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Sammanfattning 
Mitt syfte har varit att ta del av föräldrars erfarenheter av den barnpsykiatriska behandlingen 

för deras barn med ADHD-diagnos. Jag ville också få en bild av hur samspelet fungerar 
mellan barn och föräldrar. 

Metoden jag använt har varit kvalitativa intervjuer med föräldrar till fyra barn. 
En utgångspunkt i mina frågeställningar har varit om vi inom barnpsykiatrin i bemötandet av 

dessa familjer har haft en helhetssyn och ett relationsperspektiv som sedan också präglat 
behandlingen. 

Sammanfattningsvis framkommer att föräldrarna fått behandling som dom är nöjda med men 
alla familjerna frågar samtidigt efter en helhetssyn i bemötandet och komplementära 

behandlingsalternativ. 
Djupintervjuerna belyser en stark efterfrågan på psykologisk behandling på både 

individual/familj och föräldranivå. 
Tre av fyra föräldrapar uttrycker behov av att utvecklingspsykologiskt kunna förstå sitt barn, 

vad är symtom och vad är normalt. 
Samspelet mellan barn och föräldrar är ett område som berör känslomässigt. Ett område som 
föräldrarna beskriver har inneburit osäkerhet i föräldraskapet och vanmakt inför att kunna få 

en fungerande relation till barnet. 
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INLEDNING 
 
Intresset för den här studien har vuxit i takt med att barn med Neuropsykiatriska diagnoser 
blivit allt fler på den Barnpsykiatriska mottagning där jag arbetar. En stor grupp av dessa är 
barn med diagnosen ADHD (Attention Deficit and/or Hyperactivity Disorder). 
Dessa barns symtom genomsyrar ofta hela deras vardag och komplicerar tillvaron på ett för 
dom obegripligt och icke hanterbart sätt. Föräldrarna lever i samma obegripliga värld och  
detta kan också påverka deras uppfattning om barnet i sig självt. 
Hur vi sen möter familjen avspeglas av den teoretiska referensram vi behandlare bär inom oss. 
Det påverkar också dialogen och utforskandet med föräldrarna för att förstå just det här unika 
barnet och dess familj och tillsammans sedan finna behandlingsalternativ som kan främja 
barnets psykologiska, emotionella och kognitiva utveckling.  
Mitt möte med fyra slumpmässigt utvalda föräldrapar kanske kan ge oss en vägledning om 
vad dessa barns svårigheter inneburit ur ett anknytningsperspektiv.  
Uttrycks ett behov av behandling som kan främja ett gott samspel och därmed en positiv 
relationsutveckling  och erbjuder vi detta. 
 
BAKGRUND 
 
Historik 
Den problematik vi idag förknippar med DAMP eller ADHD har sin begynnelse från tidigt 
1900-tal. Då kom också de första vetenskapliga rapporterna om barn med den här 
problematiken. Under 40-50-talet har dessa barn varit av stort intresse för en växande 
forskning inom psykologi, psykiatri och pedagogik. 
I en framväxande forskning om olika typer av hjärnskador fann man att vissa av dessa 
orsakade beteendeproblem och inlärningssvårigheter. Även motorisk överaktivitet noterades. 
Den sammantagna problembilden kallades Minimal Brain Damage (MBD)  
Dessa studier lade en grund för hur man även i vårt land såg på dessa barn. Uppfattningen att 
motorisk oro i kombination med koncentrationssvårigheter i sig var ett tecken på hjärnskada. 
Kritiska röster väcktes huruvida barn med MBD verkligen hade hjärnskador. Resultatet från 
dessa kritiker innebar ett förslag från vetenskapliga kommiteer att  MBD istället för 
hjärnskada avsåg Minimal Brain Dysfunction (små störningar i hjärnans funktion) 
Allt mer kritik väcktes mot begreppet bla behovet av mer exakta och deskriptiva definitioner 
men även mot bristen på bevis för att en ”CNS-dysfunktion var orsaken till den kliniska 
problembilden (Rie and Rie 1980). Det väcktes också kritik mot oklara gränser mot psykiskt 
betingade beteendeproblem (Wender,1971). 
Problemen med termen MBD löstes genom att man angav fyra olika problemområden under 
MBD där varje område gavs sina egna väldefinierade, diagnostiska benämningar. Det innebar 
att man bättre kunde avgränsa grupper av barn med olika problem. 
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I Sverige var det framförallt Christopfer Gillberg och Peder Rasmusson – ansvariga för den sk 
Göteborgsstudien – som inom sin forskning påtalade bristerna med MBD-termen. 
På -80talet ledde kunskapsutvecklingen  till att uppfattningen om barn med hyperaktivitet 
förändrades. Man såg uppmärksamhetsstörningen och impulsiviteten som de centrala 
svårigheterna och hyperaktiviteten sekundär. Det ledde till en ny benämning för tillståndet i 
DSM III – attention deficit disorder som kunde finnas med och utan överaktivitet. 
 
Definition ADHD 
Idag förklaras ADHD som Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Som på svenska 
översätts med uppmärksamhetsstörningar med överaktivitet (Socialstyrelsen,2004) 
Enligt den diagnosmanualen som kallas DSM-IV finns tre former av ADHD. 
1. ADHD med huvudsakligen hyperaktivitets- och impulsivitetsproblem 
2. ADHD med huvudsakligen uppmärksamhetsproblem. 
3. ADHD med en kombination av de båda andra. (Kadesjö,2002). 
 
Det finns enligt Kadesjö (2002) 18 kriterier,nio gällande hyperaktivitet och impulsivitet och 
nio gällande uppmärksamhetsproblem, uppställda i diagnosmanualen. För att ett barn ska få 
diagnosen ADHD  ska man antingen uppfylla minst sex kriterier för antingen 1 eller 2 
alternativt ADHD av kombinerad typ så ska sex kriterier från vardera vara uppfyllda. 
Förrutom kriterierna ska problemen ha funnits i minst sex månader i minst två skilda 
vardagsmiljöer t.ex skolan och hemmet. Svårigheterna ska ha börjat före sex års ålder och inte 
vara åldersrelaterade och kliniskt signifikant funktionsnedsättning. 
 
  
 
Teoretiska perspektiv 
Medveten om att det finns andra perspektiv så har jag för att begränsa studien valt att beskriva 
två. 
Biologisk  
 
Man har genom olika studier försökt finna genetiska kopplingar till ADHD. Studien avseende 
temprament är en av dom,(Rothbart m.fl 1995).Även frekvensen av uppmärksamhets- och 
hyperaktivitetsproblem inom familjen (Rutter m.fl,1999) 
I litteraturen beskrivs att användning av alkohol/tobak under graviditeten samt att 
förlossningsskador kan ge en ökad risk för utvecklandet av ADHD. Det finns idag en bred 
enighet kring betydelsen av genetiska faktorer för uppkomsten av ADHD men dessa faktorer 
måste ses i samspel med den närmsta miljön ( Plomin m.fl,1997) 
Forskningsresultaten under 1990-talet ledde till att man med allt större övertygelse hävdade 
att ADHD var ett funktionshinder som till huvudsak berodde på konstitutionella och/eller 
organiska orsaker i hjärnan. 
Ett nytt begrepp introducerades ”neuropsykiatriska funktionshinder”, där själva tyngdpunkten 
låg just på detta att neurobiologiska förändringar i hjärnan var den absolut största och 
viktigaste orsaksfaktorn till detta funktionshinder. 
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Vetenskapliga studier har visat att man kan se olika avvikelser i hjärnans funktion hos 
personer med ADHD. Den gemensamma nämnaren är störningar i impulsöverföringen i de 
delar som styr uppmärksamhet, aktivitetsreglering och impulskontroll. Biokemiska 
förklaringsmodeller till detta, som framförallt handlar om dopaminförsörjningen i hjärnan, är 
de för närvarande mest aktuella. Detta stämmer väl med de neuropsykologiska 
förklaringsmodeller som på senare tid lanserats. Man antar där att svårigheterna kan förklaras 
som brister i exekutiva funktioner, det vill säga de processer i hjärnan som svarar för 
planering, organisation, samordning, impulsreglering m.m.  
  

Anknytning/samspels teori 
Enligt anknytningsteorin som den formulerats av Bowlby (1969) är barnet biologiskt 
förprogrammerat för att knyta an, det ligger i den medfödda överlevnadskraften. Barnet kan 
alltså inte låta bli att knyta an. När barnet föds är det utrustat med olika beteendesystem som 
är beredda att aktiveras av stimuli. Affektsystemet är ett sådant system som är till för att 
påkalla uppmärksamhet från omgivningen. Stressnivån hos föräldern höjs som försöker 
undanröja barnets obehag. Förälderns kroppskontakt ger barnet psykologisk och fysiologiskt 
hjälp att hantera den egna stressen.Under det första levnadsåret differentieras skriket och 
uppfattas av föräldern ha ett skiftande innehåll. Varje gång föräldern reagerar på barnets 
signaler lagrar barnet en ny upplevelse. I anknytningsteorin antas att de upplevelser som 
barnet får av möten skapar erfarenheter som bildar representationerna av hur det är att vara 
med andra. Dessa länkas samman i inre arbetsmodeller för samvaro. Arbetsmodellerna styr 
barnets relationsutveckling. 
Stern (1996) utvecklar tankegångarna i sin beskrivning av olika format som handlar om 
barnets förmåga att uppfatta motivstyrt beteende. Med hjälp av de pronarrativa enheterna, 
PNE, kan barnet på ett övergripande sätt uppfatta och förstå intentioner i olika budskap. Med 
den beskrivningen kan man anta att barnets aktiva sökande efter mening är nära kopplat till 
den kvalitativa form som de inre arbetsmodellerna får. 
Barnets hjärna växer, den neurofysiologiska mognaden ökar och erfarenheter lagras i form av 
mönster av representationer. För varje gång anknytningssystemet aktiveras förfinas det 
viljestyrda beteendet. Med hjälp av de inre representationerna styr sen barnet sitt beteende. 
Det är ur den dialogen som representationen av den trygga basen antas skapas. 
 
Begreppet trygg bas skapades av Mary Ainsworth och är det som föräldern ska tillhandahålla 
barnet. Varje förälder har en egen inre modell för vad omvårdnad är. Förälderns förmåga att 
att skapa och tillhandahålla en trygg bas för sitt barn är beroende av hur han eller hon har löst 
bla  sin egen barndoms problematik kring närhetssökande och utforskande. 
Skälen till att anknytningsrelationen inte utvecklas optimalt är komplexa. Förälderns inre 
modell för omvårdnad kan vara förvrängd eller störd, men barnets signaler kan också vara så 
vaga att den osäkra mamman inte vågar svara. Sköra barn som är svåra att förstå sig på kräver 
mer av sina föräldrar än de barn som är förrutsägbara. Problemet kan alltså ligga i en 
sårbarhet hos barnet, hos föräldern, i matchningen dem emellan eller i yttre påfrestningar som 
gjort att de inte funnit varandra(Mothander,1998). 
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Anknytningsmönster 
Ett stort steg för anknytningsforskningen togs av Mary Ainsworth med ”Strange situation”-
testet där man studerade separation och återförening mellan barn och föräldrar. Även 
samspelet är möjligt att analysera för att se vem som bryter en en pågående sekvens med 
samspel och inte svarar korrekt på motpartens signaler.  
Utifrån ”Strange-situation”-testet har man grupperat olika anknytningsmönster som uppstod. 
Dessa var Undvikande/Trygg/Ambivalent anknytning. Den fortgående forskningen upptäckte 
dock att det förekom föräldra-barnpar som inte passade in i någon av dessa tre grupper. I 
början på 1990-talet började man föra samman dessa barn i en ny kategori, kallad för 
anknytningstyp D ”desorienterad anknytning” (Main & Solomon,1990). 
 
Desorganiserad anknytning 
Forskningen har försökt kartlägga barnets respektive förälderns del i uppkomsten av 
desorganiserat samspel. Det flertalet forskningsrapporter visar är att föräldrarna ofta inte 
förmår att svara adekvat på barnets signaler och/eller inte förmår att tillgodose barnets behov.  
I början på 1990-talet kom de första forskningsrapporterna om desorganiserad anknytning 
(Main & Solomon,1990). Man har från studier av barn i småbarnsåldern kunnat följa dessa 
upp i skolåldern och kunnat finna starka kopplingar mellan desorganiserad anknytning och 
externaliserande beteendeproblem i skolan. 
Termen externaliserande problem används inom den psykologiskt inriktade forskningen och 
innefattar problem som hyperaktivitet, impulsivitet, uppmärksamhetsproblem, försämrad 
emotionell reglering, följsamhetsstörning, sämre koncentrationsförmåga och nedsatta 
executiva funktioner samt ökad aggressivitet. 
Graden av problemen skattas ex i enlighet med Child Behaviour CheckList (CBCL) och 
alltmer forskning visar att det som kallas externaliserande problem i mycket hög grad 
omfattar samma funktionsförändringar som inom DSM-systemet kallas för ADHD, 
uppförandestörning (CD)och trotssyndrom(ODD). 
 
Forskning  
 
Orsaksbeskrivning 
Orsaker till att barn har svårigheter att sitta stilla och koncentrera sig under lång tid har väckt 
kontroverser bland företrädare för olika discipliner. Många anser att barnens problem beror på 
allt mer ökade stress som finns i samhället, med krav på effektivitet och allt mindre tid för 
familjen, vilket påverkat barnen så kraftigt att dom utvecklat olika symtom. 
Andra menar att det är olika hjärnfunktioner som brister, vilket då skulle bero på försämrade 
funktioner i centrala nervsystemet. Vi ställer idag högre krav på barns förmåga att sitta still 
och ta till sig information, vilket gör att dysfunktioner slår igenom i högre grad och betraktas 
som skadliga.( A.Broberg, m.fl Klinisk Psykologi 2003). För att om möjligt förstå behöver vi 
titta på dessa barns svårigheter med både våra biologiska, psykologiska och psykosociala 
glasögon och dessutom förstå hur dessa samverkar.  
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Wrangsjö (2002) ”menar att vi måste förhålla oss öppna för att vår kunskap, bland annat om 
hjärnans funktioner och barns utveckling, ännu är så ofullständig att vissa av dagens 
sanningar är morgondagens överdrifter, utan att just nu vet vilka sanningar det gäller”. Ingen 
kan idag med säkerhet säga vad som är den huvudsakliga orsaken till ADHD och forskningen 
som till största delen har baserats på biologiska grunder har ett försprång till annan forskning 
men är för den skull inte säkerställd. Forskarna är idag eniga om att det inte finns en orsak till 
ADHD utan att det finns många faktorer som påverkar varandra.”Begreppet neuropsykiatriskt 
funktionshinder (Borell,2005) kan inte ses som enhetligt”. De barn som ryms under begreppet 
neuropsykiatri kan så snart man har definierat funktionshindret också ha anknytningsstörning, 
relationsstörning, familjeproblematik, utvecklingsstörning trotssyndrom, depression m.m. 
Borell föreslår att man istället för neuropsykiatriskt funktionshinder kan tala om 
barnpsykiatriska svårigheter, -störningar, -sjukdomar framöver och samtidigt hjälpas åt att 
definiera och behandla barn och familjer med dessa svårigheter. 
 De flesta forskare anser dock att ADHD har en biologisk grund men att denna grund 
påverkas av barnets situation. Exempelvis hur samspelar barnet med föräldrarna och andra i 
sin omgivning men också hur miljön omkring barnet ser ut. (Iglum, 1999) 
Idag finns en mängd olika behandlingsalternativ för barn med symtom som ryms under 
begreppet social beteendestörning( social syftar på beteendet och innebär inte något antagande 
om orsakssammanhang  bakom störningen). Begreppet används inom barnpsykiatrin och 
inkluderar barn som under en längre period och i olika situationer har ett sånt beteende som 
stör både barnet och omgivningens sociala liv, beter sig oppositionellt eller 
antisocialt.(Svedin,2000) . En annan benämning är också externaliserande störning. 
  
 
MTA-studien 
I USA har en 36månaders långtidsstudie på medicinsk behandling av barn med ADHD-
diagnos slutförts (2007) 
I resultaten kan man se att den medicinska behandlingen förvisso hade god effekt på barnens 
symtom på kort sikt men det goda resultat man hoppats på av en längre tids behandling 
uteblev.Bäst effekt uppnåddes i den kontrollgrupp där man kombinerade den medicinska 
behandlingen med föräldraträningsprogram, beteendeträning. 
För de barn som initialt hade de största problemen ( höga symtomvärden och aggression vid 
baseline, lägre IQ, sämre sociala förmågor och andra riskfaktorer)visade sig medicineringen 
inte ha någon bestående effekt när dom uppnått sena barnaår eller tidiga ungdomsår.  
En tydlig minskad tillväxt vilket orsakas av påverkan av hypofysen som producerar hormoner 
och som barnen efter tre år inte kunnat ta igen. Hur/om detta också påverkar hjärnans 
utveckling har jag i den här studien inte funnit något skrivet .Indikationer på att 
långtidsbehandling av medicin skulle innebära en lägre risk för framtida kriminalitet och 
drogproblem kunde inte heller bekräftas i studien.  
 
Psykodynamiskt inriktad behandling 
Av den forskning som bedrivs utgör endast ca5% psykodynamiskt inriktad 
behandling(barnpsykoterapi utåtagerande barn)  (Boalt,Böettius & Berggren 2000).Att 
evidensbasering saknas betyder inte att sådan behandling är ineffektiv för barn med 
beteendestörning. 
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Fonagy & Target (1996) rekommenderar ”psychodynamic developmental therapy eller 
“developmental help” för barn med omfattande störningar i sin känslomässiga och sociala 
utveckling. Det man främst vill uppnå med en sån terapi är att öka barnets förmåga att 
reflektera över och dra slutsatser om egna och andras mentala processer. En sån terapiform är 
Stödjande Expressiv lekterapi( Kernberg & Chazan`s 1991) 
Ett metodutvecklingsprojekt bedrevs 1996 av Pia.Eresund( Eresund, 2002) för att tillämpa 
stödjande expressiv lekterpi med en grupp pojkar med svåra beteendestörningar. 
Utvärderingen visade ett positivt resultat men också att för barn med ADHD –diagnos 
behöver man utveckla arbetssättet ytterligare. 
En retrospektiv studie som ofta omnämns är den av (Fonagy & Target 1994) där man 
undersökte utfallet efter psykoterapi för barn med beteendestörning vid Anna Freud center. 
Studien omfattade135 barn varav 93 gick i terapi minst ett år. Efter avslutad behandling 
uppfyllde 69% inte längre diagnosen beteendestörning. 
 
 
Föräldrars upplevelser 
Föräldrarna kan uppleva dessa barn som gåtfulla små varelser som dom aldrig riktigt vet hur 
dom ska handskas med. Detta kan generera konflikter och ett osäkert föräldraskap. Föräldrar 
blir ofta desperata och uppgivna när inga fostransmetoder fungerar och de pendlar mellan att 
försöka resonera med barnet, vädja, hota, skälla och bestraffa eller visa uppgivenhet mot 
barnet (Duvner,1998). Upplevelsen av att inte kunna nå sitt barn tär på relationen 
(Axengrip&Axengrip,2003). Relationsproblem med skilsmässor som följd är vanligt hos 
familjer med barn med ADHD. Dessa föräldrar hamnar lätt i ensamhet, isolering och 
depression (Boethius&Rydlund,1998) 
Studier har gjorts för att bland annat förstå hur relationen påverkas mellan förälder och barn 
med diagnosen ADHD.   
I Singhs (2004) undersökning framkom att många föräldrar inte kunde knyta an någon 
relation till barnet på grund av olika negativa känslor som hat och ilska som barnet väckte hos 
dom. Även Bull & Whelan (2006),Perry et,al. (2005) fann att många föräldrar ansåg att det 
var viktigt att få hjälp att bygga upp en bra relation till barnet, vilket borde präglas av glädje, 
lugn, förståelse och stöd. Dessa mödrar upplevde en brist på anknytning till sitt barn på grund 
av negativa känslor som ilska, avvisande attityd, depression, isolering och begränsning. 
 
”It was so hard…whenever he was getting in trouble he`d say, “you hate me” // And I 
Thought… Yeah, oh yeah.” (Singh, 2004) 
 
“I couldn`t reach him, you know? I was so frustrated, so upset and angry that I couldn`t do 
anything for him. I keep thinking I should be able to do something, you know, something to 
pull him out of this.” (Singh, 2004) 
 
Det tidiga samspelet är viktigt (Praisler,1998) för att ge en god grund för barnets fortsatta 
utveckling. Trots detta omsätts den kunskapen sällan utan den tidiga rådgivningen till 
föräldrar med barn med funktionshinder lägger tonvikten vid barnets utveckling av enskilda 
förmågor snarare än utvecklingen av relationer.  
 
 
 
 
 



 10 

 
Betydelsen av att utveckla ett föräldra-barn-samspel tidigt är viktigt för att senare i livet 
kunna skapa och vara i nära relationer.” Inte sällan (Gravander,1998) får man ta del av 
föräldrars berättelser om att de redan från början upplevde att det var svårt att skapa ett tidigt 
samspel”. 
 
Syfte/ Frågeställningar 
 
Syftet är att undersöka föräldrars erfarenheter av  barnpsykiatrisk behandling för deras barn 
med ADHD-diagnos, med fokus på samspelet mellan barn och föräldrar. 
 
Frågeställningar 
 
1. Har behandling och stöd till barnet och dess familj präglats av en helhetssyn och ett 
relationsperspektiv. 
  
2. Har föräldrarna upplevt en delaktighet i val av behandling? 
 
3. Uttrycks behov av annan behandling förutom den medicinska? 
 
Definition 
Med helhetssyn menas att ha en förståelse för vad som är viktiga relationer och samband inom 
ett system och dess relation till omgivningen. Det innebär att förstå det totala systemet. 
Med relationsperspektiv menas att se barns svårigheter ur ett relationsperspektiv dvs ett barns 
svårigheter ses i relation till omgivningens bemötande och inte som en egenskap hos barnet. 
 
Metod 
 
Val av metod 
I den här studien kommer föräldrars erfarenheter att undersökas. Jag har valt att använda en 
kvalitativ forskningsintervju. En sådan metod gör det möjligt att kunna tillvarata allas åsikter. 
Som intervjuare bör jag försöka ha ett förutsättningslöst och öppet förhållningssätt till det 
område jag ska undersöka. Antalet intervjuer bestämdes till fyra. 
 
Urval och praktiskt genomförande 
1. Barn i ålder > 15 år. 
2. Pågående behandling inom BUP under året 2007. 
3. ADHD-diagnos 
4. Ingen annan pågående behandling(psykologisk) än farmakologisk behandling (där samtal  
    för medicinuppföljning ingår).                                                                             
5. Den farmakologiska behandlingen ska ha pågått i minst sex månader. 
 
Utifrån dessa kriterier granskade jag journaler och fann sammanlagt arton barn som uppfyllde 
dessa. Två barn plockades bort eftersom fanns en tidigare behandlingskontakt med mig. Av de 
kvarvarande sexton drogs fyra barn slumpmässigt.   
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Totalt drogs sju namn eftersom två tackade nej av praktiska skäl och en var ej möjlig att nå. 
Av dessa fyra föräldrapar så bestod tre av biologisk förälder respektive styvförälder och ett 
där båda var biologiska föräldrar till barnet. Jag valde att intervjua de vuxna som har en tät 
kontinuerlig kontakt med barnet och funnits med sedan barnet fick diagnos. 
Utifrån mina frågeställningar har jag utformat intervjufrågor (bilaga). Intervjuerna som tog 
mellan 90 och 120 minuter gjordes på plats som föräldrarna valt. Samtliga intervjuer 
bandades för att skulle kunna göra dessa i samtalsform och inte behöva föra anteckningar men 
även för att få med exakt vad och hur föräldrarna uttryckte sig. 
Intervjuerna har sedan skrivits ut ordagrant. Ur materialet har jag sen plockat ut det som är 
signifikant. I de signifikanta uttalanden har jag sedan letat efter gemensamma nämnare som 
kan utgöra kategorier som representerar mina frågeställningar. 
För familjerna har jag tydliggjort att föräldrautbildning och konsultationer till skolan inte är 
att jämställa med psykologisk behandling. 
 
Resultat 
Resultatet redovisas på följande sätt. Under varje frågeställning redovisar jag axplock från 
intervjuerna som representerar varje föräldrapars svar. Samt en kort sammanfattning under 
varje frågeställning. I resultatsdelen redovisas också de familjerna beskriver utifrån ett 
anknytningsperspektiv. 
 
 
 
Frågeställning 1. Har behandling och stöd till barnet och dess familj präglats av en 
helhetssyn och ett relationsperspektiv. 
 
Familj 1 Medicinen har effekt på koncentration, bättre förmåga till inlärning , barnet 
lugnare,har bättre uthållighet.    
                                          
Det har varit mest prat om medicin och skolan. Jag som kommit in i familjen 
skulle också ha behövt stöd, få veta hur man ska vara, jag har fått försöka ta reda på saker 
själv. När symtomen ökar har vi inte pratat om det som har varit runtomkring.          
Vi har inte pratat så mycket om alla svåra konflikter och hur det blivit.    
                .          
                
Familj 2 Medicinen har effekt på koncentration, jämnare humör, bättre minne, bättre 
uthållighet.  
   
Man fick inget veta om hur man ska förstå och vara med han, utan bara att det här  
är ADHD, så här är det. Upplever att behoven för vår familj med och utan barn   
inte uppmärksammats. Vi tycker inte att det är ett barnperspektiv utan det  
pratas bara om omgivningens uppfattning. Vi tror barnet har behov av att få prata  
om sitt eget, hans självkänsla, ledsenhet, oron att inte vara som andra. 
 
Familj 3 Medicinen har effekt på koncentration, mindre impulsstyrd, lugnare, mindre 
konflikter, utbrotten avtar snabbare.  
 
Ingen har frågat hur vi andra mådde. Vi hade det väldigt jobbigt hemma. 
Dom har brytt sig om hur det varit i skolan, det är som det som varit viktigast. Man  
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kan inte bara säga, tack o lov att det fungerar i skolan. Man måste ju ha en helhetsbild med 
barn. Hur mår våra andra barn i det här? 
 
Familj 4 Medicinen har effekt på koncentration, mindre orolig, bättre inlärning, lyssnar bättre, 
bättre uthållighet, mindre bråk med kompisar.  
 
När vi kom till BUP så gick allt så fort med diagnos och medicin, vi fick inte  
fundera, smälta beskedet. Vi hade så många frågor om han och om oss, hur skulle vi  
vara tillsammans. Våra problem hemma med att vi är rädda för att lämna honom  
ensam, att han gör alvarliga saker har vi inte  pratat om. Vi kanske ska klara det själva. 
 
Sammanfattning: Familjernas erfarenhet är att medicinen varit till hjälp men att det saknats en 
helhetssyn. 
 
Frågeställning 2. Har föräldrarna upplevt en delaktighet i val av behandling. 
 
Familj 1 Vi har inte kunnat välja. Vi har inte erbjudits något annat än medicin. 
 
Familj 2 Medicin var som inget val, det bara blev så fastän dom aldrig tyckte den fungerade. 
Vi har varit där och pratat om medicin men dom har aldrig erbjudit nåt mer eller nåt  
annat.Vi har sagt att vi har behövt nåt mer än medicin men vi tänkte att det kanske inte fanns. 
 
Familj 3 Vi vet att det fanns men dom andra behandlingarna har vi aldrig erbjudits. 
Det enda som diskuterats är läkemedel men å andra sidan var det mera som en  
envägskommunikation.Vi var alltid lika rädd när han skulle prova någon ny medicin. 
 
Familj 4 Det blev medicin direkt, det var jättekonstigt, jag visste ju inte vad det va. Det  
kändes så hemskt när han fick alla biverkningar och dom bara pratade om en ny sort, vi sa nej 
till det men då fick vi inget alls.Vi fick ingen information om nåt annat. 
 
Sammanfattning: Inget av föräldraparen beskriver en delaktighet. Inte heller att 
alternativ/komplementär  behandling har erbjudits. 
 
 
Frågeställning 3. Uttrycks behov av annan behandling förutom den medicinska. 
 
Familj 1Vi skulle behöva hjälp med barnets aggressioner som blivit svårare.  
Han har så mycket sorg och saknad efter sin mamma, som han skulle behöva hjälp med. 
Familjearbete (syskon, mycket påfrestningar på oss alla) vi orkar inte med något roligt. 
 
Familj 2 Jag förstår hans problematik men hur ska vi få det bättre tillsammans. Vad är  
normalt för barn i hans ålder, det är som att dom bara pratar runt, jag får inget veta.  
Det som skulle ha följt med diagnosen är att vi som lever med barnet skulle fått nåt 
tillsammans. Jag har varit ute efter något som kunde hjälpa oss skilja ut vad som är            
symtom och vad som är mera han.Vi har sagt att vi behövt få pratat bara vuxna men det har 
aldrig blivit nåt, kanske det inte finns resurser. 
 
Familj 3 Vi har önskat att han skulle få prata med nån som bara träffade honom, men dom sa 
att det går inte prata med små barn.                                                                                           
Vi har många funderingar kring vad som är ADHD och vad som är normalt i en viss 
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ålder. Kanske man satt för mycket i diagnosfacket istället för i normalfacket 
 
Familj 4 Vi önskar dom gjort nåt annat då, än mer medicin menar jag. Jag skulle vilja ha 
vanliga träffar med oss föräldrar. Att få prata om vad som är normalt och inte  
ADHD, han var ju vårt första barn. Är medicin det enda dom kan göra för han? Han(barnet) 
hade behövt få prata om sin rädsla för medicin.  
 
Sammanfattning: Alla fyra föräldraparen uttrycker  behov av kompletterande behandling 
utöver de medicinska insatserna på individual/ familj/föräldra nivå.  
 
 
Tecken på svårigheter i samspelet. 

 
Familj 1 Det som beskrivs som en stor svårighet är affektreglering. Barnets aggressioner har                                                                   
funnits sen tidiga barnaår och framemot tonåren försvårats och ibland övergått till fysiska 
angrepp. Barnets förmåga att ta emot tröst har försämrats. Svårt ge uttryck för känslor av sorg, 
besvikelse. Barnet drar sig undan när känslor väcks. Barnet ber inte om hjälp när det är svårt. 
Gränssättning svårt acceptera. Föräldrarna osäker i bemötande av barnet, drar sig tillbaka. 
 
Familj 2 Svårt reglera affekter. Mycket aggressionsutbrott. Svårt finna sätt att försonas med 
barnet efter konflikt. Barnet drar sig undan när känslor väckts. Svårt acceptera gränssättning. 
Föräldrarna drar sig undan barnet då osäkerhet väcks. Föräldrar rädd att om dom visar intresse 
så blir det konflikter. Barnet gör bara det han själv vill. 
 
Familj 3 Svårt reglera affekter. Raseriutbrott som också innehöll fysiska angrepp. Mycket 
anklagelser mot barnet som ledde till konflikter. Svårt försonas. Det blev mycket vi mot han. 
Vi kände skam över barnet. Tyckte jag var en dålig förälder. Svårt ge närhet. Barnet har svårt 
ta emot omsorg. Svårt med beröm. Vi har svårt som föräldrar också att anpassa när vi ska ge 
och när vi ska dra oss tillbaka. Barnet har svårt be om hjälp. 
 
Familj 4 Svårt reglera affekter. Det har blivit så mycket misstolkningar och anklagelser. Svårt 
förstå vad han vill, kanske är det uppmärksamhet? Ofta konflikter men svårt försonas. Vi 
undviker frågor, det blir ofta fel. Omgivningens reaktioner gav skuldkänslor. Svårt med 
gränser. 
 
Sammanfattning: Alla fyra familjerna beskriver samspelssvårigheter med barnet. 
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Diskussion 
Här följer en diskussion där jag väver samman litteratur och mina egna tankar. Diskussionen 
är upplagd utifrån mina frågeställningar som sedan speglas utifrån ett anknytningsperspektiv. 
 
Syftet med denna uppsats var att undersöka föräldrars erfarenhet av barnpsykiatrisk 
behandling för deras barn med ADHD-diagnos, med fokus på samspelet mellan barn och 
föräldrar. 
 
Studien har gett väldigt mycket material som föräldrarna önskat dela med sig av under 
intervjuerna. Jag har fått tydliga och många gånger enhetliga erfarenheter från alla fyra 
familjerna.  
 
I min inledning skriver jag att i mötet med familjen är dialogen och utforskandet det centrala 
för att förstå just det här unika barnet och dess familj. De fyra familjer jag mött ger en unik 
berättelse men i deras berättelser finns också likheter som blir viktig information till oss 
behandlare för att tillgodose barnets behov utifrån en helhetssyn. 
I litteraturen är man å ena sidan väldigt övertygande om vad huvudorsaken är till dessa barns 
symtom som innebär ett fastställande av en ADHD-diagnos, nämligen att det beror på en 
biologisk skada i hjärnan, vilket man inte riktigt kan bevisa men som ändå satt sin prägel som 
en sorts ”sanning” inom den barnpsykiatriska sfären. En sanning som sannolikt också får sin 
betydelse i mötet med barnet och dess familj. Detta till trots då forskarna idag är allt mer 
överens om att många faktorer påverkar och ingen med säkerhet kan säga vad som är de 
primära symtomen. Som Ljungberg ( Medikament nr2-05) skriver att problemet med dessa 
studier är att det inte går att avgöra vad som är hönan och vad som är ägget.  
Det finns väldigt lite skrivet om föräldrars uppfattning om vilka behov dom ser för sina barn 
och för sin familj. Kanske vi inte tillskriver dom den kunskapen eller kanske vi är så säkra på 
vad barn med ADHD-diagnos behöver och kan tillgodogöra sig i form av behandling att vi 
inte ser det som väsentligt. 
 
I den här studien som baseras på föräldraintervjuer får vi en inblick i vad några föräldrar har 
för tankar om sina egna och barnens behov samt hur vi tillgodoser detta. 
När dessa barn blir föremål för utredning som utmynnar i en ADHD-diagnos så har föräldrar 
och barn en flerårig gemensam historia som är fylld av bekymmer, oro, konflikter, en historia 
som inte liknar många andra familjers. I mina intervjuer beskrivs att man sökt hjälp när man 
inte längre orkat som förälder eller att omgivningens påtryckningar blivit för stora. ”Det barn 
som får neuropsykiatriska diagnoser har vanligen märkts under en längre tid på ett sätt som 
varit plågsamt för både dom själva och omgivningen” (Wrangsjö,1998) Vi kan inte förändra 
deras  historia men vi kan se den som något som format relationen mellan barn och föräldrar 
och som vi bör ta hänsyn till när vi funderar över hur vi ska förstå och behandla deras 
svårigheter.  
 
I min frågeställning om dom professionella haft ett relationsperspektiv och en helhetssyn i 
mötet med familjen och som sedan präglat det stöd och den behandling dom fått så beskriver 
alla fyra föräldraparen att dom inte tycker det.    
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Samtliga föräldrar uttrycker ett varierat men  tydligt behov av att få synliggöra hur deras 
relationer påverkats av barnets svårigheter och hur dom själva upplevt en stor otillräcklighet 
som förälder.   
Det finns en sorg i deras historia som inte har lyfts fram och en oro inför framtiden som 
ständigt präglar deras relation till barnet. Vi vet att det är vanligt med svåra påfrestningar i 
föräldrarelationen som ofta leder till skilsmässor och att nya familjesystem bildas. Detta är 
också något som dessa föräldrar tar upp som en viktig aspekt som inte getts utrymme att 
samtala om. Hur kan vi bidra med att synliggöra barnets behov i sitt nya sammanhang? Att 
samtala med föräldrarna utifrån det här perspektivet är till en början lite trevande och jag får 
hela tiden hjälpa familjerna att hålla fokus på relationen och inte enbart på barnets symtom. 
Det berör känslomässigt att reflektera över det som alla föräldrar önskar, att få dela en närhet 
med sitt barn.  
 
Dom områden som föräldrarna berör under relationsperspektivet är flera. Beskrivning av 
samspelet före diagnos, hur konflikter genomsyrat deras vardag, barnets tidiga utsatthet i 
samspel med andra barn, hur syskon/släktingar påverkats av situationen och föräldrarnas egen 
känsla av otillräcklighet, skam och skuld. 
”Det ligger nära till hands att skuldkänslor väcks hos mamman när hon undrar över vad det är 
för fel på henne som inte kan föda ett barn som är förnöjt på samma sätt som hon upplever att 
andras barn är”(Mothander,Wrangsjö, 2002) 
Att ett relationsperspektiv saknas innebär för mig att man också utelämnat en 
utvecklingspsykologisk aspekt i det bemötande som föräldrarna redovisar att dom fått och 
som då inte heller inbegriper anknytningen och dess betydelse för barnets utveckling/brist på 
utveckling. 
 
Frågan till föräldrarna om delaktighet i val av behandling  väckte väldigt många olika tankar 
hos alla dom vuxna. Ingen av dom kunde minnas att det resonerats om något alternativ och 
därför uppstod ju inte heller något egentligt val. Det två av familjerna berörde var att tiden 
mellan diagnos och läkemedelsbehandling gick så fort. Kan det vara så att kunskapen om att 
läkemedel ger en tydlig symtomlindring gör att vi ”tappar” bort föräldrarnas möjlighet att 
känslomässigt få smälta detta. I den litteratur jag läst finner jag inget skrivet om ett 
krisperspektiv. Hur kan det komma sig att det sägs så mycket om den lättnad och den 
skuldbefrielse det är att få veta att ens barn har ADHD men inget om att det rimligtvis också 
är en kris att få veta att ens barn har ett livslångt handikapp som kommer att kräva anpassning 
för resten av livet?  I dessa intervjuer berörs  också etiska frågor hos föräldrarna kring att 
medicinera sitt barn med preparat som är förknippade med droger men att också 
överhuvudtaget vara i en situation där barnet behöver medicinering är inte självklart enkelt att 
ta ställning till. Ger vi föräldrarna den tid dom behöver för att känna trygghet med den 
behandling som erbjuds?  
Två av familjerna beskriver att dom inte fått gehör för sina önskemål gällande behandling, 
vilket berör frågan om vilken vikt vi lägger vid föräldrars delaktighet i vård och behandling 
och betydelsen av föräldrars kunskap om sitt barn. ”Den föräldrakompetens (Paisler,1998) 
som de intuitivt byggt upp i relation till sitt barn innan de fick reda på att det var ett ovanligt 
barn, kan lätt försvinna, särskilt om de börjar träffa experter och rådgivare som tar över 
föräldrarollen”.    
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Vi möter ofta föräldrar som upplever att dom förlorat sin kompetens. I ett tidigt skede borde 
vi istället bidra med hjälp att förstärka deras föräldraskap och bekräfta deras kunskap om 
barnet. Vidareutveckla ömsesidigheten mellan barnet och föräldrarna och  befästa relationen 
dom emellan, det skulle ge föräldrarna deras kompetens tillbaka.   
Om vi väljer ett förhållningssätt som ”experter” bör vi vara medveten om hur detta kan 
komma att påverka familjen i fortsättningen. Vart finns kunskapen om det unika barnet och 
dess familj i detta? Är detta den enda diagnosgrupp inom barnpsykiatrin där man inte anser att 
olika behandlingar kan vara komplementära och förstärka varandras effekter? Är alla dessa 
barn så lika att samma behandling passar alla? I föräldrarnas berättelser så har tiden före 
diagnos och medicinsk behandling varit mycket tung och att i ett inledningsskede få hjälp att 
dämpa symtom och ”lugna ner” situationen beskrivs vara en stor lättnad, men deras behov 
förändras och hur möter vi dessa?  
 
Min tredje frågeställning om föräldrarna upplevde behov av någon annan behandling förutom 
den medicinska så var svaren från alla fyra föräldraparen lika tydliga, det fanns behov som 
inte tillgodosetts. 
Alla föräldrarna beskriver en känsla av övergivenhet när det handlar om deras familj och alla 
dom relationella svårigheterna dom har. Hur kan vi förstå deras övergivenhetskänsla?  
Även här kan jag urskilja vissa områden där behov av annan behandling uttrycks av samtliga.  
Det finns en stor oro för hur barnet ser på sig själv, en självbild som verkar ta sig mera 
depressiva uttryck för de barn där tonårstiden närmar sig men också en allt mer tilltagande 
aggressivitet som blir svårare för barnets omgivning att hantera. Att som barn få en 
benämning på vad som gör att han/hon inte klarar det andra barn klarar eller inte alltid förstår 
vad som förväntas kan naturligtvis vara en lättnad men det innebär också konsekvenser för att 
utveckla sin identitet.  
Några av föräldrarna beskriver hur barnet själv har funderingar kring sin identitet, vad är jag 
och vad är ADHD? Vi möter många tonåringar som är i en utvecklingskris där vägen ut i livet 
skrämmer och försvåras. Finns inte dessa tonårskriser i den här diagnosgruppen?  Tre av fyra 
barn har en förälder som inte längre tar kontinuerlig del i barnets liv, vilket vi vet är en 
känslomässigt stor förlust för alla barn. I intervjuerna beskrivs barnens olika reaktioner på 
detta. Ibland kan föräldrar eller andra vuxna hjälpa barnet förstå och med deras stöd hantera 
sådan övergivenhet men många gånger finns varken ork eller utrymme. Deras vardag fylls av 
alla praktiska planeringar för barnet och familjen.  
 Stora påfrestningar som tär på vuxenrelationen och försvårar ett gemensamt föräldraskap, en 
osäkerhet hur barnet mår i relation till dom själva och som familj. Föräldrarna och då främst 
mammorna beskriver känslor av otillräcklighet och osäkerhet. Studie som visar just detta att 
mammor till barn med ADHD upplever mera stress än mammor till barn utan 
svårigheter(Kadesjö 2001). Det är vanligt att dessa föräldrar nämner känsla av maktlöshet, att 
inte duga som föräldrar, att dom bråkar för mycket, oron för hur barnen ska klara att gå i 
vanlig skola m.m(Broberg,2003) 
 
Den fråga som alla familjerna klart uttryckte en stor osäkerhet kring men också då ett stort 
behov av kunskap kring var skillnaden mellan vad som handlade om funktionshindret och vad 
som handlar om en normalutveckling hos barnet. Föräldrarna vill se det friska, det salutogena.  
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 Att familjen sitter med sådana frågor och upplever att dom inte får hjälp att fundera kring 
detta, innebär det att vi professionella stärker bilden av att barnet är sin diagnos. Om vi inte 
hjälper föräldrarna att se det normala hos sina barn hur ska då barnens egen självbild kunna 
nyanseras 
 
Anknytningsperspektiv 
Med begreppet anknytning menas en känslomässig relation som uppstår mellan barn och 
förälder. Barnet signalerar via sitt affektsystem och förälderns uppgift är att svara på barnets 
behov. Egenskaperna hos de båda påverkar hur detta blir. I mina intervjuer beskriver samtliga 
familjer att barnet har svårigheter med sin affektreglering och att dom själva har svårigheter 
att förstå och bemöta barnets olika signaler. I litteraturen beskrivs att kvaliten i föräldrars 
samspel med barnet de första levnadsåren har betydelse för utveckling av förmåga till 
impulskontroll och känslomässig reglering(Eresund 2003). 
 Några av föräldrarna beskriver tydligt känslor av skam och skuld över barnets beteende. 
Omgivningens bemötande som förstärker känslan av att inte ”duga” som förälder. Detta har 
rimligtvis påverkat deras relation till barnet i ett tidigt skede. Dessutom beskrivs barnen som 
svåra att ge, både gällande tröst och hjälp. Rimligt att känslor av avvisande väcks och hur kan 
man hantera det så att det inte påverkar föräldrars fortsatta givande till barnet? Är detta något 
som vi erbjuder föräldrar att prata om? Finna möjliga vägar till en utveckling? Alla beskriver 
också en tillvaro där konflikter är lättväckta och kan generera svårhanterliga 
aggressionsutbrott hos barnet. Föräldrarna har lite olika strategier för detta men beskriver 
också att dom ofta tillåter barnet att styra för att undvika dessa svåra utbrott. Kan detta 
innebära att hierarkin i familjen åsidosätts? Barnet får för stort ansvar än vad som är adekvat 
för åldern och som inte utvecklar barnets förmåga att underordna sig vuxna och då blir detta 
också en svårighet i relation till andra barn. Förstärks barnets svårigheter?  
”Med ett gott stöd kan den förälder som har ett krävande barn lättare utveckla sin förmåga att 
själv se och hjälpa andra se, sitt barns svårigheter”(Mothander 1998) 
 
Slutsatser 
Mina slutsatser är att vi i alla möten med föräldrar och barn måste se det salutogena hos 
barnet men också den otroliga kompetens och kunskap som föräldrar har om sina barn. 
Om vi lyssnar till föräldrarnas berättelser om hur dom upplever sitt barn och svårigheterna i 
samspelet kan vi få en fördjupad kunskap som vidgar vår syn på dessa barns möjligheter till 
utveckling. Vi behöver också lyssna till föräldrarnas egna upplevelser av diagnos, medicin 
och vägen fram till dessa. Har vi som ”experter” övertagit makten att veta vad som behövs 
och då urholkat deras föräldraskap. Ser vi föräldrarna som kapabla att själva avgöra vilken 
hjälp dom vill ha för sin familj? Intervjuerna har väckt många tankar och nya frågor som vi 
skulle behöva ställa, både till föräldrar men även till oss själva. 
 
Efterord 
Jag vill ge en varm tanke till de föräldrar som tog sig tid att dela med sig av sina kunskaper. 
Ni gav så mycket av er själva, allt fick inte plats här men jag ska sprida allt det ni gav och låta 
alla få ta del av era värdefulla tankar utifrån ert föräldraskap.  
 
Ett stort Tack till min handledare Matz som följt mig igenom både Steg I och Steg II, ditt stöd 
och din kunskap har betytt väldigt mycket. 
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Bilaga 1 
                                                                                                          
Intervjufrågor. 
 
Dåtid. 
1.Beskriv ditt barns svårigheter i relation till dig som förälder när du sökte hjälp på BUP? 
 
2. Fick ni information om olika sätt att hjälpa ert barn och er som förälder? 
 
3. Har ni kunnat påverka valet av behandling? 
 
Samspelsfrågor. 
1. Hur visar du ditt barn värme och omsorg? Kan barnet ta emot? 
  
2. Hur visar barnet att det har behov av dig? 
 
3. Om en uppgift är svår, accepterar barnet att du erbjuder din hjälp? 
 
4. Hur gör du för att få ditt barn att försöka fullfölja en svår uppgift? 
 
5. Är det möjligt att locka barnet till nya utmaningar? Hur gör du? 
 
6. Tycker du att barnets sätt att vara har förändrats? I så fall hur? 
 
7. Märker du att du själv har förändrats i förhållande till barnet? I så fall hur? 
 
 
Nutid.                                                                                                                    
1. Beskriv ditt barns svårigheter i relation till dig som förälder idag? 
 
2. Vilken behandling/stöd får ni som barn/förälder idag från BUP? 
 
3. Finns det nånting i den behandling som ni får som varit till hjälp? 
 
4. Är det någon annan hjälp ni skulle vilja ha, förrutom den medicinska behandlingen? 
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Bilaga 2 
 
                                                                                                                                             
Hej!                                                                       
 
 
Jag som skickar det här brevet till er heter Doris.Öhlund och arbetar som 
behandlare vid Barn-Ungdomspsykiatriska mottagningen här i Skellefteå. 
För närvarande studerar jag också vid Umeå Universitet och ska nu göra ett 
fördjupningsarbete inom något område som intresserar mig lite extra. 
 
Dom barn som fått diagnosen ADHD och deras familjer är en grupp som jag 
känner starkt engagemang för och jag skulle väldigt gärna vilja få ta del av era 
erfarenheter av det stöd och den behandling som ni fått inom barnpsykiatrin. På 
vilket sätt har det varit till nytta för er och ert barn. 
 
Syftet är att få mera kunskap för att kunna möta barn och föräldrar på bästa sätt.  
 
Ni kommer att delta anonymt ,vilket innebär att inga uppgifter som skulle kunna 
identifiera barnet kommer att användas. 
Era nuvarande kontakter på BUP informeras inte om att ni erbjuds delta. 
Jag kan därför lova er att ni är helt anonyma oavsett om ni deltar eller inte 
Om ni väljer att inte delta kommer detta inte på något sätt att påverka ert 
fortsatta behov av stöd. 
 
Intervjuerna sker förslagsvis i hemmet men annan plats är också möjlig om det 
skulle passa er bättre. 
Jag kommer att kontakta er via telefon om en vecka för att få svar på om ni har 
möjlighet och kan tänka er att låta mig få ta del av era erfarenheter. 
Er delaktighet skulle självklart uppskattas 
 
Om något i brevet är oklart och väcker frågor kan ni nå mig på arbetet  
Tel: 774665 
 
Mvh    Doris.Öhlund 
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