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Sammanfattning 
Vår kvalitativa forskningsstudie bygger på föräldrars upplevelse före, under och efter sitt barns 

neuropsykiatriska utredning med frågeställning ADHD.  Sex mammor och en pappa har deltagit som 

informanter i den här studien. Studien visar att det är mammorna som innan utredning haft 

funderingar och oro kring barnets beteende. Familjens situation har av mamman beskrivits som 

kaotisk och svår, med brist på stöd, hjälp och förståelse. Under väntetid till BUP  i fråga om ADHD 

utredningen visar resultatet att avsaknad av information kring utredningens gång medfört frustration 

hos föräldrar. Vid delgivning av svaret på utredningen, samtliga barn fick en ADHD diagnos, har 

mammor uttalat en lättnad. Mammorna känner att de fått bekräftelse på funderingar de haft kring 

barnets annorlunda beteende, utifrån åldersadekvat utveckling. Föräldrar har beskrivit en 

ambivalens kring medicin som enda erbjudna  behandling efter utredning för barnet och en 

besvikelse över utebliven förväntad  alternativ behandling för sitt barn.  

Studien visar att samtliga familjer har haft behov av stöd, hjälp och förståelse från omgivningen. 

Samtliga informanter har uttalat frustration och oklarhet kring ADHD utredningen samt funderingar 

runt medicinering. Sambandet mellan ADHD och  ärftlighet har lyfts av samtliga informanter i något 

sammanhang under intervjuerna. 
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 Inledning  
Den stigande förekomsten av diagnostisering ADHD i vårt samhälle och i andra delar av världen har 

väckt intresse och funderingar kring diagnosen ADHD. Teorier kring ADHD samstämmer och går isär, 

variationsbredden om orsaker är många. Under senare år har teorier om genetik stått i fokus men 

även miljöns inverkan, kostens betydelse, stresspåverkan och barnets sårbarhet. Omognad vid 

skolstart är en brännbar aspekt som forskas på, där man i resultat har sett samband med ADHD.  

Den kvalitativa forskningsmetoden i studien sker genom djupintervjuer med föräldrar i sex familjer. 

I den här kvalitativa intervjustudien intresserar vi oss för föräldrar och barns upplevelser före, under 

och efter utredningstiden. 

”Det heter inte jag har ADHD, det heter jag är en ABBA, en Absolut Begåvad Bara Annorlunda 

person.”  (Ulvehöj http://adhd-alternativ.origo.no/-/bulletin/sh..) 

Ulvehöj fick diagnos hyperkinetisk i början på 1950-talet. På hemsidan ADHD-alternativ.no skriver 

han att människor inom denna grupp är kreativa och menar att de är medlemmar hörande till en 

elitgrupp. Hur skulle tillvaron vara för barn, ungdomar och vuxna i ett samhälle sett genom Ulve-

höjs glasögon? Vi har en förhoppning att det kan bli verklighet en dag, att samhället tar på sig glas-

ögon som utgår från det enskilda barnets egen styrka och förmåga. 

Bakgrund 
Enligt socialstyrelsens folkhälsorapport (2009) uppfyller 3-5 % av svenska skolbarn alla kriterier 

för den neuropsykiatriska diagnosen ADHD. Utöver det är det 3-5 % av skolbarnen som har mildare 

ADHD symtom. I en artikel av Biederman och Faraones (2005) i den brittisk medicinska tidskriften 

The Lancet, skriver de att 8 - 12 % av barn världen över har ADHD. En ökning har under senaste 

åren skett då det gäller barn som får diagnosen enligt socialstyrelsens folkhälsorapport (2010): Barn 

som utmanar  barn med adhd och andra beteendeproblem.  En tänkbar möjlig förklaring till ök-

ningen av personer som får ADHD uppges i hälsorapporten vara att man upptäcker dessa personers 

problem i högre grad i dagens informationssamhälle som ställer högre krav på kognitiva funktioner. 

En annan viktig anledning till att ADHD diagnoser ökar, uppges vara att kunskapen inom neuropsy-

kiatri har utvecklats inom psykiatrin både i Sverige och internationellt. 

Diagnosen ADHD, Attention Hyperactivity Disorder, ställs med hjälp av systembaserade skattnings 

skalor enligt DSM-IV. (bilaga1) Definitionen på begreppet är enligt diagnosmanualen DSM-IV följan-

de och delas in i tre grupper; ADHD med huvudsakligen uppmärksamhetsproblem, ADHD med hu-

http://adhd-alternativ.origo.no/-/bulletin/sh�
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vudsaklig hyperaktivitets- och impulsivitetsproblem, ADHD med en kombination av båda. Utmär-

kande drag som ryms inom huvudsymtomen vid ADHD enligt socialstyrelsen: 

 

Uppmärksamhet 

Barnen är mer känsliga för yttre stimuli än andra barn. De har svårt att koncentrera sig och tappar 

lätt fokus. De kan också ha svårighet att komma i gång med en uppgift. Om de blir avbrutna i en 

aktivitet har de svårt att återgå till den utifrån att de har svårt att komma ihåg vad de höll på med. 

Följden blir då att aktiviteten inte fullföljs. Andra problem kan vara att hålla reda på sina saker, att 

organisera och planera. Barn med huvudsakligen uppmärksamhetsproblem utan hyperaktivitet- och 

impulsivitets problem kan bli sittande i egna tankar, dagdrömma och verka frånvarande i det som 

pågår. De barnen får ibland diagnos ADD,Attention Deficit Disorders. 

 

Impulsivitet  

Barnen har svårt att hejda sina reaktioner. De styrs av den tillfälliga impulsen och har sällan någon 

tanke på vilka konsekvenser deras handlande får. Barn med den här problematiken blir fort otåliga, 

de har svårt att vänta och kastar ofta ur sig svar innan de lyssnat klart. De har inte heller någon tan-

ke på omgivningens eventuella negativa reaktioner på detta. De impulsiva barnen utsätter sig ofta 

för situationer som kan leda till olyckor och skador. De har svårt att tänka långsiktigt, att planera 

och genomföra en handling. De startar gärna en aktivitet som de avbryter när de upptäcker något 

annat som verkar mer lockande. Barn med den här typen av problem har svårt att lära av misstag, de 

kan inte stanna upp och reflektera inför ett handlande. Det innebär att de får problem med att förstå 

hur en situation uppstod eller andras reaktioner över deras handlande. 

 

Hyperaktivitet 

Barnen är överdrivet aktiva. Yngre barn springer omkring, klättrar och hoppar medan det lite äldre 

barnet plockar i saker, gungar på stolen etc. En del pratar och låter mycket mer än andra. Många 

ungdomar med en överdriven aktivitetsgrad är inte synligt överaktiva men har en känsla av rastlös-

het inombords. De blir otåliga om ingenting spännande händer, när vardagen upplevs grå och tråkig 

och söker därför ständigt efter spänning. Barn som är överaktiva i många situationer kan verka ofö-

retagsam i andra situationer där uppgiften inte är tillräckligt stimulerande. 

 (socialstyrelsen 2010). 
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När barnet har så stora svårigheter så det påverkar det dagliga livet negativt, kan en ADHD utred-

ning utföras på BUP, barn och ungdomspsykiatriska mottagningen. BUP är till för barn och ungdo-

mar upp till 18 år som har det svårt, de är en specialresurs för barn och ungdomar som på något 

sätt hindrats i sin själsliga, sociala eller personliga utveckling. (www:1177, 2011) 

 

Historik  

Vid inledningen av 1900-talet började man i Sverige att utveckla behandlingsformer för barn med 

som man då benämnde ”psykisk störning”. I enlighet med barnavårdslagen från 1902, tillkom i 

Stockholm en samhällelig ”uppfostran åt vanartade och i sedligt afseende försummade 

barn”.(Brofalk, Mellanrummet nr 11 s. 46, 2004)  Åtgärderna riktades framförallt mot störande barn 

och ungdomar. I mitten av 1940 kom en tillsatt statlig ungdomsvårdskommitté med förslag om 

stadsbidrag för att utveckla psykisk barn och ungdomsvård i hela Sverige med målsättning att före-

bygga social missanpassning och kriminalitet bland landets barn och ungdomar. Verksamheten har 

sedan under andra halvan av 1900- talet och fram till vår tid vuxit till en rikstäckande landstingsor-

ganisation. (Brofalk, Mellanrummet nr 11 2004) 

Den första väldokumenterade beskrivningen av ett ADHD liknande fenomen, gjordes av skotten och 

medicine doktorn Alexander Crichton i slutet av 1700-talet. I en av hans volymer ”An inquiry into 

the nature and orgin of mental derangement: comprehending a concise system of the physiology 

and pathology of the human mind and history of passion and their effects” tar Crichton upp svårig-

heten för personer med “mental rastlöshet” vilket för honom innebar personer med svårighet att 

filtrera intryck och den överkänslighet dessa personer visade för händelser, där andra personer i 

samma situation inte verkade påverkas i samma omfattning. Lite mer än hundra år senare höll G.F. 

Still, Englands förste professor i barnmedicin, föreläsningarna ”Goulstonian lectures” med innehåll 

”some abnormal psychical conditions in children”. Han redogjorde för 43 barn som han såg hade 

allvarliga problem med att behålla en kontinuerlig uppmärksamhet, att disciplinera sig själva och att 

inte bli överemotionella, aggressiva eller passionerat upptagna med något för situationen olämpligt. 

1920 gick en epidemi, sömnsjuke-encefalit, ”encephalitis lethargica” genom världen. Många barn 

som drabbades av sjukdomen utvecklade det man senare kom att kalla MBD symtom. (http://adhd-

npf.com/adhd-history/ ) MBD, Minimal Brain Dysfunktion, infördes som diagnos inom barn- och 

ungdomspsykiatrin under 1950 talet. I Sverige användes begreppet MBD fram till 1980-talet då det 

ersattes av begreppet DAMP, Deficit in Attention, Motor control and Perception, vilket lanserades av 

Christopher Gillberg och hans medarbetare. Professor Gillberg definierar numera DAMP som en 

undergrupp till ADHD, i kombination med medfödd motorisk klumpighet. 

https://webacc.pitea.se/owa/redir.aspx?C=869cc766345c424b948106439912f97d&URL=http%3A%2F%2Fadhd-npf.com%2Fadhd-history%2F�
https://webacc.pitea.se/owa/redir.aspx?C=869cc766345c424b948106439912f97d&URL=http%3A%2F%2Fadhd-npf.com%2Fadhd-history%2F�
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Vetenskaplig aspekt  

ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) är ett omdiskuterat begrepp. Olika  

förklaringsmodeller ställs mot varandra, ett psykodynamiskt- psykologiskt synsätt, där den yttre 

miljöns påverkan anses vara den främsta orsaken till de symtom diagnosen ADHD visar, ställs ofta 

mot ett medicinskt-biologiskt synsätt, där det genetiska arvet ses som främsta orsaken till en ADHD 

problematik.  I den transaktionella utvecklings modellen kan barnets egenskaper ses som både orsak 

till och effekt av omgivningens bemötande och det omvända, läser vi i Broberg m.fl.(2010). Enligt 

modellen kan man säga att inte någon biologisk eller miljömässig faktor enskilt kan särskiljas som 

enda förklaringen till barnets symtom. I den transaktionella utvecklingsneurologiska modellen, me-

nar Teeter (2004), att hjärnans mognad och utveckling påverkas av biogenetiska, temperamentsrela-

terade och miljömässiga faktorer, vilket bidrar till en biogenetisk baserad sårbarhet, framför allt 

gällande dysfunktionell i den exekutiva kontrollen. Den sårbarheten påverkar i sin tur barnets kog-

nitiva förmåga. Miljön barnet vistas i påverkar sårbarheten och hur ADHD problematiken visar sig 

påverkas därmed av miljön.   

En aspekt på hur miljön kan påverka barnet har  Kuo & Taylor (2009)  redovisat i en  forsknings-

studie de utfört, med syfte att se om den gröna miljön i naturen har positiv inverkan på koncentra-

tion och impulskontroll hos barn med ADHD. Resultatet i den pekar på att barnen hade bättre kon-

centration och impulskontroll efter vistelse i områden med gräs och träd. 

Den egentliga orsaken till ADHD har idag inte en vetenskaplig fastställd förklaringsmodell. 

 

Syfte 

Syftet för den här studien är att undersöka familjers upplevelse när ett barn genomgår en neuropsy-

kiatrisk utredning med frågeställning ADHD. Centrala frågeställningar för studien är;  

Hur upplevde familjen sin situation innan utredning? Hur upplevde föräldrarna och barnet tiden 

kring utredning och diagnostisering? Erbjöds barnet någon form av behandling? I vår målsättning 

ingår att studien ska väcka nyfikenhet, skapa kunskap samt vara till stöd för föräldrar i liknande 

situation som föräldrar och barn i studien och/eller för de som har funderingar runt ADHD och för-

äldraskap. 

 

Metod  
Spradleys ord i citatet från 1979 speglar ett syfte med studien, att i kvalitativ forskning få kunskap 

och bättre förståelse för familjers upplevda situation vid barns beteendeproblematik. 
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Jag vill förstå världen ur din synvinkel. Jag vill veta vad du vet på det sätt som du vet det. Jag vill 

förstå meningen i din upplevelse, gå i dina skor, uppleva tingen som du upplever dem, förklara ting-

en som du förklarar dem. Vill du bli min lärare och hjälpa mig att förstå? (Spradley 1979  Kvale 

1997 s 117). 

Vår utgångspunkt har varit att undersöka hur sex föräldrar med barn 5-12 år upplevde sin situation 

från den första funderingen på att någonting var annorlunda med barnet sett till åldersadekvat ut-

veckling, fram till att föräldrar och barn fått svar på utredningen och sedan också fått den eventuella 

hjälp och det stöd som utredningens resultat kommit fram till. Vi har valt en kvalitativ forsknings-

metod, för att genom den få en fördjupad vetskap om informanternas upplevelser, innan, under och 

efter en ADHD utredning. Sohlberg (2006) beskriver att en form av kvalitativa studier som blivit 

mycket vanliga är så kallat narrativa (berättande) studier, där beskrivningen av ett skeende eller en 

process är en central del. Ofta är det de studerade människornas egna livsberättelser som är ut-

gångspunkten för forskningen. Vanligt är också att de finns en kronologisk ordning, man brukar 

säga att berättelsen har en dåtid, ett nu och en framtid (Sohlberg). Kvalitativ forskningsmetod är en 

intervjumetod där man metodiskt undersöker problem, en ömsesidig tillit mellan forskare och in-

formanten är en förutsättning.  En sådan situation som bygger på närhet och förståelse, skapar också 

speciella förväntningar. Idar m.fl.(1997) menar att undersökningspersonerna skapar sig snabbt en 

uppfattning om forskaren. Enligt Idar m.fl kan de bli så att de försöker leva upp till förväntningar de 

tror att forskaren har på dem, istället för att ge uttryck för de uppfattningar de egentligen har. Fors-

karen måste därför i möjligaste mån försöka få fram de uppfattningar som är personernas egna. I 

mötet med informanterna har vi tagit en roll som lyssnande för att ge dem utrymme för egna tankar.  

Den kvalitativa forskningsprocessen bygger alltid på vissa förutsättningar av värdemässig och kun-

skapsmässig karaktär som redan finns hos den enskilde forskaren och forskningsmiljön. Resultatet i 

forskningsprocessen slår rot i dynamiken mellan forskare och undersökningspersoner. Både forska-

rens och undersökningspersonernas uppfattningar kommer att påverka utgången av forskningsresul-

tatet, Idar m.fl (1997). 

 

Tillvägagångssätt  

Vi beslutade att forska om ADHD, det kändes aktuell med den ökade diagnostisering vi tagit del av 

via våra arbeten och massmedia. Vi sökte intressant litteratur i vårt närområde, på bibliotek och på 

vår arbetsplats. Vi letade via IT på Google, The Lancet och PubMed och hittade artiklar och rappor-

ter från Sverige, Norge, Danmark, England, och USA. Utifrån den forskning som pågår och den 

kontinuerliga debatt som förs i massmedia kring begreppet ADHD har det varit lätt för oss att hitta 

material att relatera till vår studie. Svårigheten har varit att ur det material vi valt filtrera ut det som 
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varit relevant till vår frågeställning, att komprimera texten, och få med väsentligheter som svarar 

mot syftet i studien. 

Vi sammanställde tre huvudfrågor med underfrågor för våra kommande intervjuer, Med stöd av 

Idar, m.fl.( 1997 ) som skriver att frågorna inte ska vara ett utförligt utformat frågeformulär utan 

mer som en arbetsordning, fick det bilda utgångspunkt i intervjuerna. Med det upplägget ville vi 

erbjuda informanterna möjlighet att på ett naturligt sätt föra fram sina tankar och åsikter. 

 

Urval och bortfall 

För att komma i kontakt med föräldrar till barn som stod i kö för en utredning där frågeställningen 

var ADHD tog vi personlig kontakt via telefon med fyra rektorer inom förskola/skola i olika rektors- 

områden. Vi skickade ut en förfrågan till personal inom förskola/skola via e-post. Skolhälsovården 

fick också en förfrågan om barn som stod i kö för utredning med frågeställning ADHD från oss. En 

rektor kom med förslag på två barn, 15 år, de föll bort på grund av ålder. Enligt övrig skolpersonal 

och skolhälsovård vi kontaktade fanns enligt dem inga barn som passade in i vår studie inom deras 

område. Vi kontaktade personal inom socialtjänsten och fick efter att de i sin tur kontaktat föräldrar, 

fem förslag på föräldrar till barn med en beteendeproblematik liknande ADHD, där barnen stod i kö 

för en ADHD utredning på BUP. 

Efter kontakt med föräldrarna via telefon, var ett föräldrapar med en pojke 5 år, ett föräldrapar med 

en pojke 6 år och en ensamstående förälder med en flicka 12 år, intresserade av att ingå i studien. 

Utifrån den ursprungstanke vi hade att intervjua fem föräldrar och deras barn tog vi i ett senare ske-

de kontakt med intresseföreningen Attention och med ytterligare personal inom socialtjänsten. Vi 

fick därigenom via telefon kontakt med en förälder till pojke 10 år, som genomgått en utredning och 

fått diagnosen ADHD för två år sedan, en förälder med pojke 10 år, som fick diagnos ADHD för cirka 

två år sedan och en förälder med en pojke 6 år, som efter utredning fick diagnos ADHD för ett år 

sedan. De föräldrar vi fick kontakt med i ett senare skede sade sig ha tiden före, under och efter 

ADHD- utredningen i färskt minne. 

 

Intervjugenomförande 

Till de föräldrar som valt att bli informanter i studien skickade vi efter överenskommelse per tele-

fon, personligt e-post (bilaga2) meddelande med information om vår examens uppgift (bilaga2) 

syftet med vår studie och frågeställningen. (bilaga3) Samtliga föräldrar fick information att samta-

len kommer att spelas in med tekniska hjälpmedlet, diktafon. Vi uppmanade föräldrarna att förbere-

da sig genom att läsa frågorna och fundera på dem inför varje intervjutillfälle. Föräldrar vars barn 

sedan tidigare har diagnosen ADHD, uppmanades att läsa igenom alla frågor innan telefonintervjun. 
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Samtliga föräldrar i studien har fått ta del av frågorna innan intervjuerna för att förutom möjligheten 

till förberedelse reflektera över sitt åtagande (Kvale 1997). Innan avslutad intervju har vi frågat upp 

om informanten har något mer att tillägga, vi har även lämnat telefon nummer och e-post adress 

ifall informanten skulle känna behov av att höra av sig, om de har tillägg eller frågor kring inter-

vjun. I samtliga fall är det mammor vi haft kontakt med, de är också mammorna som meddelat öns-

kemål om tid och plats för intervjun. Då det gäller telefonintervjuerna har en av oss intervjuat med 

diktafon. 

Samtidigt som föräldrarna fick beskrivning av det tillvägagångssätt intervjuerna skulle utföras på 

fick de också information om att vi gör anteckningar där vi behöver förtydliganden. Vi har i dialog 

med informanterna kommit överens om tid och plats för intervjuerna inom möjliga ramar. Det har 

inneburit att bara en av oss vid något tillfälle har deltagit. Samtalen har skrivits ner, så ordagrant 

som möjligt, för att sedan bearbetas av oss tillsammans. Vi har sökt efter likheter och skillnader, 

strukturerat och gjort tolkningar. Om någonting i intervjun känts oklart, så har vi kontaktat infor-

manten för eventuell korrigering. 

Vi har träffat föräldrar och barn från sex olika familjer och vi har valt att kalla de intervjuade vid 

personligt möte för: Familj A; Anna, Anders med Anton 5 år, Familj B; Boel, Bengt med Benjamin 

6 år, Familj C; Cecilia med Clara 12 år. 

De intervjuade via telefon har vi valt att kalla: Familj D; Doris, Dan med Daniel 10 år, Familj E; 

Eva, Erik med Emil 10 år, Familj F; Fanny, Fredrik med Felix 6 år. 

Samtliga namn är fingerade med tanke på utlovad konfidentialitet. Syskon till barnen har inte fått 

fingerade namn, där de förekommer i studien benämns de som syskon. 

 

Kort om intervjugenomförandet i familjerna 

Familj A: Enligt önskemål sker intervjutillfällena i familjens hemmiljö med Anna, informanten i 

intervjun. Vi sitter vid köksbordet, på bordet ligger som tekniskt hjälpmedel en diktafon. För att 

skapa kontakt och för att få en känsla av hur vi på bästa sätt ska ställa frågorna för att möta Anna på 

ett respektfullt sätt, pratar vi om väder och vind. Hon är engagerad och berättar med inlevelse både 

verbalt och med ett uttrycksfullt kroppsspråk. Vi kan se och känna att Anna förberett sig väl inför 

intervjun. 

 

Familj B: Boel och Bengt har valt att komma till en neutral lokal på kvällstid. De vill i lugn och ro 

svara på frågor. Vi sitter vid ett bord, kaffekoppar och diktafon på bordet. Både Boel och Bengt del-

tar vid två av de tre intervjutillfällena. Vid det tredje tillfället deltar Boel. Föräldrarna säger att de 
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läst igenom frågorna och är engagerade. Boel är verbalt mer aktiv medan Bengt nickar och hummar. 

Vi tolkar det som att han bekräftar det Boel säger. Vi ställer följdfrågor för att säkerställa svaret. 

Boel svarar ingående på varje fråga och har många funderingar. Vi är lyhörda med respekt för för-

äldrarna samtidigt som vi styr samtalet till intervjufrågorna. 

 

Familj C: Cecilia har valt att intervjuas i det egna hemmet. Vi sitter i familjens kök, samtalen spelas 

in med diktafon. Cecilia har på grund av familjens situation haft svårt avsätta tid för att fundera på 

frågorna. Hon har läst igenom dem och säger sig vara förberedd. Cecilia svar upplever vi seriösa 

med eftertanke.  Vid ett av de tre tillfällena är Cecilias 12 åriga dotter Clara med och deltar aktivt 

genom att ge en egen intervju.    

Familjerna D, E och F som intervjuats över telefon har fått bestämma tid och plats för intervjun. Det 

är mammorna, Doris, Eva och Fanny vi haft kontakt med och det är också de som besvarat frågorna. 

Vid intervjutillfället har vi haft diktafon vid telefonen vilket mammorna tidigare informerats och 

även påmints om vilket det godtagit. Det har varit lättare hålla struktur i telefonintervjuerna med 

tanke på frågeställningen, i jämförelse med de personliga intervjuerna med Anna, Boel och Cecilia. 

Det vi saknat, som möjligen kan ha påverkat resultatet i studien, är telefoninformanternas ansikts-

mimik och kroppsspråk. 

 

Etiska frågeställningar 

Vi har följt de forskningsetiska principerna om informationskrav, samtyckeskrav, konfidentilitetsk-

rav, och nyttjande krav vi tar del av i Kvale(1997). Vi har försökt visa omtanke och låt människor ni 

intervjuar välja tid och plats för intervjun, uppmanar Bell (2007). Vi informerar samtliga informan-

ter vid första intervjutillfället att vi erbjuder konfidentialitet. I den här studien innebär det att vi lo-

var att inte utlämna namn, adress, bostadsort eller annat som kan göra att informanterna kan bli 

igenkända. Anonymitet kan vi inte utlova eftersom vi i vår kvalitativa forskningsstudie vet vilka 

informanterna är.  Bell (2007)  skriver att inte ens forskaren vet vem informanten är när anonymitet 

råder. Strukturerade samtal med informanterna är ett krav inom kvalitativ forskning, enligt Bell, 

vilket vi tagit fasta på under samtalen med informanterna. 

En kvalitativ forskningsmetod är alltid subjektiv. Erfarenheter, förväntningar, mimik med kropps-

språk bär vi alltid med oss, det påverkar utgången av intervjun, menar Bell (2007). 

 

 



 
9 

Resultatanalys 
Här redovisar vi resultatet av vår undersökning kring föräldrars och barns upplevelse, innan, under 

och efter utredning med frågeställning ADHD. Resultatkapitlet består av tre delar. Den första delen 

fokuserar på hur informanterna beskriver funderingar de haft kring barnets annorlunda beteende och 

de svårigheter det medfört för familjen. Den andra delen har fokus på gången kring ADHD 

utredning, diagnostisering samt föräldrars och barns beskrivning i samband med det. I den tredje 

delen delger vi upplevelser kring behandlingsformer. 

 

Föräldrars reflektioner kring barnens svårigheter 

Resultatet visar genomgående att mammorna tidigt känt att någonting var annorlunda med deras 

barn och de har funderat över detta annorlunda beteende i relation till olika aspekter. Funderingarna 

har väckts i jämförelse av barnet mellan syskon och andra barn i familjens närmiljö. Det som är 

allra tydligast i mammornas svar är att de på olika sätt förhåller sig till något som kan betraktas som 

den förväntade normala utvecklingen och då framför allt i relation till en föreställning om 

åldersadekvat utveckling. Annas tankar kring hennes pojke Adam belyser detta tema och då framför 

allt i relation till en tanke om normalitet, då hon berättar om när det först blev klart för henne att 

Adam var annorlunda. 

 

 ”Det har jag funderat på länge....kan det här vara en normaltypisk pojke?”(Anna) 

 

Det här är ett resultat som är förenligt från en rad studier som undersöker föräldrars tankar omkring 

barn med neuropsykiatriska funktionshinder. Hjelm, Jäderqvist, Lång (2011) undersöker i sin studie 

hur föräldrar till barn som fått diagnosen ADHD förhåller sig till de svårigheter som barnen uppvisar 

och samtliga svar beskriver att föräldrarna hela tiden förhåller sig till föreställningar om hur barnen 

borde vara. Ett annat exempel som synliggör hur föräldrarna förhåller sig till föreställningar om det 

normala är Cecilias funderingar kring hennes flicka Clara. 
 

 ”Jag funderade länge på om det kunde vara en omognad hos Clara.” (Cecilia) 
 

Cecilias användning av begreppet omognad visar på en föreställning hon har om någon form av  

mognad som barn i Claras ålder borde ha uppnått. 

De funderingar mammorna i den här studien haft i ett tidigt skede, om att det beteende barnet visade 

kunde var ett symtom på att någonting var annorlunda med barnet i relation till åldersadekvat 

utveckling hos barn, stämmer in på tidigare forskning som visar att barn med ADHD inte utvecklas 

åldersadekvat inom vissa områden. I en avhandling om ADHD hos svenska barn 3-7 år, konstaterar 
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Kadesjö (2002) att majoriteten av barnen visar sina första symptom vid 1 års ålder. Medianåldern 

för tydliga svårigheter på grund av ADHD visar sig enligt henne vid 3 - 4 års ålder. Evas tankar 

bekräftas genom Kadesjös tankegångar. 

  

 ”Jag anade tidigt han var inte ens ett år.” (Eva) 

 

Resultatet visar att barnens svårigheter yttrar sig på ett sätt som påverkar familjens livssituation. En 

aspekt på det som framkommer är att barnets utagerande beteende blir ett hinder i det sociala 

umgänget med andra.  Det framkommer tydligt i studien att mammorna upplever svårighet att sitta 

ner i samvaro med andra vuxna, eftersom barnen är fysiskt aktiva och kräver vuxnas hela 

uppmärksamhet. Anna ger ett exempel på hur Adams beteende yttrar sig och vilka konsekvenser det 

får för henne i samvaro med andra. 

 

”Jag kan inte sitta ner och prata med en annan människa när han är med, han har svårt att 

sitta still, han rör på saker, på allt, han gräver, drar i lådor, drar ner saker.” (Anna) 

 

En annan genomgående aspekt i resultatet i studien är att barnen har svårt att koppla av, komma till 

ro och att somna. Hela familjen påverkas av barnets sömnsvårighet, då det medför att föräldrarna 

inte heller får tillräckligt med sömn och utifrån den aspekten periodvis får problem med dagliga 

aktiviteter, det mammorna nämner i första hand är svårigheten för både dem själv och för barnet att 

orka upp på morgonen. Cecilia beskriver att det förekommer oroliga perioder som medför att Clara 

när hon har svårt att sova, stiger upp på nätterna för att äta. Sömnbristen bidrar till att Clara förutom 

att hon är trött på morgonen, får svårt att uppfylla de krav som hennes skolgång kräver. Boel och 

Bengt beskriver oroliga nätter, när hon och Bengt fick turas om att bära Benjamin tills han somnade. 

 

 ”Benjamin sov aldrig i sin egen säng vi fick gå och bära honom.” (Boel) 

 

Flera tidigare studier belyser sömnsvårigheter hos barn med ADHD vilket är förenligt med de 

upplevelser föräldrar i den här studien tydligt beskriver.  Kadesjö (2002) pekar i  sin studie på att en 

fjärdedel av barn med sömnproblem i åldern 6 – 18 månader uppfyllde kriterierna för ADHD vid 5 

års ålder. Paavonen (2009) har i en finsk undersökning sett att barn som inte får den 

rekommenderade sömn i förhållande till ålder och behov, får ADHD liknande symtom.   

 

Resultatet visar att den höga fysiska aktiviteten som förekommer hos barnen ofta resulterar i 

olyckor. Barnen beskrivs som impulsiva, handling går före tanke och trots konsekvenser på 
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handlandet så upprepas samma handling.  I kriterier för ADHD i DSM IV (MINI-D IV, 2002), under 

hyperaktivitet citerar vi exempel, ”springer ofta omkring, klänger eller klättrar mer än vad som 

anses lämpligt för situationen, verkar ofta vara på språng eller går på högvarv.” Doris uttalande 

om sin pojke Daniel belyser konsekvenser av den höga fysiska aktiviteten som enligt mammorna i 

studien förekommer hos barnen. 

 

”Daniel hade bråttom jämt, han kunde till exempel krocka med en vägg, han hann inte hejda 

sig.” (Doris) 

 

Att barnen har svårighet i samspel med barn i sin egen ålder och även med andra människor i sin 

omgivning är ett annat ämne vi kommit fram till i resultatet genom intervjuerna. Den reflektion 

Doris gör i nedanstående uttalande visar att hon har en föreställning om vad som är ett 

åldersadekvat samspel för barn i Daniels ålder och att Daniel inte följer det samspelsmönstret. 

 

”Jag tyckte inte att han hade samma förmåga till samspel som andra barn i hans ålder.” 

(Doris)   

  

  Clara, Cecilias dotter, beskriver de problem som uppstår i hennes relation till sin bror. De tankar 

hon delger oss visar på att hon söker en förklaring och vill ha en förändring i samspelet mellan dem. 

   

   ”Jag har svårt med min bror, vi bråkar jämt, eller han bråkar med mig. Alltid!”(Clara) 

 

Föräldrars förväntningar på människor i omgivningen. 

Mammor i vår studie som har barn i förskolan berättar att de som föräldrar fått belyst av personal på 

förskolan att deras barn har svårighet i samspel med andra barn i förskolegruppen och/eller att de 

har svårighet med att sitta still och pyssla. Det har skapat frustration, en oro över barnet och en 

känsla av maktlöshet hos föräldrar. De uttrycker att de som föräldrar inte haft möjlighet att påverka 

barnets situation i förskolan. Deras förväntning för barnet under den dagliga vistelsen i förskolan 

har varit att förskolepersonalen ska hjälpa barnet till passande sysselsättning och till ett fungerande 

samspel med de andra barnen i förskolegruppen. 

 

”Personalen på förskolan sa att det är ingen ide att försöka få honom att  sitta still för att 

rita och pyssla.” (Boel) 

     

Föräldrarnas förväntningar som blir uppenbara i resultatet, relaterar vi till målsättningen i 
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skolverkets läroplan för förskolan (Lpfö 98 reviderad 2010). I förskolans läroplan står att det är viktigt 

att personalen har förmågan att förstå och samspela med barnet, att föräldrar känner förtroende och 

att barn med svårigheter får känna positivt stöd, göra framsteg och känna sig själv som en tillgång i 

förskolan. Broberg & Almqvist (2003) belyser vikten av barnets samspel med personer i familj och i 

sin omgivning. Den transaktionella modellen Broberg & Almqvist utgår från, framhåller det 

omgivande samhällets betydelse för barnets utveckling. De menar att det som sker i förskola och 

skola, både i relation till vuxna och till barn är av betydelse ur den aspekten.  Samspelet påverkar 

barnets tillit till sig själv och till andra, samt förmågan till lärande och språkutveckling. 

 

Ett annat genomgående tema i resultat är att mammorna i studien har eller har haft en önskan om ett 

bättre stöd för familjen från sin omgivning, utifrån den upplevda kaotiska situation som familjen 

befunnit sig i. Behovet som framkommit om stöd till familjerna visar i relation till det lilla stöd de 

fått att det inte finns förståelse i omgivningen för den faktiska situation som familjerna lever i. 

Genomgående visar studien att nära anhöriga som mor/farföräldrar och föräldrars syskon har haft 

svårt att acceptera att föräldrarna inte kunnat förändra barnets beteende. Konsekvenserna på de 

tankar nätverket haft om föräldrarnas fostran av barnet, har lett till att föräldrarna känner skuld och 

att familjen minimerat umgänget med det sociala nätverket. 

 

”Vi  fick höra  att  vi  skulle  fostra  mer,  vi kände  oss  skuldbelagda, kunde  inte göra      

mer . Vi fick inget stöd, inget medhåll när vi sa att vi trodde att han hade något.” (Doris) 

  

”Vi mottogs inte så bra utav andra människor, de förstod inte eller ja, de tyckte inte som vi.  

De tyckte att vi uppfostrade fel eller gör, eller ja de tyckte det var konstigt helt enkelt…(Boel) 

 

Genom intervjuerna vi tagit del av visar resultatet att stödet för familjerna är begränsat. Det stöd 

som beskrivs är att förskolepersonal och skolpersonal lyssnat. Att vänner förekommit i form av 

acceptens och som bollplank berättar Anna. 

 

”Nära vänner diskuterar vi med dem har full acceptans, det är skönt. Dit kan jag åka de är 

vänligt inställda”. (Anna) 

 

Fannys beskriver att mormor och morfar varit ett fungerande stöd genom att Felix fick följa med till 

deras stuga i skogen, det har medfört att hela familjen fick återhämta sig. 

 

”Mormor och morfar fanns som stöd, men mormor förnekade att det fanns en problematik, 
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övriga anhöriga sa att det får man räkna med när man har små barn. Det var otroligt tungt 

och gjorde mig väldigt ledsen.” (Fanny) 

  

”..då tog de honom till stugan i skogen, inga bilar, långt till grannar. Där mådde han bra 

och var lugn.” (Fanny) 

 

Fannys reflektioner angående skogens positiva inverkan på Felix beteende, lyfts fram i de 

forskningsresultat Kuo & Taylor (2009) belyser i sina studier om hur den gröna miljön i naturen 

påverkar människan. 400 barn med diagnos ADHD har deltagit i en av deras undersökningar, där 

syftet varit att se om den gröna miljön har positiv inverkan på koncentration och impulskontroll hos 

barnen. Resultatet i Kuo & Taylors studie pekar på att barnen hade bättre koncentration och bättre 

impulskontroll efter  att varje dag eller  flera gånger  i veckan  ha vistas i område med gräs och träd. 

Resultatet i vår studie angående mammors önskan om ett bättre stöd från omgivningen är befäst i 

tidigare studier. Pham & Nahn (2009) har i sin litteraturstudie, ”Barn med en ADHD diagnos: 

Föräldrars upplevelse av att leva med sitt barn” kommit fram till att stöd från omgivningen 

uppfattas som bristande av mödrar. Vikten av förståelse för barnets svårigheter och betydelsen av 

stöd från omgivningen finns beskrivet på landstingets webb sida ADHD 1177 (2011). Där kan man 

läsa att det första och viktigaste steget mot hjälp för ett barn med ADHD är att vuxna omkring barnet 

förstår barnet och dess svårigheter samt vad de beror på för att kunna möta barnet med realistiska 

förväntningar och krav. Samt att stödinsatser ska planeras långsiktigt och vara samordnade av 

många personer. 

 

Initiering av utredning och kontakten med BUP 

Resultatet visar att de funderingar som väckts hos mammorna i samband med tanken om att något 

hos barnet inte förhåller sig till den förväntade normala utvecklingen i relation till åldersadekvat 

utveckling, har lett till att föräldrarna önskat få svar på frågor genom en neuropsykiatrisk utredning 

vid barn och ungdomspsykiatriska kliniken, BUP.  Frågan om utredning har lyfts av föräldrarna i 

samråd med distriktssköterska, personal inom skola eller socialtjänst. Mammorna har känt sig 

tvungna utifrån familjens och barnets situation att lägga ner mycket tid och kraft i syfte att få en 

utredning för sitt barn. Förväntningarna på vad en utredning på BUP leder till har varit höga. 

Föräldrarna har önskat mer kunskap och redskap i bemötandet av barnet utifrån barnets och 

familjens behov. 

 

Föräldrarna har på olika sätt, beroende av barnets ålder, sökt stöd för en neuropsykiatrisk utredning 

på BUP.  Enligt rekommendationer på landstingets webbsida, ADHD -1177 (2011) vänder man sig 
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som förälder i första hand till barnhälsovården, skolhälsovården, en barnläkare eller barn och 

ungdomspsykiatrisk mottagning, BUP, vid misstanke om ADHD. Vilket är förenligt med det 

tillvägagångssätt föräldrarna i denna studie nyttjat. 

 

Jag lyfte frågan flera gånger när han var så liten så han var hos dagmamman. När Emil 

började skolan lyssnade skolsköterskan på mig. (Eva) 

 

Daniels mamma Doris beskriver att hon använde sin egen diagnos som referens och påtryckning för 

att Daniel skulle få en ADHD utredning. 

 

När Daniel var nästan 8 år gjorde jag en egen utredning och fick  diagnos ADHD, jag 

använde min egen diagnos till påtryckning och fick stöd från skolan. (Doris). 

 

I studien uttrycker fyra av de sex barnens mammor att någon av föräldrarna väntar på en egen 

neuropsykiatrisk utredning eller att de har en ADHD/ADD diagnos. Detta resultat är förenligt med en 

rad studier kring genernas inverkan vid ADHD.  Faraone (2005) säger att ADHD är mycket ärftligt, 

till 75 % nedärvt. Tvillingstudier visar sedan tidigare på liknande resultat. Thapar med kollegor 

(2010) har i sina forskningsstudier undersökt arvsmassan hos 370 barn i ålder 5-17 år med diagnos 

ADHD och funnit en signifikant skillnad på förekomst av bortfallna eller upphakade gener hos barn 

med ADHD jämfört med en kontrollgrupp. 

 

För att belysa barnets styrkor och svagheter inför en neuropsykiatrisk utredning på BUP, gjordes en 

kartläggning av förskola/skola och sedan en medicinsk undersökning inom barnhälsa/skolhälsovård.  

I väntan på kartläggning, medicinsk bedömning och i väntan på ADHD utredningen på BUP, 

upplever fyra mammor att de fick stöd via förskola/skola och/eller socialtjänst. Två mammor 

uppger att de under väntetiden för vidare utredning på BUP inte fick någon form av stöd från 

omgivningen. De förmedlar i sina svar att de aldrig kunde känna sig avslappnade under hela barnets 

utredningstid.   

 

Genomgående visar resultatet att tiden efter läkarundersökning och tester upplevdes som en evig 

väntan, vilket Boels citat belyser. 

 

 ”En evig väntan, det hände inte så mycket det stod mest stilla.” (Boel) 

 

Mammor har i frustration över den upplevda långa väntan på ADHD utredningen försökt komma i 
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kontakt med BUP.  De har via telefon och/eller e-post, dels fått kontakt, dels förgäves försökt 

komma i kontakt med BUP i en förhoppning att på det sättet få möjlighet påskynda utredningen. 

 

Utredning på BUP 

När utredningen på BUP kom igång beskriver föräldrar att de känt en lättnad samtidigt som de känt 

en frustration och en ilska. Frågorna de fick har upplevts som många och svåra att svara på. De 

föräldrar som inte fått förklaring på hur en neuropsykiatrisk utredning går till uppger att det medfört 

svårighet för dem att följa gången i utredningen. Föräldrar har även saknat kontinuerlig 

återkoppling från BUP under utredningstiden. Anna beskriver ett behov av struktur i tillvaron. Hon 

uttrycker sin frustration men även sin önskan om en kontinuerlig dialog med BUP. 

 

”Jag hade inte fått någon förklaring på hur en utredning går till, jag vill ha koll på läget. 

Det har varit helt ogenomskinligt... jag har förståelse... men jag skulle ha velat ha någon 

slags återkoppling.” (Anna) 

 

Resultatet pekar på att alla barn haft svårighet i olika grad vid tester och samtal. Boel framhåller en 

positiv aspekt under möten på BUP då Benjamin trivdes med att få uppmärksamhet i en ny miljö och 

nya saker, som till exempel nycklar att leka med. Genomgående har föräldrar upplevt att det varit 

svårt för barnen att få ett sammanhang och en begriplighet för utredningen. 

 

Föräldrarna har inte haft möjlighet att ge barnen någon närmare beskrivning omkring utredningen 

utifrån den oklarhet de själva upplevt.  Deras frustration över den upplevelsen av oklarhet ställer vi i 

relation till KASAM, Antonovskys (2005)  myntade begrepp om människans behov av begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet i tillvaron. Eva belyser Emils bristande förmåga till förståelse i 

samband med utredningen. 

  

”Emil förstod egentligen inte mycket, han tyckte att det var jobbigt, han hade ju svårt att

 sitta och lyssna.” (Eva) 

 

Enligt resultatet har tillvägagångssättet vid utredningen varierat. Det mest förekommande har varit 

en läkarundersökning inom barnhälsovården/ skolläkare, utvecklingsbedömning av specialpedagog, 

med påföljande träff för föräldrar och barn med en socionom och en psykolog på BUP.  I två fall har 

läkare gjort hembesök. Vid konsultation med BUP har föräldrar fått svara på muntliga och skriftliga 

frågor. Frågorna har berört teman som kost, sömn, förskola/skola, samt kompisar och andra sociala 

relationer.  De yngre barnen har fått göra praktiska tester som att lägga pussel och svara på frågor 
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utifrån bilder. Hembesök av personal från BUP har förekommit i enstaka fall. Annas uttryck i citatet 

som följer visar hennes besvikelse över förväntningar hon haft på BUP. 

  

  ”Inga hembesök och inga besök på förskolan, jag trodde nog att de skulle göra det” (Anna) 

 

Det finns inget enkelt test som kan utföras för att ge svar om en individ har ADHD eller inte, läser vi 

på landstingets hemsida (2011). Det krävs en noggrann undersökning av professionella, med 

insamlad information från informanter i barnets omgivning. Det innebär intervjuer med föräldrar, 

intervju med barnet själv när det är möjligt, information från förskole-och skolpersonal, 

frågeformulär, psykologiska tester och bedömning samt medicinsk undersökning. Enligt föräldrars 

beskrivning av utredningsträffar som föräldrar och barn haft med personal på BUP visar resultatet 

att antalet träffar varierat mellan två till fem tillfällen. 

En pedagogisk kartläggning för att ta fram barnets styrkor och svagheter via förskola/skola och den 

medicinska utredningen hos barnhälsovård gick relativt fort, väntetiden fram till utredning på BUP 

har sedan upplevts långdragen, variationen har varit fyra månader till nio månader. Därtill har 

utredningstiden på BUP varierat, från ett par veckor till ca fyra månader.  Barn i studien har haft en 

sammantagen utredningstid på upp till 13 månader. Väntetiden inför kartläggning och medicinsk 

bedömning tillkommer. Annas citat belyser föräldrars upplevelse kring väntetiden. 

 

”Det började med 4 års kontroll på BVC, efter det blev det barnhälsan med läkar 

under sökning. Det gick fort att göra alla tester, sedan hände inget. Jag mejlade många 

gånger, det tog nästan 9 månader innan vi fick träffa de två som var med på konsultationen 

på BUP.” (Anna) 

 

Resultatet visar att väntetiden genomgående varit längre än den av regeringen lagstadgade 

vårdgarantin rekommenderar. Den nationella vårdgarantin är en lagstadgad del av hälso- och 

sjukvårdslagen i Sverige och innebär att alla ska få vård inom en viss tid. En maxtid för att komma 

till en utredning inom barn och ungdomspsykiatrin har enligt vårdgarantin varit 90 dagar.  För att 

korta på väntetiden har SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, tecknat avtal (2011) om 

stimulansmedel som erbjuds om ett första besök och start av en fördjupad utredning eller 

behandling hos den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin kunnat erbjudas inom 30 dagar. 

  

Utifrån den färdiga utredningen har svaret på BUP:s utredning med frågeställning ADHD, enligt 

resultatet presenterats till föräldrar och barn på olika sätt; muntligt av psykolog och socionom eller 

av läkaren och sjuksköterska vid besök på BUP, genom läkarutlåtande på papper vid möte på BUP 
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och i ett fall av sjuksköterska via telefon. Samtliga barn har fått diagnosen ADHD. 

  

”Jag fick svaret av sjuksköterskan via telefon, samtidigt fick vi en läkartid för 

medicineringens skull.” (Eva) 

 

”Det blev av läkaren och sjuksköterskan som vi tillsammans med vår pojke fick svaret ADHD. 

Läkaren beskrev hur de tänkte och ställde frågor till Daniel, det var bra för han blev 

delaktig. Han fick också möjlighet att fråga. Det var befriande att få veta, att få ett svar.” 

(Doris) 

 

Enligt mammorna upplevde föräldrarna att förklaringen på innebörden av diagnosen ADHD var för 

otydlig, vid delgivningen av det resultat utredningen på BUP kommit fram till. Deras önskan enligt 

resultatet var att på delgivnings mötet få mer information och möjlighet att välja olika behandlings 

former, som till exempel samtalsterapi, habilitering, sjukgymnastik för barnet och föräldrakurs för 

att lära sig hur konkret agera i samspel med barnet. Mammornas önskan om olika behandlings 

former stämmer överens med resultat Gudmunsdottir (2002) fått i sin studie, ”Barn med ADHD och 

hur föräldrar upplever det stöd de fick”. Resultatet i hennes studie visar att föräldrarna önskar 

information om ADHD/ADD, möjliga resurser, habilitering, träning, information om avlastning och 

ekonomiska rättigheter. 

 

Genomgående i resultatet är att mammorna känner en lättnad över att utredningen är klar och att 

barnen fått en diagnos, det ger föräldrar ett svar och bekräftelse på deras funderingar kring barnets 

annorlunda beteende i förhållande till den förväntade normala utvecklingen hos barn. 

Detta är ett resultat som också är förenligt med resultatet i Gudmundsdottir (2002) studie. 

 

”Clara fick diagnosen vid första mötet på BUP. Jag tyckte att det var skönt för då får Clara 

rätt hjälp i skolan.” (Cecilia) 

             

”Svaret var mer som en bekräftelse för oss.” (Fanny) 

 

Tankar om medicin och övrig behandling 

Fem av sex barn i studien erbjöds ADHD medicin, utifrån den diagnos de fått. Det sjätte barnet 

erbjöds ingen behandling på grund av en medicinsk åkomma, ett medfött hjärtfel. Föräldrarna till 

fem av barnen har blivit erbjudna föräldrastrategi kurs på BUP och i ett par fall har BUP personalen 

nämnt samspelsterapi. Mediciner som erbjudits har varit ADHD medicin, conserta, strattera, 
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medikinet och equasym depot och sömnmedicin melatonin. 

 

Benjamin erbjöds inte medicin på grund av ett medfött hjärtfel, i FASS för allmänheten (2011) står 

att läsa att man bör överväga ADHD medicinering noga vid eventuella medicinsk åkomma 

exempelvis hjärtproblem. Enligt SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, (Medicinsk 

Vetenskap & Praxis nr 1/2012) övervägs läkemedelsbehandling endast för vissa barn. Och då i 

kombination med annan behandling och stöd från skola samt barnmedicin och barnpsykiatri. 

Läkemedelsverkets rekommendationer är att läkemedel vid ADHD ska ses som en del i ett 

behandlingsprogram, när stödåtgärder är otillräcklig hjälp. 

 

Fokus på medicinering är för mammorna i studien inte det förväntade resultat som behandling för 

sitt barn. Anna har ett motstånd till medicin utifrån att forskningen kring effekter av biverkningar av 

medicin för barn med ADHD är tunn. Claras motstånd till medicin och rädslan kring hur den kan 

påverka henne belyser hennes citat. 

  

”Anton erbjöds medicin, jag trodde inte att man gav små barn medicin, det har jag aldrig 

förstått. Det finns inte något annat val än medicin om inte det    

hela ska haverera” (Anna) 

 

 ”Jag blev livrädd när de pratade om medicin, jag var rädd för att bli ned drogad.” (Clara) 

 

I den här studien blir det tydligt för oss att medicin som behandling vid ADHD väcker tankar och 

reaktioner hos föräldrarna. Anna är en av dem i studien som uttrycker att hon vill ha mer kunskap 

om hur ADHD - medicin inverkar på barn. Hennes tankegångar är adekvata utifrån att det 

vetenskapliga underlaget för behandling med ADHD medicin, på längre sikt anses otillräckligt och 

därmed svårt att bedöma. SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering (2011) har i en 

undersökning funnit fem studier som talat för att centralstimulerande behandling under barndomen 

inte medför risk för framtida substansmissbruk eller beroende och en studie som går i helt motsatt 

riktning. 

Daniel, Emil och Felix har ätit ADHD medicin under ca ett år, med distans till den medicinska 

behandling de fått beskriver deras mammor att de fått längre stubin, bättre tålamod, blivit lugnare 

och gladare. De har prövat olika doser och mediciner innan de nått till det som de menar är ett bra 

resultat. 
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”Det var jobbigt när det inte funkade, bra efter alla turer. När han äter medicinen tappar 

han lite matlust men blir mycket lugnare”....... (Eva) 

 

”Redan vid första träffen med BUP tog vi beslut på att prova medicin. Vi har sedan provat 

olika mediciner och dos. (Fanny) 

 

Det resultat vi kommit fram till gällande mammornas upplevelse av tillräckligt stöd och hjälp eller 

inte, utifrån barnets och familjens behov, visar att Doris och Fanny som hunnit få distans till barnets 

diagnos känner sig nöjda med det stöd och den hjälp de får för sitt barn och familjen i nuläget. 

Stödet och hjälpen de fått består av ADHD medicin och sömnmedicin för barnet genom BUP, en 

stödfamilj för barnet som även blir en avlastning för familjen via socialtjänsten samt assistent till 

barnet i skolan. Doris och Fannys beskrivning av den hjälp de får är överensstämmande med de 

rekommendationer Läkemedelsverket ger inför en ADHD medicinering. Den besvikelse och 

maktlöshet Boel och Bengt uttrycker över att ingen hjälp finns att tillgå för Benjamin, visar att 

medicin ställs i fokus som lösning på den neuropsykiatriska diagnosen ADHD. 

 

”För barnet finns ingen hjälp att få utöver det föräldrarna gör”(Boel och Bengt) 

 

Anna, Boel, Cecilia och Eva känner sig inte nöjda med det stöd och den hjälp som erbjuds utifrån 

den beteende problematik deras barn har. De har samtliga fyra enligt resultatet i studien önskemål 

om ytterligare stöd och hjälp för sitt barn. Mer stöd och hjälp, skulle enligt dessa mammor även 

innebära, förutom stödet till barnet, ett stöd och en hjälp till hela familjen. Behovet av stöd och 

hjälp genomsyrar vår undersökning och är genom informanterna ett ständigt återkommande tema. 

 

Sammanfattande reflektioner  

Resultatet visar att mamman i tidigt skede har haft funderingar på att barnet inte följt adekvat 

åldersutveckling. Pappor har varit mer tveksamma. Omgivningens krav om en bättre fostran av 

barnen har resulterat i en känsla av skuld hos föräldrar. De har haft en känsla av en otillräcklighet i 

sin föräldraroll, och säger sig ha saknat både den kunskap och de strategier som är av föräldrar ett 

uttalat behov i bemötandet av barnet utifrån barnets annorlunda beteende. Samtliga föräldrar i vår 

undersökning anser att de inte har fått den förståelse, det stöd och den hjälp de varit i behov av. Det 

har väckt frustration och oro framför allt hos mamman. Väntetiden för utredning på BUP har, enligt 

informanterna upplevts lång, med otydlighet kring utredningens upplägg och avsaknad av 

återkoppling. Kartläggning inför en eventuell ADHD utredning av specialpedagog på skola, barn och 

skolhälsovård har enligt föräldrar fungerat bra och har gått fort i jämförelse med den upplevda långa 
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väntetiden till BUP. Informanter har nämnt att de i frustration över sin, upplevda ohanterliga 

kaotiska situation och oro för barnet kämpat och tryckt på för att driva fram utredning.  

Utredningstiden på BUP har upplevts otydlig av föräldrar, de har saknat kontinuerlig återkoppling. 

Medicin som enda behandling har erbjudits barnen. Det har väckt oro och osäkerhet med tanke på 

frågetecken kring medicinens inverkan och eventuella biverkningar på barn. Barnen som utgör 

underlag i den här undersökningen har en ADHD diagnos eller har fått en diagnos under studien. De 

föräldrar till barn som under studiens gång fått diagnos ADHD och de föräldrar som har distans till 

sitt barns diagnos har avgett likartade svar.  

 

Analys och diskussion 
Innan utredning 

Pappor i denna studie inte har uppmärksammat barnets annorlunda beteende i det tidiga skede och i 

den utsträckning som mammor. Vi tror att det till en del kan förklaras att det är mammorna som 

oftare tar del i barnens omsorg under barnets första år. Det tidiga samspelet för ett barn börjar i 

relation till dess anknytningsperson, oftast mamman. Vi ser redan hos spädbarn hur de söker 

ögonkontakt. Tidigare fick de nyfödda bebisarna på BB lapisdroppar i ögonen för att eliminera 

eventuella gonokocker. När forskning i samband med anknytningsteorierna tog fasta på att 

lapisdropparna till viss del försämrade synen för det lilla spädbarnet slutade man ge dessa droppar.   

Enligt mammor har pappor haft svårt acceptera och de har varit tveksamma till mammans fundering 

kring barnets annorlunda beteende i jämförelse med andra barn och sett till åldersadekvat 

utveckling. Varför har fler mammor än pappor deltagit i studien?  I vår eftersökning av familjer med 

barn som hade en ADHD liknande problematik och som funderade på en ADHD utredning, är det 

mammorna som genom visat intresse deltagit i vår studie. Har papporna mindre intresse eller finns 

det inte möjlighet för dem att delta? Det har varit lättare för oss att nå mammorna då mammorna 

haft jobb de kunnat ta ledigt från, en av mammorna har varit sjukskriven och en mamma arbetslös. 

Det tänker vi kan vara en orsak till det låga deltagandet av papporna i denna studie. Forskning visar 

på att det är ett utmärkande drag att det är mamman som engagerar sig, det menar Broberg m.fl 

(2006). Av de sju informanter som deltagit i studien är sex kvinnor och en är man. Om vi tar 6:1 

som det förhåller sig i vår studie får vi 87 % kvinnlig deltagande att jämföra med 13 % manligt 

deltagande. Det är en bara en reflektion vi gör då det är lättare jämföra med andra studier som oftast 

visar resultat i procent. Den fåtaliga population vi valt att ha i undersökningen är för liten för att vi 

ska kunna dra några slutsatser. Det vi kan se är att det stämmer väl överens med annan forskning 

och det ger oss tanken på att fördelningen mammor kontra pappor i vår studie inte är något unikt.   

Bengt, den pappa som ingår bland informanterna, beskriver att han i jämförelse med det beteende 

sonen Benjamin visar känner igen sig själv. Han har börjat fundera kring sina upplevda svårigheter 
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och sitt mående. Bengt säger att han fått vetskap att ADHD kan vara ärftligt till 80 procent och 

uttrycker att han vill genomgå en utredning för att få svar på sina egna funderingar. 

 ”Jag känner att jag ska göra en utredning, ja” (Bengt) 

 

Genom informanterna har vi fått vetskap om att fler föräldrar än Bengt har funderingar kring en 

neuropsykiatrisk problematik för egen del.  Det finns föräldrar i studien som har relaterat barnets 

beteende till sig själv och efter begäran om en neuropsykiatrisk utredning fått en diagnos. 

I vår studie har föräldrar tankar på att det egna beteendet i varierande grad påminner om barnets 

svårigheter. Om det visar sig att dessa föräldrars funderingar leder till en ADHD diagnos, skulle det 

innebära en hög ärftlighetsfaktor? Eller finns det andra orsaker? Vi väljer att inte fördjupa oss i detta 

tema då det inte svarar mot syftet. 

Fysisk aktivitet och samspel 

Familjens sociala situation påverkas av barnets höga fysiska aktivitet. Mammor säger att de måste 

ha hela sin uppmärksamhet riktad mot barnet för att på så sätt eliminera eventuella olyckor, som 

ofta inträffar. Vår reflektion över mammors beskrivning av det hinder barnets fysiska aktivitet utgör 

i sociala sammanhang är att föräldrarna sällan eller aldrig kan ha socialt umgänge. Vi kan se att de 

är stort behov, för mammorna, för barnet, och övriga familjen av konkret stöd och kunskap utifrån 

den situation familjen befinner sig i. Den hyperaktivitet hos barnet som vi kan utläsa via 

informanternas svar, kan vi koppla ihop med en av de tre huvudgrupperna, Hyperactivity, i kriterier 

för ADHD enligt DSM IV (MINI-D IV 2002) 

 

Psykologen Strandberg (2006) skriver, att enligt den ryske psykologen och teoretiske pedagogen 

Vygotskij med inriktning på dialog och socialt samspel, söker barnet det meningsfulla i miljön och 

han menar att miljön ska vara anpassad till barnet. Bara vi gör en aktivitet tillsammans med barnet 

sker en inlärning, säger Strandberg. Han skriver, att Vygotskij menade att alla barnets förmågor 

bottnar i socialt samspel vilket innebär lärande och utveckling.  Föräldrar i studien har framfört att 

de känt sig kränkta av förskolepersonal som, enligt föräldrar, inte tagit barnets problematik på allvar. 

I förskolans läroplan (Lpfö 98) läser vi att samspelet ska stimuleras och att verksamheten ska utgå 

från barnens intressen. Det visar på att vi som vuxna i förskolan i samspel med föräldrar och barn 

måste vara lyhörda och ta vara på det barnet är intresserat av, fokusera på det som är barnets styrkor 

istället för att fokusera på det som är dess svagheter. Vi har sett att aktiviteter som fångar barns 

intresse väcker engagemang som leder till lärande. Den frustration, maktlöshet och oro föräldrar 

känner finner vi befogad då samspelet är av största vikt för inlärning och utveckling, och barnet 

enligt mammor har samspelssvårigheter. De förväntningar föräldrar har på barnets förskole vistelse 
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visar på att de har vetskap om förskolans uppdrag. 

Får personal i förskolor tillräcklig kunskap och utrymme för att möta de individuella behov varje 

barn har? Kan ett hinder vara den åtstramningspolitik med besparingar för förskola och skola vi sett 

under 2000 talet?  Är indragning av resurser i förskola skola reella besparingar, eller är det den tid, 

den kraft och det engagemang barnet får, som blir besparing för framtiden? Vi tror att den reella 

besparingen för framtiden, är att möta varje barn utifrån sina förutsättningar! 

Stöd från omgivningen  

Det är av stor vikt för barnets fortsatta utveckling att den förälder som känner oro över sitt barns 

utveckling blir tagen på allvar både av sin omgivning och av professionella. Detta inte minst för att 

skapa förutsättningar för ett bra samspel mellan barn och förälder. Kutscher (2010) skriver att 

mammorna ofta har farhågor långt innan någon annan är villig att lyssna. Han menar att de flesta 

föräldrar trots allt inte har intresse av att hitta problem åt sina barn. Vi är benägna att hålla med 

Kutscher, ett liv med oro, frustration och kaos är inget vi tror någon önskar sig. Kutschers 

beskrivning om mammors tidiga farhågor stämmer väl överens med det vi tagit del av genom våra 

informanter, mammorna. Det stöd och hjälp familjerna i vår undersökning lider brist borde inte 

förekomma idag i vårt postmoderna samhälle! 

 

Samtliga mammor i undersökningen beskriver ett behov av stöd, hjälp och förståelse från sin 

närmaste omgivning. Den psykiska påfrestning och den frustration upplevelsen av att inte räcka till 

utifrån sitt barns behov, och att leva i en situation som inte är fullt begriplig eller hanterbar, visar att 

familjerna är stort behov av humanitära insatser.  De uttalanden angående bättre fostran som nära 

anhöriga gör har hos mammor skapat en känsla av skuld. Till skillnad från uppenbara fysiska 

funktionshinder, som till exempel blindhet eller cerebral pares, riktas problemet som uppstår till en 

följd av neurologiska betingande funktionshinder ofta mot vårdnadshavaren, skriver Kutscher 

(2010 ). Stöd, hjälp och förståelse är tre viktiga faktorer som skulle kunna verka som förebyggande 

insatser för barnets framtida hälsa och välbefinnande. Frånvaron av stöd och förståelse har visat sig 

vara ett genomgående bekymmer för föräldrar i vår studie. Annan forskning, vi tagit del av, har 

kommit fram till liknande resultat. Vi sökte via IT för att se hur föräldrar i andra länder uppfattar sin 

situation inom detta tema. Vi fann den engelska tidningen ADHD Experience (2011) där föräldrar 

ger uttryck för sin frustration över uteblivet stöd och förståelse utifrån sina barns beteende problem. 

Avsaknad av stöd och hjälp tenderar att vara ett globalt bekymmer i detta sammanhang. Vi tänker 

att den minimering av sociala kontakter som mammor beskriver utifrån den uteblivna förståelsen 

från omgivningen, utgör en risk för deras hälsa. Vilket i en förlängning riskerar att påverkar barnets 
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livssituation negativt. En reflektion vi gör är att föräldrarna har behov av att känna sig respekterade 

och accepterade i sociala sammanhang. 

Sömn 

Två av barnen i vår studie somnar tidigt enligt mammorna av utmattning men sover oroligt och 

vaknar flera gånger under natten. I övrigt har barnen svårt att komma till ro och att somna. Då 

undersöknings objekten är av ringa grad, endast sex barn, och endast berör barn som fått diagnos 

ADHD är detta ur forskningssynpunkt endast en reflektion vi gör.  Den tendens vi uppmärksammat 

är att alla barn i vår studie har haft svårt att slappna av för att sova, och eller orolig sömn som på 

olika sätt påverkat familjen. Vikten av att få sitt sömnbehov tillgodosett beskrivs av professor 

Åkerstedt (2012). Han rekommenderar vuxna att sova minst sju timmar per natt, att inte vara vaken 

nattetid och att undvika långa sammanhängande perioder av vakenhet. Mindre sömn än sju timmar 

leder till en sömnbrist enligt honom som byggs upp och ackumuleras i kroppen, och om 

sömnbristen pågår under en längre tid blir det svårt att sova igen förlorad sömn. 

 

Rekommendationer gällande barns sömnbehov varierar något beroende på källa.  Vi har här tagit 

med den variationsbredd vi sett till åldersvariablerna. Ett nyfött barn har ett behov inom variation 

16-20 timmar per dygn, ett barn 6-13 månader 14-16 timmar, barn mellan 1-3 år 12-13 timmar, 3-6 år 

10-12 timmar, 6-12 år 9-11 timmar och för tonåringar rekommenderas 8-9 timmars sovtid.  

Kadesjös (2002) undersökning pekar på att barn som i åldern 6-18 månader haft sömnrubbningar, 

till en fjärdedel fått diagnos ADHD vid 5 års ålder. I den här studien stämmer det enligt 

informanterna på två barn, vilket visar på att en tredjedel av barnen i denna undersökning haft 

sömnstörningar vid 6 – 18 månaders ålder och fått diagnos kring femårsåldern.                     

Paavonen (2011) går ytterligare ett steg i sitt uttalande och menar i sin studie att barn får ADHD 

symtom av för lite sömn.  Det innebär att vi kan ställa oss frågan; ger för lite sömn ADHD symtom 

eller ger ADHD för lite sömn? Vi inväntar svar via forskning. 

Vi har en föreställning att där familjer har bekymmer utifrån temat sömnbrist, kan det till viss del 

elimineras genom att familjerna ges möjlighet till stöd och hjälp i hemmet 

Initiering av Utredning och kontakten med BUP under utredning 

Resultatet visar att det är mammorna som kämpat för att få en utredning för sitt barn. Pappor har 

haft en något mer återhållsam inställning. Det framkommer, som vi redan nämnt, genom 

intervjuerna att det finns pappor som vid tiden för denna studie har svårt se och/eller acceptera 

sambandet mellan barnets beteende och en neuropsykiatrisk problematik.  

Mammor har varit drivande gällande utredning och föräldrarna har gemensamt sökt en 
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neuropsykiatrisk utredning inom BUP för att få svar på frågor utifrån den oro mammor förmedlat. 

Den långa väntetiden för ett första möte på BUP har av föräldrarna upplevts som en evig väntan. 

Mammor i vår studie säger sig ha saknat tillräcklig kunskap och har behov av konkreta redskap för 

att kunna bemöta sitt barn utifrån barnets behov. De har känt sig maktlösa. Vi tänker att den känsla 

av maktlöshet föräldrar känner tar energi och kraft som föräldrar så väl behöver för att orka hantera 

sin vardag. Upplevelsen av att behöva göra påtryckningar på BUP för att få en utredning för sitt barn 

måste kännas kränkande. Det är varken rätt mot den som känner sig tvingad att bedriva påtryckning 

eller mot det barn som är i behov av hjälp. Vi kan förstå om varje dag av väntan på utredning, med 

den förhoppning det innebär, att finna en lösning på ett problem, kan upplevas som en förlorad dag i 

barnets utveckling. Vi tycker inte det är försvarbart att låta viktig tid av positiv utveckling passera 

för ett barn i väntan på en ADHD utredning, när föräldrar pockar på hjälp. Används det ekonomiska 

bidrag som SKL, Sveriges kommuner och landsting (2011) tilldelar BUP inom alla sjukvårdsdistrikt i 

landet som stimulans för att korta ner väntetider? 

 

Återkoppling 

En kontinuerlig återkoppling från personalen på BUP till föräldrar under utredningens gång hade 

varit värdefull. En återkoppling skulle verkat underlättande, det är vår övertygelse efter fakta från 

informanterna. Eva är den enda mamman i studien som delgivits information om hur en utredning 

går till.  Den informationen fick hon tillsammans med Emils pappa Erik av skolpersonal.  De övriga 

fem mammornas upplevelse är att de inte fått någon information alls kring gången i en utredning. 

De har också saknat återkoppling från BUP under utredningstiden. Med tanke på svårigheter som 

beskrivs på landstingets webbsida (2011) då det gäller att ha en given mall för hur en generell ADHD 

utredning går till, skulle det vara värdefullt för föräldrar och barn att få en individuell beskrivning 

enligt BUP personalens planering med givna hållpunkter gällande ADHD utredningen. 

   

På 1950-talet myntade Antonowsky (2005) begreppet KASAM som står för tre de faktorerna 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet innebär att man upplever världen som 

begriplig och strukturerad, inte som kaotisk och oförklarlig. I vår studie har vi fått indikationer 

genom informanterna om upplevt kaos inom familjen och många frågetecken kring utredningens 

gång. Hanterbarhet står för att man anser sig förfoga över resurser för att klara påfrestningar som 

kan ge stress i livet. Föräldrarna har saknat den kunskap de varit i behov av kring sitt barn, de har 

saknat stöd och hjälp. Meningsfullhet innebär enligt KASAM att man har en känsla av delaktighet i 

världen och att det lönar sig att engagera sig. Mammorna uttrycker i hög grad att de inte känt 

förståelse från omgivningen för sina funderingar gällande barnets annorlunda beteende.  De har 

berättat att de inte kunnat beskriva för sitt barn vad barnet skulle få vara med om under utredningen 
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på BUP. Vår reflektion blir att mammorna inte kunnat förmedla gången kring utredning till sitt barn 

utifrån att de själva inte haft den informationen. Antonovsky menar att de tre "friskfaktorerna" inom 

KASAM, gör att människor klarar belastning och påfrestning bättre. De blir bättre mentalt rustade. 

De tre viktiga pusselbitarna inom begreppet KASAM gick förlorade för barnen och även för 

föräldrarna i vår undersökning. Genom den information föräldrar delgivit oss drar vi slutsatsen att 

det föreligger brister i vårt samhällssystem. 

Svaret på utredningen 

Samtliga barn som ingår i vår studie har fått diagnos ADHD. Det visar att mammornas oro varit 

befogad, och att Kuschers ord om att mammorna ofta har betänkligheter som ingen lyssnar på 

stämmer in med det mammor i studien beskriver. 

Behandling 

Resultatet av den ADHD utredning som barnen i vår studie genomgått har lett till att fem barn blivit 

ordinerade ADHD medicin som behandling medan ett barn inte kan äta medicin och inte blivit 

erbjuden någon behandling alls. För hälften av barnen har det varit svårt att få en balans i 

medicineringen, de har provat upp till fyra olika mediciner och därtill olika doser innan den 

medicinska behandlingen känts tillfredsställande. Medicinen ger biverkningarna dålig aptit och i 

vissa fall har sömnen förändrats från att barnet somnat tidigt på kvällen med påföljande oroliga 

nätter, har några av barnen fått mycket svårare att slappna av och att somna, men sover sedan hela 

natten på den sömnmedicin de fått. 

 

Läkemedelsverket (2011) rekommenderar ADHD medicin som behandling när annan behandling och 

stöd är otillräcklig. Här saknas ett åtgärdsprogram där ADHD utredningen följs av information till 

föräldrar och nätverk kring ADHD, samspels behandling för barnet tillsammans med hela familjen, 

habilitering med stödåtgärder, sjukgymnastik vid behov, stöd i hemmet vid behov, information kring 

förhållningssätt och pedagogiska åtgärder i förskola/skola. Innan medicin sätts in som en sista 

åtgärd. Vi efterlyser ett öppnare samarbete mellan BUP, förskola/skola och socialtjänst.   

 

Föräldrarna har till viss del känt sig frustrerade över den behandling barnet erbjudits. De har inte 

blivit ”lyssnade på” trots att de efterfrågat samhällsstöd som habilitering, sjukgymnastik och 

samtalsterapi för barnet. Föräldrarna har förväntat sig att utredningen skulle mynna ut i mer 

kunskap omkring ADHD. För att kunna nå ett bra förhållningssätt och ett gott bemötande gentemot 

barnet krävs kunskap som skapar goda möten. Genom att få ytterligare kunskap omkring barnets 

behov utifrån dess svårigheter som skulle kunna integreras med tidigare erfarenheter föräldrarna 

gjort, tänker vi att den nya kunskapen skulle omsättas i ny förståelse för barnets problem som i sin 
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tur skulle leda till nya förhållningssätt. Föräldrar har erbjudits föräldrautbildning ”strategikurs”, 

men säger sig behöva mer stöd utifrån sitt barns behov. 

 

Medicinsk behandling 

När svårigheterna blir så stora så att det påverkar det dagliga livet negativt bör behandling sättas in. 

Vi citerar: År 2008 presenterade läkemedelsverket behandlingsrekommendationer för ADHD. 

Eventuell läkemedelsbehandling ska vara en del i ett behandlingsprogram då andra stödåtgärder 

visat sig vara otillräckliga Där betonades också vikten av noggrann utredning före behandling och 

ett tydligt mål med behandlingen. (NEPI rapport s. 12, 2012). Vid läkemedelsbehandling har 

centralstimulerande medel visat sig fungera bäst på barn, hit hör Conserta, Ritalin, Medikinet och 

Equasym Depot. Strattera är en annan medicin som ges vid ADHD, den är inte centralstimulerande. 

I vår undersökning känner vi igen namnen på alla ovanstående mediciner utifrån att några av barnen 

i studien under varierande tidsperioder och med varierade doser provat olika mediciner innan de 

hittat den medicin som individuellt har passat bäst. Antalet användare av läkemedel vid ADHD har 

ökat från 14862 år 2006 till 57227 år 2011, den största ökningen står vuxna för. (NEPI 2012) 

Föräldrar i vår studie har uttalat en ambivalens till att medicinera sitt barn utifrån tunn forskning 

kring eventuella biverkningar. Enligt läkemedelsverket m.fl. (2012)  tror man att ADHD medicinen 

hämmar upptaget av dopamin och noradrenalin i hjärnan. Medicinen anses förstärka: 

uppmärksamhet, impulskontroll, planeringsförmåga, socialt samspel, kognitiv nivå, korttidsminne, 

inlärningsförmåga, skolresultat (allmänt), matematik (prestationer), självkänsla, fin och 

grovmotorik. Medicinen dämpar: motorisk aktivitet, avledbarhet, aggressivitet, störande beteende 

och reaktionstid. De biverkningar som nämns är: minskad aptit, viktminskning/avplanad viktkurva, 

ökad känslighet/dysfori/trötthet, buksmärtor, huvudvärk, minskad längdtillväxt, risk för hjärt och 

kärlproblem. (http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/adhd-behandling-okar-snabbt.) 

Barnen i vår studie som hunnit äta medicin under en tid har drabbats av vissa biverkningar som 

nämns, men biverkningarna har genom ändring av medicin och doser reducerats. 

Svårighet att kunna slappna av för att somna kvarstår hos några barn, de barnen har ordinerats 

sömnmedicin. En annan biverkning som kvarstår för flera av barnen är nedsatt aptit. 

I vår studie har vi noterat att föräldrar efterlyser alternativa behandlingsformer till sina barn. 

Reaktioner vid diagnos  

Genomgående i vår studie är att föräldrarna känner lättnad över att utredningen är klar.  De har fått 

en förklaring på sitt barns annorlunda beteende, samtidigt som de fått en insikt i att en diagnos på 

barnets problem inte är hela lösningen. Arbetet som ”staket”, försvarsadvokat, rådgivare, språkrör 

och förälder kvarstår, som mamman Boel säger, ska det ske något så får man göra det själv. 

http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/adhd-behandling-okar-snabbt�
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För att kunna nå ett bra förhållningssätt och ett gott bemötande gentemot barnet krävs kunskap som 

skapar goda möten. Genom att få ytterligare kunskap omkring barnets behov utifrån dess 

svårigheter som skulle kunna integreras med tidigare erfarenheter föräldrarna gjort, tänker vi att den 

nya kunskapen skulle omsättas i en förståelse för barnets problem som i sin tur skulle leda till ett 

nytt förhållningssätt. Föräldrar har till viss del känt sig frustrerade över den behandling barnet 

erbjudits. De säger att de inte blivit ”lyssnade på”, att de efterfrågat samhällsstöd som habilitering, 

sjukgymnastik och samtalsterapi för barnet, men inte fått respons. 

 

För tio år sedan gjorde Gudmunsdottir (2002) en studie ”Barn med ADHD och hur föräldrar 

upplever det stöd det fick”. Resultatet i den pekar på att det samhällsstöd som efterfrågas av 

föräldrarna utifrån barnens behov är nästan identiska med det stöd mammorna i vår studie 

efterfrågar idag. Vi ställer oss frågan har det inte hänt mer under ett decennium? 

En annan fråga vi ställer oss är om utvecklingen för barnet skulle ha sett annorlunda ut ifall man 

som förälder blivit erbjuden tidiga insatser som förebyggande åtgärd? 

Miljöns positiva inverkan på Felix när han vistas i morföräldrars stuga visar på att det finns 

strategier som verkar stödjande. I våra familjer förekommer en hel del, som mammorna uttrycker, 

bråk mellan syskon. Att sära på syskon kan vara ett sätt att få tid till återhämtning, vilket vi belyser 

med Fannys citat i resultatet. 
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Avslutning 
Vår tanke var att få ta del av föräldrars tankar, men även barnets egna tankar och upplevelser kring 

tiden innan, under och efter ADHD utredning. Vid intervjutillfälle berättade informanterna att två av 

barnen inte hade kännedom om sitt eget annorlunda beteende. Förklaring var att barnen var för små 

att delges information angående eventuell ADHD, en annan anledning var att föräldrarna fått 

rekommendation att vänta tills barnet själv börjar fråga och fundera över sitt beteende. Det tredje 

barnet, Clara tolv år, intervjuas vid ett tillfälle. Frågeställningar hon får är samma som de övriga 

informanternas i denna studie i enlighet med syftet. Vi återger Claras berättelse som belyser och får 

representera de bekymmer barnet kan uppleva, före under och efter en ADHD utredning. 

 

Clara sitter tillsammans med sin mamma hemma vid köksbordet under vår intervju. Det är 

eftermiddag och Clara sitter i morgonrock, hon har inte orkat gå till skolan. Hon är trött men säger 

att det är okey att prata, vilket också är okey för Claras mamma Cecilia som medverkar genom att 

sitta med vid intervjun och ta del av dotterns berättelse. Clara har svårt att sitta stilla, gungar på 

stolen och vrider på sig. 

Clara beskriver att tillvaron före utredning varit svår för henne, framför allt att hålla sams 

med sin bror. Att det jämt varit bråk mellan syskonen eller alltid som hon säger med efter-

tryck återkommer hon till flera gånger under samtalets gång. Clara säger att hon förstod att 

hon var i behov av något för att klara tillvaron. Hon berättar att trots att tanken fanns där kan 

hon inte erinra sig när hon började förstå att hon behövde hjälp. När Clara började utredas på 

skolan tyckte hon det gick bra med att göra olika tester.  På BUP upplevdes utredningen job-

big och tråkig, men hon tillägger att det var bra hon fick komma dit. Hon vet inte vilka pro-

fessioner hon träffat på BUP, hon vänder sig till mamman och får veta att det var en kurator 

och en psykolog.  

Vid Claras andra besök på BUP i sällskap med mormor Lena (Cecilia har inte fått ledigt från 

sitt arbete), får Clara sin diagnos fastställd av läkaren på BUP. Clara får även veta att hon ska 

få medicin. Hon upplever det jobbigt att det är mormor som är med, som enligt Clara inte 

förstår henne. Clara uttrycker en upplevd rädsla inför medicinering, rädsla för att bli drogad, 

jag förstår att jag måste ta medicin säger hon, men det är jobbigt stiga upp på morgonen och 

ta den.  

Efter två veckors medicinering upplevde Clara ingen förändring och dosen fördubblades ef-
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ter ordination av sjuksköterska per telefon. Clara är osäker om den ökade dosen gör någon 

verkan men säger att det kanske blir lite mindre bråk med brodern, och att hon kanske har 

lite mer tålamod. Clara berättar att hon har svårt sova på nätterna. Hon berättar att hon ge-

nom BUP ska få medicin som hjälp för hennes sömnsvårighet. Hon ska på återbesök till BUP, 

när det blir vet hon inte, det sa de inget om berättar Clara. 

Efter cirka 20 minuter säger Clara att hon är trött, att hon inte orkar prata mer, att hon tycker det är 

tråkigt och vill gå och lägga sig. Intervjun slutar med tack till Clara för att hon ställt upp på inter-

vjun och delgett sin egen upplevelse före, under och efter diagnostisering ADHD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Tillkännagivande 

Vi vill tacka alla familjer som deltagit i studien och därmed gjort det möjligt för oss att genomföra 

vårt arbete. Om inte Ni tagit Er tid att med tålamod och inlevelse berätta om Er situation så hade det 

inte blivit någon studie. Än en gång tack! Vi önskar Er och Era barn all den hjälp och stöd Ni har 

behov av i nu och i framtiden. 

Tack Clara för att du bidragit med din berättelse sett ur ett barnperspektiv! 

Vi vill även rikta ett tack till Er som hjälpt oss komma i kontakt med våra informanter, samt övriga 

som varit oss behjälpliga under denna tid. Tack även till våra egna familjer! 

Sist men inte minst ett tack till vår handledare Anneli Nielsen som på ett förnämligt sätt bistått oss 

med råd och funnits där när vi behövt henne./ Agneta Nyström & Annika Wigren 
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Bilaga 1 

Sida 1(2) 

Kriterier för ADHD (Uppmärksamhetsstörning/Hyperaktivitet). 

Följande kriterier gäller för ADHD enligt svenska översättningen av DSM IV (MINI-D IV, 2002): 

A. Antingen (1) eller (2): 

1. Minst sex av följande symtom på ouppmärksamhet har förelegat i minst sex månader till en grad som 

är maladaptiv och oförenlig med utvecklingsnivån: 

Ouppmärksamhet 

a) är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel i skolarbetet, yrkeslivet eller andra aktiviteter. 

b) har ofta svårt att bibehålla uppmärksamheten inför uppgifter eller lekar 

c) verkar ofta inte lyssna på direkt tilltal 

d) följer ofta inte givna instruktioner och misslyckas med att genomföra skolarbete, hemsysslor eller arbets-

uppgifter 

(beror inte på trots eller på att personen inte förstår instruktionerna) 

e) har ofta svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter 

f) undviker ofta, ogillar eller är ovillig att utföra uppgifter som kräver mental uthållighet (t.ex. skolarbete 

eller läxor) 

g) tappar ofta bort saker som är nödvändiga för olika aktiviteter (t.ex. leksaker, läxmaterial, pennor, 

böcker eller verktyg) 

h) är ofta lättdistraherad av yttre stimuli 

i) är ofta glömsk i det dagliga livet 

2. Minst sex av följande symtom på hyperaktivitet/impulsivitet har förelegat i minst sex månader till en 

grad som är maladaptiv och oförenlig med utvecklingsnivån: 

Hyperaktivitet 

a) har ofta svårt att vara stilla med händer eller fötter eller kan inte sitta still 

b) lämnar ofta sin plats i klassrummet eller i andra situationer där personen förväntas sitta kvar på sin plats 

en längre stund 

c) springer ofta omkring, klänger eller klättrar mer än vad som anses lämpligt för situationen (hos ungdomar 

och vuxna kan det vara begränsat till en subjektiv känsla av rastlöshet) 

d) har ofta svårt att leka eller utöva fritidsaktiviteter lugnt och stilla 

e) verkar ofta vara ”på språng” eller ”gå på högvarv” 



 
 

Bilaga 1 

Sida 2(2) 

 

f) pratar ofta överdrivet mycket 

Impulsivitet 

a) kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren pratat färdigt. 

b) har ofta svårt att vänta på sin tur. 

c) avbryter eller inkräktar ofta på andra (t.ex. kastar sig in i andras samtal eller lekar) 

B. Vissa funktionshindrande symtom på hyperaktivitet/impulsivitet eller ouppmärksamhet skall ha funnits 

före sju års ålder. 

C. Någon form av funktionsnedsättning orsakad av symtomen föreligger inom minst två områden (t.ex. 

i skolan/på arbetet och i hemmet). 

D. Det måste finnas klara belägg för kliniskt signifikant funktionsnedsättning socialt, eller i arbete eller 

studier. 

E. Symtomen förekommer inte enbart i samband med någon genomgripande störning i utvecklingen, schizo-

freni eller något annat psykotiskt syndrom och förklaras inte bättre av någon annan psykisk störning. 
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Hej NN,  
Vi har fått ert namn och e-post adress via NN, som frågat er om ni skulle kunna tänka er att vara med i 

forskningsstudie angående barn som står i kö för en ADHD utredning. Vi ska skriva för en medicine kandidat 

examen inom barn och ungdomspsykiatri. 

Vår tanke är att undersöka familjens och barnets (där det är möjligt att fråga) upplevelse omkring väntan på 

utredning med fråga ADHD, under utredning och efter utredning ang. ev. diagnos och behandling. Vi 

kommer sedan att följa upp hur den eventuella behandlingen upplevs av barn och föräldrar.  Vi räknar med 

att träffa familjerna vid tre tillfällen för personliga intervjuer. 

Vi har delat upp arbetet så att en av oss tar större delen av intervjuerna med familjerna och sedan fördjupar vi 

oss och skriver tillsammans. 

Om ni fortfarande är intresserade av att medverka i studien så skickar vi frågeställningen, så ni kan läsa den 

innan intervjun. Vi bifogar även informationsbrev om examensuppgiften. 

Det skulle vara värdefullt för oss om ni kan delta i studien och förhoppningsvis ska det även kunna ge er 

någonting.   

Med vänliga hälsningar Agneta Nyström och Annika Wigren 

Skicka gärna frågor ni har omkring ämnet! 
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Informationsbrev till föräldrarna angående studien. 
 
Umeå universitet, 901 87 Umeå Barn- och ungdomspsykiatri Bruno Hägglöf Telefon: 090-785 66 
56. Telefax: 090-13 53 24 E-post: bruno.hagglof@psychiat.umu.se www.umu.se 2011-04-05 Sid 1 
(1) 
  
Vetenskapligt arbete som ingår i kandidatexamen i Barn- och ungdomspsykiatri vid Umeå 
universitet 
På Umeå universitet ges poängutbildningar i barn- och ungdomspsykiatri för lärare, socialarbetare, 
psykologer, sjuksköterskor, läkare m fl som i sina arbeten möter barn och ungdomar. 
De som har deltagit i och är godkända i tre olika fristående kurser i Barn- och ungdomspsykiatri kan 
gå en utbildning som är inriktad mot en kandidatexamen i barn- och ungdomspsykiatri. Studenterna 
skall under detta moment genomföra ett vetenskapligt arbete. Det kan betyda att man samlar in data 
med hjälp av enkäter, intervjuar barn, föräldrar eller professionella, tar del av registerdata eller gör 
litteraturstudier. 
Studenterna har handledning av forskare vid enheten för barn- och ungdomspsykiatri vid Umeå 
universitet. 
 
Umeå 5 mars 2011 
Bruno Hägglöf 
Professor, kursledare 
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Frågeställning till vetenskaplig studie Kandidatexamen Barn och Ungdomspsykiatri. 

Studien avser ADHD från remiss till behandling. 

 

Hur upplevde familjen sin situation innan utredning? 

- Hur upplevdes barnets svårigheter? 

- Fick familjen stöd från omgivningen ? 

- Om familjen fick stöd, av vem och hur såg stödet ut? 

- Vem lyfte frågan kring utredning? 

- Vem tryckte på begäran om utredning? 

- Vilket stöd fick familjen från omgivningen under väntetiden för utredning? 

 

Hur upplevde föräldrarna och barnet tiden kring utredning och diagnostisering? 

- Hur upplevdes utredningstiden av föräldrarna? 

- Hur upplevdes utredningstiden av barnet? 

- Hur gick utredningen till? 

- På vilket sätt, när, var, hur och till vem delgavs svaret på utredningen? 

- Hur upplevde föräldrarna svaret på utredningen? 

- Hur upplevde barnet svaret på utredningen? 

 

Erbjöds barnet någon form av behandling? 

- Vilka/vilken behandling/stöd erbjöds? 

- Hur upplevs behandlingen av barnet? 

- Hur upplevs behandlingen av föräldrarna? 

- Anser föräldrar och barn att de fått tillräckligt stöd och  hjälp utifrån barnets problem. 


