar utifrån den kunskapen och kan beskrivas som att 

förstå sig själv utifrån och andra inifrån (Rydén & Wallroth, 2008). Förmågan 

utvecklas i anknytningsrelationer genom de speglingsprocesser som hela tiden 
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fortgår, då bilder av självet skapas, av vem vi själva och andra är. Det handlar om en 

ömsesidig utveckling, där de kognitiva funktionerna utvecklas om relationer fungerar 

väl och barnet får en chans att upptäcka sig själv i sin förälders nyfikenhet och 

intresse (Fonagy, Gergely, Jurist & Target, 2002). Det är förälderns mentaliserande 

förståelse av barnet som både skapar den trygga anknytningen och grunden till 

barnets egen förmåga till mentalisering. Interaktionerna som innehåller ömsesidig 

emotionell empati mellan barn och förälder är således en första förutsättning för att 

kunna utveckla ett medvetande om andras inre tillstånd, ett empatiskt förhållningssätt.  

När mentaliseringen inte fungerar förlorar vi vår förankring i oss själva och kan inte 

reglera våra affekter (Rydén & Wallroth, 2008). Alla människor får tillfälligt 

försämrad mentaliseringsförmåga vid stark stress eller ångest. När förändring sker i 

ett terapeutiskt möte kan det beskrivas som en mentaliseringsprocess.  

 

De senaste framstegen inom neurobiologisk forskning visar att det är spegelneuronen 

som gör att vi kan läsa av andra människors sinnestillstånd, erfara vad någon annan 

erfar, känna empati och skapa kontakt (Oberman et al., 2005). Hos personer med 

autismspektrumstörningar har dysfunktion i spegelneuronsystemet bevisats, vilket 

medför de specifika medfödda svårigheterna med mentalisering. Effekten av denna 

brist blir barnets problem med till exempel kommunikation och sociala interaktioner, 

men också med uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet. Rydén och Wallroth (2008) 

beskriver kärnproblematiken vid autismspektrumstörningar som den bristfälliga 

utvecklingen av mentaliseringsförmågan. Barnets bristande mentalisering kan skapa 

stora problem för föräldrarna i förståelsen av barnet samt i hanterandet av vardagen, 

det vill säga skapa copingproblem, och leda till känslor av otillräcklighet, oro och 

sorg. Oförmågan till ömsesidighet, den begränsade förmågan att ha en relation till 

barnet på grund av barnets svårigheter med mentalisering är en stor källa till stress 

(Baker-Ericzen et al., 2005). Att inte kunna mentalisera omkring barnets bristande 

mentalisering utgör en stress för föräldern och sätter copingen på prov.  

 

Syfte 
 

Utifrån Stephen Finns tankar om utredning som terapeutisk process fick vi inspiration 

att undersöka värdet av en neuropsykiatrisk utredning för barn. Utredningsmodellen 

vid autismspektrumstörningar ses som värdefulla av NEP-teamet men det har aldrig 

undersökts vari det värdefulla, meningsfulla eller terapeutiska består. Idén att närmare 

undersöka den terapeutiska potentialen i dessa utredningar utvecklades i dialog med 

NEP-teamet. Om utredningen bidrar med en förändrad syn på barnet kan denna leda 

till en minskad upplevelse av påfrestningar och stress för familjen och ökade 

utvecklingsmöjligheter för barnet. 

 

Syftet med studien är att undersöka betydelsen av en neuropsykiatrisk utredning för 

föräldrars upplevelse av sitt barn. 
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Metod 
 

Då syftet var att undersöka upplevelser var det naturligt att välja intervjun som 

metod. Detta stämmer väl överens med vår avsikt: att genom berättelsen försöka få 

varje informants subjektiva upplevelse att framträda för oss och beskriva dess mening 

och innebörd. Olsson (2008) har svårt att föreställa sig någon mera relevant 

kunskapsform än berättelsen för att gestalta människors erfarenhet. Att berätta är en 

grundläggande mänsklig aktivitet och vårt sätt att bearbeta erfarenhet, organisera och 

skapa mening i det som tycks sakna mening. Vi berättar i syfte att förstå vad vi varit 

med om, för att forma vår uppfattning om vem vi är och vem vi önskar vara.  

 

Urval och informanter 
Urvalet av informanter har skett ur populationen: föräldrar till barn som genomgått en 

neuropsykiatrisk utredning på BUP under det senaste halvåret, hösten 2009 fram till 

februari 2010. Vi ansåg att det var av stor betydelse att utredningen skulle finnas 

relativt färsk i minnet hos informanterna för att inte blandas ihop med eventuell 

efterföljande behandling. Vår avsikt var att uppnå ett antal av sex informanter från de 

senast genomförda utredningarna. Urvalsarbetet överläts till sekreteraren och en 

psykolog ur NEP-teamet. Informationen som gavs till NEP-teamet och föräldrarna 

var att det räckte med en förälder per intervju men att båda föräldrarna fick komma 

om de så önskade. Om båda föräldrarna ville komma till intervjun skulle de räknas 

som en informant. Sammanlagt genomfördes fem av sex intervjuer och endast en 

förälder ur varje familj intervjuades. Den sjätte intervjun avbokades av informanten 

vid två tillfällen och på grund av tidsbrist beslöt vi att avstå från att göra en sjätte 

intervju. Informanterna utgör en homogen grupp i det avseendet att alla är föräldrar 

till barn som nyligen genomgått en neuropsykiatrisk utredning. I övrigt är de en 

heterogen grupp, bestående av kvinnor och män. Alla yrkesarbetar men 

utbildningsnivå och civilstatus skiljer sig åt. Barnen som genomgått den 

neuropsykiatriska utredningen är i åldrarna 4-17 år. Fyra av fem fick diagnoser inom 

autismspektrumområdet och/eller en uppmärksamhetsstörnings-/hyperaktivitets-

diagnos. 

 

Datainsamling 
Som datainsamlingsmetod har vi valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer. 

Intervjuguiden (se Bilaga 1) utformades med Stephen Finns tankar om utredning som 

terapeutisk process och de samtal vi fört med psykologer på BUP om NEP-teamets 

utredningar som utgångspunkt. Intervjuguiden innehöll tre öppna frågor, med avsikt 

att fånga processen: 1) ”Hur var det, hur upplevde du ditt barn före utredningen? 

Berätta!”; 2) ”Hur upplevde du utredningsveckan? Berätta!”; 3) ”Vad hände efteråt, 

hur upplevde du ditt barn efter utredningen? Berätta!” Under dessa frågor fanns ett 

antal valfria följdfrågor relevanta för vårt syfte. Det fanns inte någon strikt ordning 

för hur följdfrågorna skulle användas, det ställningstagandet var upp till intervjuaren 

utifrån hur mycket information som processfrågorna gav. En öppen utformning av 
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intervjuer är lämplig då avsikten är att få insyn i informanternas livsvärld för att ta 

del av deras syn på upplevelsen av ett fenomen (Willig, 2006). Efter NEP-teamets 

inledande förfrågan om deltagande i intervjun, bokade vi tid för intervjun samt 

skickade informationsbrev via mejl (se Bilaga 2). Detta innehöll en kort beskrivning 

av studiens huvudsakliga frågeställning, information om konfidentialitet, anonymitet, 

frivillighet samt praktisk information. Informationen gavs också muntligt i samband 

med intervjun. Varje intervju utfördes av en intervjuare, fyra i samtalsrum på BUP 

och en i grupprum på Umeå universitet. Längden på intervjuerna varierade från 40 

till 80 minuter, de spelades in med digital diktafon och transkriberades med hjälp av 

det digitala programmet Express Scribe. 

Analys med IPA 
De transkriberade intervjuerna har analyserats med Interpretative Phenomenological 

Analysis (IPA) som utgångspunkt. Denna metod har för avsikt att ge röst åt 

informanternas erfarenheter och avtäcka dess betydelser (Larkin, Watts & Clifton, 

2006). Syftet kan sägas vara att blottlägga mönster och meningsstrukturer. Enligt 

Nationalencyklopedin (2010) betyder fenomenologi läran om det som visar sig för 

medvetandet. Den fenomenologiska analysen är ett försök att ringa in ett fenomen, 

genom att undersöka hur det visar sig för vårt medvetande. Perspektivet i IPA är 

symboliskt interaktionistiskt då den mening människor tillskriver upplevelser är 

bundna av sociala interaktioner och processer som delas (Willig, 2006). Språket har 

stor betydelse i IPA, eftersom språket snarare konstruerar än beskriver verkligheten 

och då orden vi väljer skapar upplevelsen. Enligt den bakomliggande filosofin kan 

verkligheten aldrig visa sig för oss såsom den i sig själv är, utan vi kan enbart tillägna 

oss den i en medierad eller förmedlad form såsom något; ett något som konstituerar 

eller skapar verkligheten. IPA är således en tolkande, fenomenologisk analysmetod, 

som inte separerar beskrivning (fenomenologi) och tolkning (hermeneutik). Den utgår 

från Heideggers filosofi, enligt vilken all beskrivning grundar sig i en slags tolkning. 

Allting vi ser är en tolkning, vilket innebär att fenomenologin måste vara 

hermeneutisk (Olsson, 2008). I intervjuerna berättar informanterna om sin livsvärld 

såsom den framträder i den tolkning som en berättelse utgör och på så vis är det deras 

tolkning vi tolkar, i vad som skulle kunna kallas en dubbel hermeneutik.  

 

Analysen av det transkriberade intervjumaterialet genomfördes i följande stadier: 1) 

Genomläsning och omläsning av samtliga intervjuer. Initiala tankar och observationer 

relevanta för syftet noterades separat av båda uppsatsförfattarna. 2) Identifikation, var 

för sig, av signifikanta utsagor, varvid dessa hänfördes antingen till Före utredningen 

eller Efter utredningen. 3) Jämförelser av de signifikanta utsagorna sinsemellan i en 

gemensam diskussion och en första abstraktion till de meningskategorier som vi 

benämner kluster. Detta arbete utfördes först i de enskilda intervjuerna och sedan 

över samtliga intervjuer. 4) En ytterligare abstraktion av klustren ledde slutligen till 

våra huvudteman.  
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Etiska överväganden  
Enligt Vetenskapsrådet (2009) handlar etik om att bygga upp, stimulera och hålla vid 

liv en medvetenhet och en diskussion om hur man bör handla. Vi har beaktat 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer i form av de fyra huvudkraven gällande 

information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande (Langemar, 2006). Föräldrarna 

fick både skriftlig och muntlig information om syfte och tillvägagångssätt med 

studien samt gav sitt skriftliga informerade samtycke. Vi upplyste dem om att de när 

som helst hade rätt att avbryta sitt deltagande. De citat vi använt i resultatet skall inte 

gå att härleda till någon specifik informant. För att skydda familjernas integritet har vi 

fingerat namn, ålder och till viss del redigerat språkbruk i citaten. Vår forskning är 

helt frikopplad från eventuell fortsatt kontakt eller behandling på BUP. För att få så 

ärliga och öppna intervjuer som möjligt samt för att kunna lova föräldrarna hög 

konfidentialitet har vi begärt att få äga forskningsmaterialet själva. De rådata som 

handledare, opponent och examinatorer har tillgång till är så långt som möjligt 

avidentifierade och inspelningsmaterial samt transkriberat material makuleras efter 

den färdiga uppsatsens godkännande. Slutligen hoppas vi att vi ger föräldrarna och 

indirekt barnens röster rättvisa. Vår ambition och avsikt är att föräldrarna får komma 

till utryck på ett respektfullt och balanserat sätt. 
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Resultat 
 

Resultatet består av två delar: föräldrarnas upplevelse av barnet Före utredningen 

respektive Efter utredningen. För varje huvudtema, fyra stycken Före utredningen 

och fem stycken Efter utredningen, görs först en kort sammanfattning av innebörden i 

huvudtemat. Därefter presenteras huvudtemats tolkningsgrund i form av under-

liggande kluster samt belysande citat. Således presenteras resultatet baklänges i 

förhållande till hur det tillkommit i processen av att tolka intervjuerna.  

 

Notationsmall: 

 

[…] Ovidkommande text omkring citatet har plockats bort 

[    ] Ord som står inom en hakparentes bidrar med ytterligare 

information 

…  En liten paus eller tvekan i berättelsen 

/  Informanten avbryter sig 

Kursiv text  Ord som betonas särskilt   

(    ) Alla ord inom parentes är yttranden från intervjuaren  

” ” Informanten citerar någon annan eller sig själv 

 

Alla namn är fingerade och viss redigering av citaten har genomförts för att öka 

läsbarheten samt för att värna om alla berörda personers integritet. Ändringarna 

påverkar inte citatens innebörd. För att underlätta läsandet benämner vi konsekvent 

den utredande personalen som psykolog. 

 

Före utredningen 

Det stämmer inte 
Före utredningen upplevde föräldrarna att det var något som inte stämde, att något 

fattades deras barn. Problemen beskrivs oftast som brister hos barnet och inte i någon 

större utsträckning som barnets upplevelser eller känslor. Barnet upplevs ha 

stereotypa beteenden, det passar inte in och är annorlunda.   

 

Brister i socialt samspel och emotionella problem 

Olika brister hos barnet beskrivs: i sättet att kommunicera, i lek och samspel med 

jämnåriga, i inlärningssituationer samt i avvikande aktivitetsnivå, både som över- och 

underaktivitet. Flera föräldrar upplevde en avsaknad av känslouttryck, barnet är 

avskärmat och upplevs vara likgiltigt. Andra beskriver ett barn som kan vara ledset, 

trött och ensamt.  
 

Han är ju litegrann avskärmad litegrann i sin egen värld ähh han är ju inte den som 

ger sig ut i omgivningen och söker kontakt med jämnåriga. 
 

[…] det fattades så mycket i det sociala samspelet och ja han lekte som inte […] han 

vill som undvika att komma in i en dialog.  
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[…] och var för sig själv, och långt till skratt och långt till tårar och bet ihop inför det 

mesta […] 

 

[…] men en dålig dag då mår hon inte bra och det är ju kvällarna när hon har mått så 

dåligt och skrikit till exempel eller kommit och bett om att få prata med mig eller såna 

saker […]  

 
Han kan ju ofta nämna något filmcitat som svar som inte alls har med saken att göra. 

 

Begränsande och stereotypa beteenden 

Flera föräldrar beskriver ett barn med begränsande beteenden, en bristande flexibilitet 

samt med ett specialintresse som upplevs vara udda. Barnet fastnar i olika aktiviteter 

och har svårigheter med att anpassa sig efter rådande omständigheter i vardagen.  

  
[…] rätt ofta så satt han då i badkaret med duschen mot sig och funderade på … 

världen […]  

 

Han kunde inte ha någonting, allting sådant som prasslade, det hade han ju då fobier 

mot (mm) […] 

 

[…] han har suttit och spelat, det är det enda som liksom har funnits i hans huvud. 

 

[…] och han blir ju som manisk, då höll han bara på med de där flaggorna (ja) hela 

dagarna nästan. 

  

Han är ganska konservativ. 

 

Ett annorlunda barn 

Vid jämförelser med jämnåriga barn och med syskon upplevs barnet som annorlunda. 

Flera föräldrar beskriver avvikelser i skolan/förskolan, till exempel med inlärnings-

problem, skolkning och ensamhet. Det saknas en lust att lära, en längtan att 

undersöka och intressera sig för omvärlden. Utvecklingen upplevs inte som normal 

och barnet passar inte riktigt in i familjebilden. 

 
[…] det gör mig lite ledsen (mm) att han inte har den här äventyrligheten, 

upptäckaren […]  

 
Han är annorlunda än vad jag var, han är annorlunda än vad min äldste son var, äh 

han är annorlunda än vad min dotter var […] 

 

Men vi är ju en ganska social familj, så där i övrigt […] det här var ju det sista man 

skulle tänka vara, bli ett problem för våra barn […] 

 

Men det var i samband med skolan, med inlärandet som vi insåg att det är någonting 

här som inte stämmer riktigt. 

 

[…] förmågan vet jag inte men han har inte drivet till det, inte lusten till det. 

 

[…] han är snart tonåring äh … han borde vara prepubertal.   
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Vad är det frågan om? 

Föräldrarna beskriver att en felsökning har pågått, det skapade en osäkerhet att inte 

veta vad barnets svårigheter berodde på. Det fanns tvivel och paradoxer i barnets sätt 

att vara och dessa gjorde det svårt att förstå hur det egentligen var fatt. Trots upplevd 

hjälp sedan tidigare hade flera föräldrar en känsla av att det inte blivit bättre.  

 

Söka orsaker 

Föräldrarna har letat fel och förklaringar för att försöka förstå vad barnets problem 

beror på. Alla barn har haft kontakt med barnhälsovården och/eller BUP tidigare och 

flera barn har deltagit i någon form av utredning och samtal omkring sina svårigheter. 

Flera föräldrar har sedan tidigare funderat på om barnet har någon diagnos och några 

känner igen barnets svårigheter hos närstående.  
 

Det var ju liksom det som var, den här startmotorn, varför han inte hade den. Liksom 

vad den då berodde på. 

 

Men det var ju liksom bara frågan om varför. Och vad man kan göra åt det. 

 

[…] har jag ju funderat på Asperger eller autism, länge […] 

 

[…] och sen har jag funderat ganska mycket även tidigare för jag har en storebror 

som har […] ungefär samma problematik […] 

 

Ja vi trodde ju att han hade något fel på hörseln först, för han svarade inte när vi 

ropade på honom […] 

 

[…] det är ju som inget som vi har varit oförberedda på utan det har funnits med ända 

sedan han har varit riktigt liten (mm) […] 

 

Tvivel och ambivalens 

Föräldrarna uttrycker en känsla av tvivel och att de inte riktigt förstått. Har barnet 

allvarliga problem eller inte, kan barnets bekymmer rymmas inom det normala? Det 

beskrivs en ambivalens gällande barnet och dess svårigheter, med både bra och dåliga 

dagar, ömsom hög och låg kapacitet. Vid skolstart förbereddes personal på ett barns 

svårigheter, vilka sedan inte blivit så omfattande. Flera föräldrar försöker att mildra 

problemen omkring barnet. 

 
Liksom alltid, samtidigt så ja, har jag ändå lite som försökt hålla honom lite bakom 

ryggen […]  

 
Så då var alla beredda på att här kommer det en pojke som kanske behöver lite mer 

hjälp. Äh … men det blev inte så. 

 

[…] har han en diagnos eller kan det vara så här för vanliga femåringar fast dom inte 

har en diagnos eller?  
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För någonstans innerst inne så hoppades man ju på att det inte skulle vara någon 

diagnos (mm). Utan att man skulle säga att ”så här kan det vara ibland för 6-åringar”. 

Och ”prova det här och det här och …” Ja, (mm) att det skulle vara lite lindrigare så.  

 

[…] ja man vill som ändå försöka att hålla ned problemen på något vis. Ja liksom känt 

att man vill […] jämna ut kurvorna lite grand (ja, mm). Kanske både toppar och dalar 

(mm), för att få lite rundare svängar. Så, så, för det är ju, man vill inte tala om 

egentligen att ens barn kanske är så. Utan man vill som hålla ned. 

 

Villrådighet och otillräcklighet 
Föräldrarna beskriver hur de försökt hjälpa och värna om sitt annorlunda barn. De 

upplevde känslor av otillräcklighet och villrådighet och provade sig fram men visste 

inte vad de skulle göra, de saknade verktyg. 

 

Ett famlande försök 

Alla föräldrar uttrycker någon form av oro och villrådighet i beskrivningen av hur det 

var innan utredningen. De frågar sig hur de ska kunna hjälpa sitt barn och beskriver 

olika bemästringsstrategier. Flera föräldrar beskriver att föräldraskapet innehåller 

mycket ovisshet, som förälder får man improvisera.   
 

[…] man fick ju liksom komma fram lite mera försiktigt. Man var ju som tvungen att 

prata med honom och försöka få honom att komma till en själv (ja). Och det lyckades 

ju ibland och ibland inte […] 

 

[…] och vi har ju på alla sätt och vis försökt hjälpa henne genom samtal och så här. 

 
Vi körde nog på och så gick det bra och så gick det lite sämre ibland …  

 

För hon [mamman] fick ju väldigt mycket bara tvärstopp. 

 

Det var ju liksom lite mitt emellan att man ville som, ja både hjälpa honom, bli lite 

förbannad på honom [skratt].  

 

En upplevelse av att inte räcka till   

Föräldrarna beskriver en känsla av otillräcklighet. Det är både svårt att förstå sitt barn 

och svårt att orka med de känslomässiga och praktiska svårigheterna omkring barnet. 

Flera föräldrar uttrycker att de kanske bör göra mer för att underlätta men upplever att 

tillräcklig kraft, tid eller kunskap inte finns. I några beskrivningar har barnet varit den 

som fått anpassa sig till familjens tempo och behov.  

 
Det var inte så att vi anpassade oss så där väldigt, väldigt mycket efter det. 

 
[...] och så blir det i dagatal att jag måste ringa och sjukanmäla henne för det går inte 

att få henne ur sängen […]  
 

Svår att läsa av, fastän man är mamma eller pappa så har man svårt att lära känna sitt 

eget barn.  
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Men samtidigt skulle jag vilja läsa mer om just Asperger så att jag just kan ja det 

finns ju hjälp att få strukturera tillvaron lättare, det är ju sådant som jag inte har gjort. 

Allt har bara flutit på. 

 

Det jag hela tiden har varit ute efter nu det är att få lära mig mer om Ludvigs situation 

och få … hjälp med att skaffa mig verktyg för att hantera, för att vara förälder till 

honom (mm).  

 

Emotionellt ansträngt 
Detta huvudtema innehåller beskrivningar av föräldrarnas emotionellt ansträngda 

tillvaro. Föräldrarna beskriver motstridiga krav från familjen, från sig själva och 

omgivningen. De upplevde en konfliktfylld vardag, fylld av stress och press och 

problemen hade stor påverkan på familjelivet.  

 

Kamp och konflikt i familjen 

På olika sätt upplever föräldrarna ett emotionellt ansträngt klimat inom familjen. Det 

kan vara bråk och konflikter i samspelet mellan barnet och syskonen men också en 

kamp mellan föräldrarna. Det finns meningsskiljaktigheter i sättet att se på barnets 

svårigheter, inför utredning och hur man bäst kan hjälpa barnet. Familjerna har fått 

anpassa sig, de beskriver ett tvingande, hårt arbete för att få vardagen med barnet att 

fungera.  

 
[…] och så ja det kan bli / det kan vara små saker att de kommer i bråk syskonen till 

henne, ja ”är du så där nu igen?” 

 

[…] och så blev dom arg på henne och så blev hon arg och det blev en massa 

prestationsångest på henne och prestationsångest på mig, att jag inte fick iväg henne 

till skolan. 

 

På vissa punkter skilde det sig ganska mycket (mm), tycker jag [syftar på moderns 

inställning] […] jag fick ju höra det liksom. Det har ju och göra med hur man bemöter 

honom och liksom hur man ställer fram det man vill.  

 

Min man till exempel, han ville helst inte, han ville inte alls (nej). För han tycker att 

man gör henne konstig på något vis […]  

 

Det är ju inte så bra för Olle, att Filip hela tiden ska vinna över honom. Så att det är 

också en problematik att Olle har fått lite dåligt självförtroende och gärna tar den här 

rollen att ”jag kan inte och jag kom sist och jag bråkar istället för att vara duktig eller 

få vinna” […]  

 

Sorg och ensamhet  

I föräldrarnas beskrivningar finns känslor av sorg över barnets sårbarhet och 

annorlundaskap. Att av olika skäl vara ensam förälder upplevs som svårt och jobbigt.  
 

Ja det var lite jobbigt det, faktiskt, för samtidigt kan man inte prata om det när man 

kommer hem utan då får man försöka hålla det inom sig själv, alla frågor som 

kommer och tankar […] jag har fått vara ensam om det här […] 
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[…] krav att man känner gentemot skolan, man ska ringa och sjukanmäla henne och 

så egentligen är det ju, det är ju inte förkylning eller så utan det är ju någonting annat.  

 

Ja speciellt när hon inte vill leva. Det är ju då det påverkar som mest […] 

 

[…] mamman har väl trots allt ändå gått med på det … ja det var väl inte … Jag vet 

inte om hon kanske har uppfattat hans problem som nåt personligt misslyckande eller 

vad det är … [...] 

 

Efter utredningen  

Bitarna faller på plats  
Detta huvudtema är mycket grundläggande med rika beskrivningar. Oavsett om 

resultatet av utredningen innebar en diagnos eller inte upplever föräldrarna nu att de 

har fått både förklaring och bekräftelse. En viktig komponent är att ha fått utesluta 

orsaker till svårigheterna hos barnet.  

 
Förklaring 

Flera föräldrar upplever att de fått en förklaring på barnets svårigheter. Det har blivit 

tydligare vad svårigheterna består i och vad barnets problem kan bero på. Den nya 

vetskapen innebär känslor av både lättnad och tyngd. Någon förälder uttrycker att 

förklaringen var bra för barnets del, för att kunna förstå sig själv bättre.   

 
Ja men jag tycker att det har varit skönt för nu har vi, nu har man det svart på vitt. 

Och det känns som en, jamen en förklaring. 

 

Och nu känns det som bitarna föll på plats litegrand ändå. Det är klart att det är tungt 

att höra att han har en diagnos men ändå så är det ju en lättnad. För det förklarar ändå 

saker, hur han har varit och det är ju ändå, ja det var ändå skönt att höra. 

 

Jamen då, har man en diagnos då vet man. Då har man någonting man kan ställa sig 

in på. Det är ju ungefär som att ta bilen, han startar ungefär varannan dag men man 

vet inte varför (mm) han gör så. Det är ju bättre man vet att ”det här måste jag byta ut 

på den”. Så gör man det så är det bra. Då har man ju i alla fall fått, kommit in på ett 

spår […] 

 
Ja just att diagnosen som sådan, kan man väl säga vad man vill om. Men just alltså att 

man vet att det här, det är det här problemet han har. 

 
[…] ja jag tror att det är bra att hon kan som gå tillbaka till det där och tänka men det 

är det här det beror på. 

 

Bekräftelse 

I föräldrarnas upplevelser efter utredningen finns en känsla av bekräftelse. Det de 

tänkt och känt, hur barnet är och att barnet verkligen har problem att kämpa med, har 

nu blivit bekräftat. Någon förälder beskriver att de fått bekräftelse på att de försökt på 

bästa sätt och en annan förälder betonar barnets egen upplevelse av bekräftelse som 

något mycket positivt. 
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Jag satt ju och lyssnade på ”oj det är ju jag, precis jag!” Det var som om hon kändes, 

hon blev som glad av att känna igen de här dragen […]  

 
Jag ser utredningen mera som en bekräftelse mera på det som jag har trott eller rättare 

sagt resultatet av utredningen är en bekräftelse av det jag trott och utredningen är ett 

verktyg för att få den bekräftelsen. 

 

Det innebar dels bekräftelse på vad för sorts pojke Ludvig är […] det här att … 

bekräftelse mera att ”jag är inte någonting unikt, att det finns fler som har redan gått 

igenom det här”.  

 

[…] nu när den här utredningen gjordes då kom det ju mer fram svart på vitt liksom 

”vad har hon jobbigt med?” Ja och då ser man ju att det är exakt de här sakerna som 

man har märkt under åren. 

 

[…] han hade vissa sociala problem, vissa motoriska problem och dåligt 

självförtroende och jag tror att det var ganska precis det vi kom fram till i slutet 

också, att det är så det är, ja och jag tror även att skolan hade fyllt i samma sak så jag 

tror att vi är överens. 

 

Skönt att kunna utesluta 

Föräldrarna upplever en lättnad över att man kunnat utesluta vissa orsaker till barnets 

svårigheter. Det är skönt att utredningen har sett till helheten och svarat på frågor 

gällande både medicinska och kognitiva problem. Den somatiska, motoriska 

undersökningen av läkare och sjukgymnast beskriver flera föräldrar som viktig för att 

utesluta sjukdom/skada samt för eventuell remisshjälp till specialist på barnkliniken. 

Några föräldrar har oroat sig mer för begåvningsmässiga avvikelser. 

 
Ja det, alltså dom kollade precis allt som man kan tänka sig på en människa (ja). 

Alltså motoriken och ja men, kommunikation och samspel och siffror, färger, 

bokstäver. Alltså hur han leker, hur han frågar, hur han tittar i ögonen när han vill 

någonting. Ja det var ju som hela registret om man säger. Det är ju det man vill att 

dom ska göra, kolla allt. 

 

Ja alltså vad jag tyckte var viktigt […] den här neurologiska undersökningen. Liksom 

att det inte fanns några, några sådana där skador på honom (mm). 

 

[…] jamen utredningen sa att hon är helt normalbegåvad, det gjorde mig jätteglad. 

[…] lite mindre för sig så här men hon är fullt normalbegåvad … 

 

[…] om han kan ha en ämnesomsättningsstörning och sådär och det skulle vi få en 

remiss på så att det tog dom också tag i för att om han har överaktiv / förändrad 

metabolism så kan det också ge vissa såna här lite diffusa psykologiska […]  

 

[...] att han var hos en sjukgymnast och var hos en läkare som kollade kroppsliga 

grejer så där man kan utesluta att det är nåt kopplat till kroppen eller kopplat till 

kroppen är det ju men det somatiska. 

 



   
 

22 

 

Att ställa sig i barnets skor  
Detta huvudtema innehåller mycket levande beskrivningar. Avgränsningen mellan de 

nedanstående två klustren är inte glasklar men vi anser att uppdelningen berikar. 

Föräldrarna beskriver nu en vidgad förståelse samt ger en mer nyanserad bild av 

barnet och dess utsatthet. Det finns en ny förmåga till reflektion och inlevelse, att se 

barnets svårigheter ur barnets perspektiv.  

 

Ny förståelse och vidgad förmåga till inlevelse  

Föräldrarna uttrycker att de har en ny och större förståelse samt nya ord för hur barnet 

har det. De försöker leva sig in i hur världen ser ut från barnets perspektiv och 

beskriver en upplevelse av ökad empati. Barnet har fått kämpa mer än andra barn på 

grund av sitt funktionshinder. För några föräldrar har utredningen varit en påminnelse 

om barnets sårbarhet och att barnet gör sitt bästa utifrån sina förutsättningar.  
 

[…] att liksom dom förstår inte riktigt. Jamen det är ju sociala koder hela tiden. Man 

småpratar eller sitter och äter middag och ”ja, hur har du haft det på dagis?” Ja han är 

ju inte ens intresserad av att småprata eller bara säga någonting för att det är tyst eller 

jaa. Man har väl fått mer förståelse för att det är ju det där han inte har, det har inte 

klickat riktigt för honom (mm) varför man ska göra så. 

 

Ja det är ju en social färgblindhet helt enkelt.  

 

[…] man blir påmind om att han gör säkert, absolut sitt bästa utifrån sina 

förutsättningar så att man känner liksom tror jag, lite mer förståelse för hans situation. 

[…] han vill men han kan inte riktigt på något vis.  

 

[…] hur ska jag förklara … Hon är inte som sina syskon dom är ju mera samlade, de 

vet precis exakt vad klockan är och de vet tider och allt sånt där men det är inte 

Malin. Det är mer jobbigt för henne, hon får kämpa mycket mer för att hålla koll på 

tillvaron. 

  

[…] det är väl kanske det att man tänker på hur duktig han är ändå, hur mycket han 

fixar. 

 

Ny möjlighet att reflektera och resonera 

Det förs ett nytt resonemang omkring barnets svårigheter, föräldrarna reflekterar och 

ifrågasätter sitt eget och andras agerande och ser nya orsakssamband, barnet är 

”kanske lite annorlunda”. Både familjens och samhällets krav ifrågasätts på ett nytt 

sätt. 

 
Jag tror man blir påmind, man påminns om att det här är ett litet, litet barn och vi 

ställer ganska stora krav på honom. Eller hela samhället gör det och äh han är ju 

kanske lite annorlunda och behöver mer hjälp än dom andra och man känner liksom 

det mer än veck / än innan. 

 
[…] han är ju den han är och han var ju bra redan från början men just det här att man 

måste hänga med i det här höga tempot som vi lever i. Det har ju varit svårt för 

honom. 
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[…] men vi hinner inte eller vi prioriterar väl inte det då helt enkelt, det är ju dumt 

men så är det. 

 

Man kan ju inte bli arg för samma saker och man kan ju inte ställa samma krav på 

honom som jämnåriga och så där. 

 

[…] alla behöver ju inte vara universitetsutbildade eller bli bäst på liksom nånting 

utan bara om man kan klara sig i samhället och man hittar nånting man tycker om så 

räcker ju det […] 

 

[…] Jag tror att hon känner sig dålig, hon känner sig värdelös […] hon har dåligt 

självförtroende också därför att hon misslyckas med många saker och när det då blir 

många misslyckanden, då tappar hon all lust för saker och ting.   

 

En hjälpande hand  
Föräldrarna beskriver hur de nu tar sig an problemen som barnets svårigheter innebär 

på ett annat sätt, de upplever att det finns nya möjligheter och rättigheter att få hjälp. 

Föräldraroller utökas och flera föräldrar uttrycker en större trygghet och säkerhet i att 

försvara barnet.  

 

Utökad föräldraroll som pedagog och språkrör 

Föräldrarna beskriver hur de själva är på väg att lära nytt och att de på ett aktivt och 

pedagogiskt sätt förklarar skeenden, till exempel hjälper barnet att förstå tid eller ger 

barnet mer tid att förstå och hantera situationer i vardagen. Flera föräldrar beskriver 

också hur de talar för barnet och dess behov.  

 
Ja, han får ta med sig en äggklocka in på toaletten, ställer den på femton minuter och 

när den ringer, då vet han att det gått en kvart […] 

 

Att man förklarar, ja ”när man ser någon man känner, vad säger man då? Att man 

säger hej och man lyssnar om det är någon som pratar med dig” […]  

 

Man får ju lära honom, man förstår ju mer att man ska förklara små självklara grejer 

som man inte behöver förklara för andra, men som inte är självklart för honom (mm). 

Det är mycket det. 

 

Och att man kan säga till andra vuxna och så där. Barn är lite svårt att förklara det för. 

 

Alltså nu har en diagnos och nu har man, nu behöver inte folk bara tycka att han är 

lite annorlunda och lite konstig [leende], utan ”nu är det faktiskt så här” (mm).  

 

Rättighet till hjälp 

Föräldrarna upplever att utredningen ger möjlighet att både få, ta emot och ställa krav 

på hjälp för barnet, till exempel genom hjälp från habiliteringen. Andra möjligheter 

till hjälp är till exempel medicinering, fortsatt kontakt med BUP, möjlighet att få 

individuellt anpassad skolgång med specialklass eller ett extra utbildningsår.   
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[…] därför känns det bra med den här habiliteringen som börjar, så man verkligen får 

dom som hjälper just Aron. För autism är så himla brett, det är ju så himla 

individuellt. Det ska ju bli intressant […] Då får vi mer konkreta tips. 

 

Då blev det ju då den här medicineringen, sen har man ju liksom då, från att ha haft 

tio, femton alternativ, två, tre som man kan följa. Och då har man fått det lite bättre. 

 

Att man kan sätta nån form av etikett på det gör att jag har möjligheter att ställa krav 

på hjälp åt honom, på ett annat sätt. Så nu har jag sökt till den här Aspergerklassen 

[…] 

 

Men på BUP var de ju väldigt tydliga med att Olle behöver extra hjälp […] att hjälp 

ska vara behovsstyrd och att det inte ska vara diagnosstyrt så det här att det inte blev 

någon diagnos ska inte betyda att han inte ska ha någon extra hjälp. 

 

Tillförsikt 
Föräldrarnas upplevelser innehåller nu förtröstan och tillförsikt både vad gäller 

samvaron i den egna familjen och i relation till omgivningen. De beskriver ett hopp 

om mindre utanförskap och en större förståelse från andra för vad barnets svårigheter 

innebär.  

 

Minskat utanförskap 

Möjligheten att få dela med andra upplever flera föräldrar som viktig både för barnet 

och för dem själva och delandet ger en känsla av normalitet samt minskad ensamhet. 

Föräldrarna beskriver nu ett hopp om att kunna hjälpas åt omkring barnet, att personal 

på skola/förskola/fritids får möjlighet till bättre förståelse för barnet och dess behov. 

Den kommande habiliteringshjälpen skapar förhoppningar om att barnet ska få 

perspektiv och hjälp med att känna sig mindre ensamt om sina svårigheter. 
 

[…] det att få prata med, prata med folk som har erfarenhet av det här sedan tidigare 

som har äh kan ge exempel från andras, andra familjesituationer, familjegrupperingar, 

barns utvecklingar att helt enkelt få den kontakten med folk som har erfarenhet […] 

 

Ja, det sade hon faktiskt efter den där utredningen, när hon fick reda på att hon hade 

Asperger jag skulle vilja att andra fick veta det. 

 

Nu kan man säga till dagispersonal och vänner och släkt och ja man får en annan 

förståelse (mm). [...] Och att man hjälps åt på ett annat sätt […]  

 

Ja det gav en känsla av ja, vad ska man kalla det … stabilitet, normalitet, framtids-

förhoppningar, ja … (mm, just det) ett mindre utanförskap. 

 

[…] ja dom skulle kanske kunna prata ut om hur dom kan uppleva en vardag och 

känna att man nästan kan skratta åt det och tycka jamen det är ju inget konstigt med 

det. Man kanske kan få en lättare förståelse för sig själv, hur man fungerar att alla är 

vi olika men det finns ändå en … folk som är lik. 

 

Ett förändrat familjeklimat 

Ett bättre samspel i familjen beskrivs, då både föräldrar och syskon har en större 

förståelse för barnets svårigheter och sätt att vara. En anpassning sker och föräldrarna 
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försöker bättre ta tillvara situationer där barnet får utvecklas och må bra. 

Förändringen beskrivs inte bero så mycket på förändrat agerande som på familjens 

ökade förståelse för barnets svårigheter. Några föräldrar upplever att frustrationen 

över barnets beteende har minskat efter utredningen. 
 

[…] att syskonen … tänker väl ”jamen Malin är sådär för att ja för att hon har den här 

Asperger-, ADD-diagnosen” […] det är jag helt säker på, att dom har fått en bättre 

förståelse för det. För dom har ju tyckt att hon har varit jättejobbig (mm) stundtals. 

 

Jag tänker att det beror på mognad hos Olle men det är ju så klart hos hans omgivning 

också man anpassas och formas av varandra […] 

 

[…] att det faktiskt går att umgås allihopa och att han fixar de här enkla kortspelen 

lika bra som alla andra […] 

 

Där har vi försökt att de ska ta hem var sin kompis eller att en ska vara hemma hos en 

kompis. 

 

Då är det större skillnad att vi genom … vad ska vi kalla det familjeråd och sånt där 

har kommit fram till [...] 

 

Men det är ändå svårt 
Trots att föräldrarna beskriver lättnad, en större förståelse, tillförsikt och ett nytt 

förhållningssätt så är barnets utsatthet en verklighet som familjen får leva med. Det 

finns en framträdande känsla av tyngd och ansvar för resultatet av utredningen och 

för att barnet ska få den hjälp det behöver.  

 

Oro för barnets framtid 

Alla föräldrar uttrycker en fortsatt oro omkring barnets mående och hur framtiden 

kommer att gestalta sig. Det finns exempelvis farhågor över att barnet ska bli ensamt 

och utsatt, att det inte ska klara sin skolgång, få ett arbete, ta körkort eller kunna bli 

en självständig individ. 

 
[…] bara hon är med rätt kompisar och att hon att hon orkar gå igenom skolan […] 

Om hon kan få må bra igen och orka gå, känna att livet återvänder.  

 

[…] hur jag på bästa sätt kan hjälpa honom att bli en så självständig individ som 

möjligt. För målet med ett föräldraskap det är ju att barn ska klara sig själv. Och jag 

har svårt att se hur han ska kunna bli en egen individ som står på sina egna fötter och 

klarar sitt, sitt liv.  

 
Ja, alltså det får vi ju se nu, det visar sig innan sommaren alltså då om medicineringen 

och allting fungerar […] och att arbetsmarknaden vänder och allting. 

 

Det enda jag inte vill […] tänk om nån säger, ”ja den där Aspergerungen”, jag är rädd 

att nån säger så, jag är rädd att nån skriver på Internet nåt dumt. 
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[…] det är klart att man hoppas att han kommer få vänner men nu verkar han inte ha 

problem med det eller … Jo ibland har han problem med det […] men han har ju ändå 

kompisar och så, ja tänker jag att han alltid kommer ha familjen. 

 

Obesvarade frågor 

Flera föräldrar upplever att det fortfarande är svårt att förstå sitt barn och att barnets 

svårigheter i sig inte är förändrade efter utredningen. Det finns en osäkerhet 

beträffande den fortsatta hjälpen omkring barnet och föräldrarna känner stort ansvar 

för kontakten med till exempel BUP och skolan. De bär också på en ansvarstyngd för 

sitt eget bidrag till utredningens resultat. Nya frågor har skapats under och efter 

utredningsveckan och framtiden innehåller många och öppna frågor. 
 

Men kanske att jag tycker att det skulle vara lite mer att man kunde … när hon nu har 

fått den här diagnosen att det kunde vara lite mer här att man kunde samlas och prata 

ut om, ja om det är lite mera … […] Ja, ett efterarbete här det skulle jag kunna tänka 

mig. Det vore bra. […] Jag tror att hon skulle behövt få prata med en psykolog om det 

där, själv.  

 

[…] jag har inte hört nåt jag tror faktiskt att det är upp till oss ifall vi vill ha fortsatt 

kontakt. Jag tror inte att de kommer att dra till i oss. Det får man nog dra i själv […] 

 

[…] tanken slog mig då att bara det inte är jag som har mints fel på det jag svarat och 

så blir det förstorat upp sen hon var barn.  

 

Han är ju konstant trött alltså (mm). Men sen då kan han ju mitt upp i alltihop då 

blixtra till då. Och man liksom bara funderar på ”Vad är det här? Vem är du?” 

 

Men det är ändå svårt att, ja det är lite svårt att förstå sig på honom, det är det ju. 
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Diskussion 
 

Två sanningar närmar sig varann. En kommer inifrån, en kommer utifrån 

och där de möts har man en chans att se sig själv.   

Tomas Tranströmer  

 

Resultatet 
Syftet med vår studie har varit att undersöka betydelsen av en neuropsykiatrisk 

utredning för föräldrars upplevelse av sitt barn och vid analysen har det framträtt nio 

huvudteman. I berättelserna som handlar om tiden före utredningen är dessa: 1) Det 

stämmer inte; 2) Vad är det frågan om?; 3) Villrådighet och otillräcklighet; 4) 

Emotionellt ansträngt. Huvudtemana i berättelserna som handlar om tiden efter 

utredningen är: 1) Bitarna faller på plats; 2) Att ställa sig i barnets skor; 3) En 

hjälpande hand; 4) Tillförsikt; 5) Men det är ändå svårt. När vi sedan drivit 

abstraktionsprocessen ett steg vidare och i sin tur abstraherat dessa huvudteman, för 

att fånga essensen i föräldraupplevelsen av barnet före respektive efter utredningen, 

har vi erhållit varsitt överordnat tema: Ett famlande och Förståelse och förändring. 

De överordnade temana visar på den förändring i upplevelsen av barnet så som vi 

uppfattat den.  

 

Ett famlande  

I berättelserna som handlar om tiden före utredningen beskriver föräldrarna hur de 

upplevde att något inte stämde, att barnet var annorlunda. Problemen beskrivs som 

brister hos barnet och det finns frustration och ibland en bristande förmåga till 

inlevelse. Flera beskrivningar av barnet är känslomässigt magra, lite mekaniska eller 

dikotoma. Berättelserna innehåller tvivel, ambivalens, paradoxer och både 

känslomässigt och praktiskt famlande försök. Föräldrarna både värnar om och blir 

frustrerade på barnet samt hoppas att barnet ska vara normalt trots avvikelserna i 

utvecklingen. De har sökt orsaker, försökt förstå och hjälpa sitt barn på bästa sätt men 

behovet av hjälp kvarstår och berättelserna inrymmer brustna förhoppningar och 

förväntningar som inte blivit uppfyllda. Svårigheterna leder på olika sätt till 

konflikter i familjen och det pågår en kamp för att göra det man inte förstår 

begripligt. En arbetsam vardag, motstridiga krav och känslor av otillräcklighet, 

osäkerhet, ensamhet och sorg leder för flera familjer till ett ansträngt och pressande 

familjeklimat.  

 

Förståelse och förändring 

Berättelserna som handlar om tiden efter utredningen innehåller rikare känslomässiga 

och mer nyanserade beskrivningar av barnet. Det som före utredningen upplevs som 

brister och problem blir nu bekräftat som verkliga svårigheter för barnet. Om barnet 

tidigare sågs som problemet ses nu barnet mer i ljuset av sina problem. Förklaringen 

och den nya kunskapen om barnet leder till förändrad förståelse, den empatiska 

förståelsen för barnet har utvecklats. Bekräftelsen och den vidgade inlevelseförmågan 

verkar leda till större acceptans av barnet som det är. När föräldrarna känner och gör 
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annorlunda vidgas föräldrarollerna. Relationerna till omvärlden förändras och en mer 

hoppfull berättelse skapas, som ett optimistiskt spår på en slingrig väg. Alla föräldrar 

upplever dock oro och osäkerhet inför barnets framtid. Det som följer under 

nedanstående rubrik är ett försök att analysera vari den förändrade föräldra-

upplevelsen består samt att reflektera omkring hur den neuropsykiatriska 

utredningens terapeutiska potential bättre skulle kunna tas tillvara.  

  

Den förändrade föräldraupplevelsen  
Utredningen verkar ha lagt grunden till en förändrad upplevelse av barnet i det att den 

på ett genomgripande sätt undersökte familjens problem och såg till barnets 

svårigheter i sin helhet. Föräldrarnas oro, tvivel och osäkerhet blev mötta med 

förklaring och bekräftelse och den tidigare delvis outtalade upplevelsen blev förstådd. 

Frågandet och famlandet omkring barnet har samlats till ett substantiellt svar och en 

förklaringsmodell för barnets utveckling på avvägar. Svårigheter och beteenden kan 

sägas ha fått mening och funktion ur barnets perspektiv, i barnets livsvärld. Den 

sammanhängande utredningsveckan upplevdes därför som genomgripande, 

välgörande och betydelsefull. Stor betydelse lades också vid att problem med ett 

möjligt medicinskt ursprung uppmärksammades och undersöktes samt att psykologen 

såg barnets egenskaper, såväl svårigheter som styrkor och färdigheter. Föräldrarnas 

upplevelse bekräftar att psykologisk utredning kan ge varaktig förändring hos både 

föräldrar och barn och hjälpa dem att ändra och revidera den berättelse de har om sig 

själva och sina relationer (Finn, 2009). 

 

Mentalisering 

Förklaringen, bekräftelsen och den nya kunskapen leder till förändrad förståelse och 

en ny förmåga att reflektera och leva sig in i barnets svårigheter. Den empatiska 

förståelsen har utvecklats då föräldrarna fick en större möjlighet att förstå barnets 

perspektiv, ställa sig i barnets skor. Föräldrarnas upplevelse av barnet är på så vis 

kvalitativt annorlunda. Mentaliseringsförmågan är en förutsättning för empati och 

vårt sociala samspel och fundamental för upplevelsen av sig själv som en person som 

kan agera för att påverka omgivningen (Rydén & Wallroth, 2008). De specifika 

medfödda svårigheterna med mentalisering, den tidigare beskrivna dysfunktionen i 

spegelneuronsystemet hos ett barn med autismspektrumstörning (Oberman et al., 

2005), visar sig i bristerna med till exempel kommunikation, sociala interaktioner 

eller uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet. Det är av stor betydelse att förstå att det 

handlar om just en oförmåga från barnets sida. Genom utredningen fick föräldrarna 

hjälp att tänka och känna annorlunda omkring barnet. Hela den stressade 

livssituationen och känslorna av otillräcklighet blir förståeliga när föräldern förstår 

barnets specifika svårigheter med mentalisering. Föräldrarna kan efter utredningen 

mentalisera på ett nytt sätt omkring sitt barns bristande mentaliseringsförmåga. Alla 

föräldrar påverkades känslomässigt av det neuropsykiatriska anamnestagandet och i 

denna process fick de hjälp att, tillsammans med psykologen, mentalisera omkring 

barnet. Att få ge sin egen berättelse om barnet och familjehistorian upplevdes till 

exempel som intensivt, jobbigt och/eller skönt. Det är när kontinuiteten i levandet på 
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något sätt är bruten som vi formar de berättelser som kan återskapa balansen i våra liv 

och att få sätta nya ord på sin livshistoria är därför betydelsefullt (Olsson, 2008). Att 

med egna ord få framställa ett händelseförlopp, även om man inte förstått skeendet, är 

läkande i sig.  

 

Enligt Tharinger et al. (2009) sågs många barn före en utredning med Therapeutic 

Assessment (TA) som ”dåliga” eller själv ansvariga för sina problem. Efter 

utredningen sågs barnen mer som lidande, skadade eller sorgsna och föräldrarna 

förnam sin egen medverkan till barnets svårigheter. Förändringar av föräldrars 

attityder och känslor gentemot barnet kan vara en nyckelmekanism som ligger bakom 

den terapeutiska förändringsprocessen. Ett familjeterapeutiskt talesätt lyder ”If you 

can change the viewing, you can change the doing” (Tharinger et al., 2009, sid. 242). 

Det finns en stark kraft i föräldrars känslomässiga engagemang för sitt barn och som 

intervjuerna visar påverkade utredningen föräldrarna på flera sätt som kan leda till 

förändring i familjesystemet: kognitivt, genom att föräldrarna fick ny förståelse och 

nya ord för sitt barns svårigheter; affektivt, genom förändrade känslor gentemot 

barnet, till exempel mer uttalad ömhet, mindre frustration, större tålamod samt en 

minskad känsla av skuld och skam; interpersonellt, genom ett respektfullt möte med 

psykologen; systemiskt, genom ett mindre ansträngt familjeklimat. Föräldrarnas 

vidgade inlevelseförmåga och de positiva omformuleringarna av barnets svårigheter 

leder också till större acceptans.  
 

Man kan ju inte själv föreställa sig hur det är att vara så vad ska man säga hur det är 

att vara så … så bunden till rutiner (nej). Hur svårt det måste vara då att anpassa sig 

till det som andra säger att ”idag är det såhär istället” och så känner han bara säkert 

inom sig ”det är fel, det är fel” så ja då ska man ändå liksom fixa det.  

 

Den genuina meningen i begreppet mentalisering är att förstå att det inte går att veta 

men att ändå nyfiket och intresserat försöka förstå sig själv och andra (Rydén & 

Wallroth, 2008). Ingen är perfekt på att mentalisera och att vara tvärsäker kan ses 

som ett varningstecken. Viktigt inom mentaliseringsbegreppet är också agentskap, att 

aktivt ta ansvar för det som sker och att känna att vi har möjlighet att påverka och ta 

kontroll över våra liv. När föräldrarna lärt nya saker om sig själva och blivit 

bekräftade och respekterade ökar också deras energi och motivation att förändra. 

Genom den vidgade förmågan till mentalisering får nu föräldrarna möjlighet att göra 

annorlunda.  

 

Coping  

Föräldrar till barn med olika typer av funktionshinder har behov av att få vardagen att 

fungera, att få barnet begripligt samt att se barnet må bra och utvecklas. Genom att få 

sammanhang och mening i det upplevda kan familjerna få kontroll över sin 

livssituation. Liksom en studie av Hastings et al. (2005) påvisar vår studie att många 

föräldrar anpassar sig på ett effektivt sätt till de krav som ställs på dem för att ta hand 

om sitt barn med autism, delvis genom utvecklandet av individuella strategier 

och/eller copingstrategier inom familjen. I berättelserna om tiden efter utredningen 
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för föräldrarna ett nytt resonemang omkring barnets svårigheter, de reflekterar och 

ifrågasätter sitt eget och andras agerande. Denna förändrade mentaliseringsförmåga 

leder till att föräldrarna kan vara barnet till hjälp på ett mer problemlösande och 

konstruktivt sätt, till exempel tar de på sig pedagogens och språkrörets roll. 

Föräldrarna sätter stort hopp till att dela med andra, både familjer i samma situation 

och hjälp och stöd av professionella. Kunskapen om funktionshindret leder till 

förståelse och möjlighet att anpassa, göra det bättre och ställa krav på barnets 

rättigheter i form av samhälleligt stöd som anpassad skolgång, habiliteringsinsatser 

enligt LSS (för de barn som fått en autismspektrumdiagnos), föräldrautbildning 

och/eller fortsatt stöd från BUP. Studien av Hastings et al. (2005) påvisade att 

föräldrar som använder positivt förstärkande strategier – genom att reflektera och 

agera för att göra situationen bättre, få och ta emot hjälp från andra, kunna skämta om 

sin situation samt erhålla känslomässigt stöd – upplever mindre stress. 

 

Familjen är den viktigaste källan för att stödja ett barn med svårigheter och det finns 

en ömsesidighet i att en minskad föräldrastress är förbunden med barnets framsteg 

och tvärtom (Baker-Ericzen et al., 2005). Familjemedlemmar tar på sig de ökade krav 

på exempelvis tid och känslomässiga resurser, som hör till vardagen med ett 

funktionshindrat barn. Stress bidrar också till de beteenden som ses vid autism och 

andra funktionshinder (Gray, 2008). Den bästa bufferten mot stress och det bästa 

sättet att lära är för en person med autism samt föräldern är adaptionen och lärandet 

som närs i autentiska relationer och ett livslångt stöd. Det är oftast arbetsamt att 

förändra synsätt och beteenden. All utveckling och förändring är processer som tar tid 

och kräver hårt arbete och motivation. När roller förändras har vi en tendens att 

försöka hålla kvar de gamla i ett förändringsmotstånd (Lundsbye et al., 2000). För att 

en familj ska utvecklas behövs också en tydlig ansvarsfördelning, att alla inom en 

familj motiveras och stärks att ta ansvar för sitt eget liv, sina egna handlingar. 

Utredningen ger möjlighet att dela med andra, både inom familjen och med 

omgivningen, och på så sätt fördela arbetsbördan. Här blir begreppen assimilation och 

ackomodation användbara. Att ta till sig ny kunskap innebär att den först ska 

ombildas så att den passar till befintliga tankemönster, assimilation (Havnesköld & 

Risholm Mothander, 2002). Om denna nya kunskap har assimilerats så har 

föräldrarna möjlighet att anpassa sitt sätt att vara efter barnet, vilket skulle innebära 

att det har skett en ackommodation. Det är en aktiv anpassningsprocess, där 

människan ändrar sina invanda erfarenheter och tankesätt till de nya, en anpassning 

till sin omgivning. Denna möjlighet att bättre förstå sitt barn och kunna se världen ur 

barnets perspektiv leder till en minskad stress/påfrestning på familjerna.  

 

Vår studie visar på förändring i hur familjerna handskas med de svårigheter barnets 

problem innebär. Det förbättrade familjeklimatet samt upplevelsen att kunna dela 

med andra tyder på mer konstruktiv coping. Forskning visar att problemlösande 

copingstrategier (Hastings et al., 2005) som stöd från professionella, föräldra-

utbildning samt informellt stöd från vänner och familjer med liknande problem har 

visat sig ge ett ökat självförtroende samt färdigheter att handskas bättre med 
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påfrestningar och den stress som föräldrar till barn med autism upplever (Twoy et al.,  

2007). En tioårig longitudinell studie visade att föräldrar till barn med autism med 

tiden genomgår en psykosocial adaption med förbättring av sitt psykologiska 

välmående, av relationerna till familjemedlemmar samt bättre coping i stressfyllda 

situationer (Gray, 2002). Stigmatiserande reaktioner från personer utanför familjen 

hade minskat. Föräldrarna tar nu tydligt ställning för sitt barn och försvarar barnet 

som det är, vilket ger barnet bättre förutsättningar till samspel med omgivningen. 

Som Broberg et al. (2003) uttrycker det är dessa föräldrar, förutom beundran, värda 

allt tänkbart socialt och samhälleligt stöd för att orka. För att utveckling ska kunna 

ske krävs att människor upplever sin tillvaro begriplig, att de förstår och känner 

mening i sin tillvaro och upplever balans mellan krav och möjlighet att påverka sin 

situation. Med rätt stöd kan känslan av meningsfullhet stärkas. En omfattande studie 

med barn 2-18 år gamla som fått autismdiagnos visade på en mobilisering av 

tillgångar och stöd inom familjen, en större närhet, samhörighet, personlig och andlig 

tillväxt, ett positivt meningsskapande vad gällde funktionshindret samt en större 

uppskattning av livet i allmänhet (Bayat, 2007). Familjerna uppvisade också en 

motståndskraft som bidrog till en starkare familj trots motgångar. 

 

Utredning som terapeutisk process  

Slutsatsen av studien blir att den neuropsykiatriska utredningen haft stor betydelse för 

föräldrarnas upplevelse av barnet. Föräldrarna upplever att de fått förklaring, 

bekräftelse, ny kunskap och förståelse samt en vidgad empatisk förståelse för barnets 

svårigheter. Utredningen såg till barnets svårigheter i sin helhet och föräldrarnas 

frågor och oro blev mötta. Förmågan att mentalisera omkring barnets bristande 

mentaliseringsförmåga förbättrades och detta gav möjlighet till hjälp och stöd, mer 

konstruktiva copingstrategier. Den neuropsykiatriska utredningen kan således ses som 

en terapeutisk process och NEP-teamets erfarenhet av utredningsmodellen som 

verksam och värdefull bekräftas härmed. Med TA som inspiration finns det dock en 

terapeutisk potential med avseende på de kollaborativa aspekterna då det gäller 

återgivning och uppföljning. Under denna rubrik vill vi, med hjälp av TA och det som 

framkommit i intervjuerna, reflektera omkring hur utredningens terapeutiska 

möjligheter skulle kunna utvecklas ytterligare. 

  

Det primära målet med TA för barn är att tillhandahålla en familjesystems-

intervention i en samarbetsrelation omkring det barn som utreds (Finn, 2007). Endast 

genom samarbetet med föräldrarna kan vi fullt ut förstå barnets problem i ett 

livssammanhang (Tharinger et al., 2009). Det gemensamma undersökandet och 

formuleringen av föräldrarnas frågor blir då en av de centrala punkterna. Föräldrarna i 

vår studie kom till utredningen med oro och obesvarade frågor om hur de bäst skulle 

kunna hjälpa sitt barn och om barnet hade en diagnos. Frågor kom också från skolan 

eller den barnhälsovård barnet haft kontakt med sedan tidigare. Det är av stor 

betydelse att dessa frågor, genom hela utredningen, samlas och konkretiseras. Finn 

(2007), liksom andra psykologer som han refererar till, har funnit att många som 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Twoy%20R%22%5BAuthor%5D
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genomgått en utredning är missnöjda då de upplevt att deras egna bekymmer och oro 

inte blivit tillräckligt uppmärksammade eller att de inte fått adekvat feedback.  

 

I vår studie var någon förälder missnöjd med återgivningen och upplevde att det gavs 

för lite tid att prata och ställa frågor då diagnosen tillkännagivits.  

 
[…] det var absolut för lite tid, säga det sista kvarten (mm). Och sen bara, man blir 

helt chockad, eller ja, man hade ju lite aning men ändå (mm). Man har ju ändå massor 

med frågor då.  

 

[…] efter vi har hört diagnosen (mm) det är ju då man vill ha tid att prata och sitta 

ner. Dom är ju ändå proffs på det här (mm). Jag vet ingenting om autism, eller motför 

dom i alla fall (mm). Och, nej det var absolut för lite tid efter dom hade konstaterat 

diagnosen inför oss. 

 

Det fanns också önskemål om att barnet skulle getts tid att träffa den utredande 

psykologen själv efter återgivningstillfället. Återgivningen eller den summerande 

diskussionen, som Finn (2007) så sympatiskt och beskrivande benämner den, är 

mycket viktig då den appellerar till basala och essentiella behov hos den som utreds. 

Den ses som en gemensam dialog och ger föräldrarna ytterligare en möjlighet att 

skapa en samstämmig berättelse kring barnets problem samt ökar chanserna för 

föräldrarna att implementera nästa del av behandlingen. Barnets delaktighet i 

återgivningsdelen under utredning är självklar ur etisk, praktisk samt klinisk 

synvinkel och står i samklang med barnkonventionen samt föräldrabalken (Smedler 

& Tideman, 2009). Med stigande ålder och mognad förskjuts fokus i återgivningen 

med föräldrarna till samtal med barnet självt och separata samtal med båda parter kan 

också behövas. Finn (2007) beskriver tre olika återgivningsnivåer. Utredningsfynd på 

nivå ett är resultat som verifierar patientens vardagstänkande om sig själv och som 

lätt kan accepteras. Utredningsfynd på nivå två är resultat som utvidgar eller 

modifierar patientens vanliga uppfattningar. Dessa hotar dock inte patientens 

självkänsla. Utredningsfynd på nivå tre är resultat som upplevs som nya eller 

oförenliga med patientens självuppfattning och upplevs ofta som provocerande mot 

självkänslan och mobiliserar försvarsmekanismer som leder till att fynden avvisas.  
 

Som vi ser det kan missnöjet med återgivningen vara ett uttryck för föräldrarnas, helt 

naturliga förändringsmotstånd, det smärtsamma och betungande i att barnet nu fått en 

diagnos samt svårigheten med ackomodation.  Vår erfarenhet är att utredningsresultat 

nästan alltid ger blandade känslor och det är därför viktigt att utredningsutlåtanden 

förmedlar en respektfull och levande bild av barnet, med dess svårigheter och 

resurser. Föräldrarna i studien upplevde både lättnad, bekräftelse och hopp, kanske 

för att familjen blivit sedd och förstådd i och med utredningen men det fanns också 

känslor av tyngd, sorg och ett ifrågasättande. Vuxna patienters affektiva reaktion på 

att få en diagnos visade på att diagnostisk feedback, given på ett omsorgsfullt och 

konstruktivt sätt, gav en signifikant ökning av känslor som hopp och bekräftelse 

(Holm-Denoma et al., 2008). Dessa resultat har förmodligen relevans även vid 

utredning av barn.  
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Några föräldrar upplevde en rädsla för att berättandet under samtalen med psykologen 

inte gett rättvisa åt barnet, bland annat för att det var svårt att minnas. 
 

[…] jag hoppas verkligen att det inte är mina ord som har bestämt att Malin har en 

diagnos utan att det är genom Malin själv, genom det hon har sagt och vad hon, hur 

hon upplever, hur ja genom de här testerna och allt det, att det är hon och inte jag.  

 

Det gjorde mig väldigt ledsen för då kände jag, ”jaha har jag tryckt på honom nån sån 

där stämpel, att han ska vara / ha Asperger?” 

 

Det fanns önskemål om att psykologen också skulle ha tagit en observatörsroll vid lek 

och samspel i barnets vardagliga miljöer samt för att undersöka samspelet med den 

övriga familjen.  

 
[…] just i vårt fall hade det nog varit ganska bra ifall de nån gång hade tittat på hela 

familjen, eller barn och föräldrar […] 

 

Då flera av dessa barn fått en diagnos kan vi spekulera i att dessa önskemål hänger 

samman med känslan av föräldrarnas upplevda ansvar för att ha gett barnet diagnos 

samt känslan av tyngd och oro för diagnosen. Föräldrarnas oro kretsar omkring frågor 

som: Har psykologen sett de största problemen, har de sett när barnet fungerar som 

bäst, blev det rätt? Oavsett anledning är denna kvarvarande känsla något som 

föräldrarna kunnat känna annorlunda inför. Återgivning bör alltid ges ordentligt 

utrymme och Finn (2007), liksom Smedler och Tideman (2009), förordar att träffa 

närmast berörda flera gånger. I TA får barnet avslutningsvis ett personligt brev med 

utredningsresultaten (Finn, 2007). I terapeutiskt syfte samt för att höja delaktighet och 

intresse konstrueras en symbolisk saga, anpassad efter barnets ålder och problem. 

Detta arbetssätt kan verka tidskrävande ”men förefaller så självklart sympatiskt och 

mervärdesskapande att det framöver torde ha en given plats inom barn- och ungdoms-

psykiatrin” (Smedler & Tideman, 2009, sid. 48).  

 

Föräldrarnas frågor kommer oftast när de fått tid att tänka över informationen, något 

föräldrarna i vår studie också beskriver. Att träffas flera gånger ger utrymme att fånga 

upp känslomässiga reaktioner samt härbärgera de känslor som utredningen kan ha 

väckt hos både barn och föräldrar (Finn, 2007). Önskan om mer uppföljning både för 

barn och föräldrar kan vara ett uttryck för att känslorna som väckts i familjen behöver 

tas om hand mer. Om det skapas mer utrymme för att få återkomma med frågor och 

farhågor i allt det nya kan resultatet av utredningen kanske gagna familjerna ännu 

mer? Barn med autism och deras familjer får kompromissa med livskvaliteten på 

många områden (Lee, Harrington, Louie & Newschaffer, 2008). Föräldrarna var mer 

bekymrade över barnets inlärningssvårigheter, barnets prestationer, mobbning och 

barnets förmåga att hantera stress samt upplevde att barnet hade en sämre livskvalitet 

än de föräldrar som hade barn med AD/HD eller som hade barn utan någon 

psykiatrisk diagnos. Vårdnadsbördan hos föräldrar, vars barn som inom den senaste 

halvårsperioden fått en autismspektrumdiagnos, upplevs vara tung (Lee et al., 2008; 
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Stuart & Mc Grew, 2009). Föräldrarna i vår studie upplever också att det är fortsatt 

svårt och tungt då det finns mycket oro och obesvarade frågor inför framtiden. 
 

Avslutande metoddiskussion 
”När människors värld förutsätts vara en samtalsverklighet blir intervjusamtalen en 

objektiv undersökningsform som svarar mot denna undersökta samtalsverklighet” 

(Kvale, 1997, sid. 251). Kvaliteten på vår uppsats blir aldrig bättre än vad 

råmaterialet, intervjuerna, tillåter och vi kan konstatera att intervjuerna skiljer sig åt i 

längd och substans. Några intervjuer höll hög kvalitet och någon blev mindre bra. 

Detta kan förklaras av svårigheten med att intervjua, att vi ibland hemföll mer till 

terapeutens än till intervjuarens roll. Den relativt öppna intervjuguiden gjorde den 

bristande erfarenheten som intervjuare mer påtaglig och är en orsak till det ojämna 

intervjumaterialet. Flera intervjuer blev dock bättre än vad de skulle blivit med en 

mer styrd intervjuguide. Studiens fokus var att fånga föräldrarnas upplevelse av 

barnet relaterat till betydelsen av den neuropsykiatriska utredningen, som kan ses som 

vattendelaren till föräldrarnas förändrade förståelse av barnet. Samtalen på BUP och 

våra tankar om utredningsveckans betydelse kan sägas ha funnits med i våra tankar 

och skapat oklarheter i hur vi skulle förhålla oss till utredningsveckan i sig. I 

efterhand kan vi se att utredningsveckan fick väl stort fokus i vår intervjuguide (se 

Bilaga 1) i förhållande till vårt syfte, vilket också framgår av informationsbrevet till 

föräldrarna (se Bilaga 2). 

 

Hur väl resultatet i kvalitativ forskning kan generaliseras till den population och till 

det ämne man studerar benämner Langemar (2006) kvalitativ generaliserbarhet. Som 

framgår av introduktionsdelen har vi intresserat oss för barn med autismspektrum-

störningar och betydelsen av en neuropsykiatrisk utredning för hur deras föräldrar 

upplever dem. Då det gäller urvalet av informanter kan vi i efterhand se en viss 

oklarhet. Istället för ett urvalskriterium där informanterna skulle ha ett barn som 

genomgått en neuropsykiatrisk utredning under det senaste halvåret och fått en 

autismspektrumdiagnos, var vårt urvalskriterium enbart att informanterna skulle ha 

ett barn som genomgått en neuropsykiatrisk utredning under det senaste halvåret. Vi 

skulle tro att vår studies kvalitativa generaliserbarhet är förhållandevis god, men 

också att den kan ha försämrats något av det faktum att enbart tre av de fem aktuella 

barnen fått en autismspektrumdiagnos; av de två övriga barnen fick ett en 

uppmärksamhetsstörnings-/hyperaktivitetsdiagnos, medan det andra barnet inte 

uppfyllde diagnoskriterierna för något neuropsykiatriskt tillstånd.  

 

Förändring är en process som ständigt pågår. Det är omöjligt för föräldrarna att 

särskilja hur det var före och efter utredningen, då en senare upplevelse alltid 

omvandlar en tidigare: ”Något erövras och något går förlorat när erfarenheter uttrycks 

i ord. Det som går förlorat är helhet, upplevd sanning, fullödighet och ärlighet” 

(Stern, 2004, sid. 155). Hur vi än gör når vi aldrig den sanna upplevelsen av hur det 

var före utredningen, vi har endast utforskat föräldrarnas medierade, det vill säga 

förmedlade, upplevelse av hur det var då och gör heller inte anspråk på något annat. 
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Precis som Gadamer (i Olsson, 2008) menar, har vi alltid fördomar och 

förhandsinställningar som vi använder i förståelseprocessen. Vår kunskap om BUP:s 

verksamhet samt intresset för TA har varit en tillgång, analysen har tack vare vår 

förförståelse kunnat fördjupas. Tidvis har det dock varit en kamp med 

permeabiliteten, det vill säga förmågan att ta till sig nya saker, göra nya tolkningar, få 

ny förståelse och sedan ändra våra teorier. Vår erfarenhet blir att kvalitativ forskning 

är en både reflexivt och empatiskt utvecklande process.  

 

Studiens slutsatser väcker nyfikenhet på barnets upplevelser efter en genomgripande 

utredning och att få lyssna till barnets egen berättelse skulle vara av värde. Den 

använda metoden lämpar sig utmärkt för liknande framtida forskning, där vi också 

skulle kunna få tillgång till barnets livsvärd. Vad händer med barnens mentaliserings-

förmåga? Stimuleras även barnets empatiska inlevelseförmåga genom utredningen? 

Inom ramen för utvecklings- och kvalitetssäkringsarbeten behöver också effekten på 

barns psykiska välbefinnande efter utredningar undersökas i ett bredare perspektiv. 

Såväl etiska som ekonomiska vinster kan göras om utredningars terapeutiska 

potential används till fullo. För detta krävs en uppvärdering och förändring i synsättet 

av den psykologiska utredningen, empatiskt genomförd. Då Finn (2009) beskriver tre 

viktiga dimensioner av empati i psykologisk utredning drar vi paralleller till kvalitativ 

forskning. Finn ser empati både som ett verktyg för informationsinsamling och för att 

förstå den andres subjektiva värld i en intersubjektiv, mellanmänsklig process. I den 

tredje dimensionen ses empati som det helande elementet i mänskligt samspel som 

håller oss psykologiskt växande och levande.  
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Uppföljningsfrågor 

 

Exempel? 

 

Kan du säga något mer om …? 

 

Hur då? 

 

På vilket sätt? 

 

Vad tänker du om det? 

 

 

 

 

 

 

 

Uppföljningsfrågor 

 

Exempel? 

 

Kan du säga något mer om …? 

 

Hur då? 

 

På vilket sätt? 

 

Vad tänker du om det? 

 

Hur hanterar du/ni det? 

 

 

Perspektiv 

 

Kontext – vilka var med, 

situation? 

 

Tidsperspektiv 

 

Skillnader? 

 

Likheter? 

 

 

Klarifiera 

 

Menar du att …? 

 

För mig låter det som att …? 

 

Det verkar som att …? 

 

Så du …? 

 

Har jag förstått rätt?  

Bilaga 1 

 

 

Intervjuguide 

 
 Vad tänkte du när du hörde ämnet för intervjun?  

1. Hur var det, hur upplevde du ditt barn före utredningen? Berätta! 

Våra egna, underliggande frågor: 

 Hur kunde en typisk dag se ut? Hur fungerade det hemma/i skolan? 

 Beskriv gärna specifika händelser! 

 Hur var förståelsen/känslan för ditt barn före utredningen? 

 Hade du själv med dig funderingar/frågor till utredningen? 

 Vad fick er att genomföra utredningen (motivation)? 

 

2. Hur upplevde du utredningsveckan? Berätta!  

Våra egna, underliggande underfrågor: 

 Förstod du vad som gjordes? (Anledningen till olika frågeställningar/test 

o.s.v.) 

 Upplevde du delaktighet i det som gjordes? Hur? 

 Upplevde du att teamet kunde besvara dina ev. frågor/funderingar? 

 Påverkades du/ditt barn på något sätt under utredningsveckan? 

 Förändrades något i din förståelse av barnet under veckan?  

 

3. Vad hände efteråt, hur upplevde du ditt barn efter utredningen? Berätta! 

(Förtydliga, direkt efter utredningen!)  

Våra egna, underliggande underfrågor: 





   
 

 

 

 Har utredningen varit till hjälp? På vilket sätt? 

 Upplever du att ditt sätt att vara med barnet/ert samspel förändrades efter 

utredningen? 

 Har förståelsen/känslan för ditt barn förändrats? På vilket sätt? 

 Hur upplevde du tidsaspekten (att utredningen gjordes sammanhängande)? 

 Var det något särskilt i utredningen som du upplevde som extra viktigt/ 

betydelsefyllt?  

 Det mest bestående minnet (någon händelse)? 

 Vad har du för syn på framtiden för ditt barn nu (jämfört med före 

utredningen)? 

 

Avslutande frågor 

 Fick ditt barn någon diagnos? Hur upplevde du detta? 

 

 Hur ser eventuell uppföljning ut (från BUP:s sida)? Önskemål omkring 

detta? 

 Ålder? 

 Hur ser er familjesituation ut (till exempel ensamförälder)? 

 Har du arbete? Vad är din utbildning?  

 Är det något som jag inte frågat om under intervjun som du skulle vilja 

tillägga? 

 Är det okej att jag tar kontakt via telefon om det är någon fråga som jag 

skulle vilja ha mer information om? 

 

Avslutningsvis vill jag tacka för att du ställt upp med din tid och delat med dig av 

dina erfarenheter. Tack!          



 

 

Bilaga 2 

  

 

 

Hej! 
 

Du har blivit tillfrågad att delta i en intervju och vi är mycket glada att Du har tackat 

ja. Som förberedelse inför intervjun läs gärna informationen nedan. 

 

Vi är två psykologkandidater som heter Erika Mikaelsson och Elisabeth Urman. Vi 

går den sista terminen på psykologprogrammet i Umeå och ska nu i vårt 

examensarbete intervjua föräldrar till barn som deltagit i en neuropsykiatrisk 

utredning. Uppsatsen kommer att handla om Upplevelsen av en neuropsykiatrisk 

utredning, sedd ur ett föräldraperspektiv. Fokus i intervjun kommer alltså att ligga på 

Din beskrivning och upplevelse. Vi spelar in intervjun med en ljudbandspelare och 

det obearbetade materialet tar endast vi och vår handledare Hans Kaatari del av. Din 

familjs identitet är konfidentiell. I den färdiga uppsatsen publiceras inga namn eller 

persondetaljer omkring Er eller den specifika utredning Ni deltagit i, Ni kommer på 

så sätt att vara anonyma. Det framgår dock i uppsatsen att det är familjer som 

genomgått en neuropsykiatrisk utredning som det handlar om. Vår forskning är helt 

frikopplad från eventuell fortsatt kontakt eller behandling på BUP.  

 

Vi träffas för intervjun … dagen den … kl… Intervjun kommer att genomföras i 

BUP:s lokaler, slå Dig ned i väntrummet på mottagningen så kommer jag och hämtar 

Dig. Vi har 1,5 timme på oss för intervjun. Din medverkan i studien är helt frivillig 

och Du kan när som helst avbryta om Du så önskar.  

 

Tack på förhand! Din medverkan är viktig för studien och vi ser fram emot Ditt 

deltagande.  

 

Vänliga hälsningar från … 

 

Erika Mikaelsson tel: 070-331 23 97 

Elisabeth Urman tel: 070-301 72 93 

(elhurn86@student.umu.se) 

Handledare Hans Kaatari, Psykologiska institutionen tel: 090-786 64 12  

(hans.kaatari@psy.umu.se) 

mailto:elhurn86@student.umu.se
mailto:hans.kaatari@psy.umu.se


 


