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Sammanfattning 

I Sverige är förekomsten av barn med ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) i 

skolåldern ca 5 %, diagnosen är sex gånger vanligare hos pojkar än hos flickor. Huvudsymtomen 

består av uppmärksamhetsstörningar, impulsivitet och överaktivitet. Denna studie handlar om hur 

mammor till barn med diagnosen upplever sin vardag. Hur de ser på diagnosticeringen och 

bemötandet från sin omgivning. Studien bygger på intervjuer med fyra mammor som alla har söner 

med diagnosen ADHD som delar med sig av sina upplevelser av att vara förälder till ett barn med 

ett neuropsykiatriskt funktionshinder (NPF). 
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Inledning 

 

Det råder idag en internationell debatt kring diagnosticeringen av ADHD, där det finns både 

förespråkare och motståndare till att diagnosticera. I Klasens (2000) studie framkommer att 

föräldrarnas sociala roller förändras i och med diagnosen, men att man genom detta även fått en 

känsla av bekräftelse av sina upplevelser som förälder till ett hyperaktivt barn. Detta förbättrade i 

sin tur relationen med sina barn och gav de en känsla av kontroll över sin situation. Även om 

föräldrar till barn med ADHD till stor del upplevde diagnosticeringen som övervägande positivt, 

menar vissa läkare att man helst inte vill diagnostisera då man oroar sig för stigmatisering och 

självuppfyllande profetia hos barnet (Klasen, 2000). Även här i Sverige debatteras det kring om 

man bör sätta en diagnos eller inte på barn med ADHD som kan innebära anpassningssvårigheter 

och beteendeproblem. Fahlén (2001) beskriver i sin artikel om sociologen Eva Kärvfes starka 

motstånd till diagnosticering av barn med ADHD. I sin bok ”Hjärnspöken – DAMP och hotet mot 

folkhälsan” beskriver hon att diagnosticeringen i många fall är godtycklig och att ”snart sagt vilket 

barn som helst kan få denna diagnos” (s.10). Eva Kärvfe menar att svårighetsgraden vad gäller 

ADHD varierar mellan individer och att gränsen till vad som anses ”normalt” är flytande. Hon 

menar att man idag överdiagnostiserar barnen då det krävs omfattande informationsunderlag för att 

kunna göra en korrekt bedömning kring en diagnos (Fahlén, 2001). I Sundelin & Lagerberg artikel 

kan man också utläsa en restriktiv syn på diagnosticering av barn, då man menar att barnets 

självuppfattning kan påverkas negativt. Barnet kan få stöd och hjälp med sina 

koncentrationssvårigheter i skolan utan en medicinsk etikett (Fahlén, 2001). I Sverige krävs igen 

diagnos för att sätta in stöd och hjälp för elever med svårigheter i skolan. I skollagen kan man läsa 

att elever som är i behov av särskilt stöd ska på rektorns initiativ erbjudas detta, om det befaras att 

en elev inte kommer att uppnå de kunskapskrav som man som elev minst ska uppnå. (Skollagen 

[SL], SFS 2010:800, 3 kap, 7-12 §§). Förespråkare för diagnosticering menar att det är viktigt med 

tidig diagnostisering hos barn med ADHD, detta för att förebygga sekundära problem. Man menar 

att barn med svår ADHD kan komma att behöva stödinsatser redan under sitt första skolår, vilket 

gör det än viktigare att sätta diagnos i tid för att sätta in ”rätt” stödinsatser (Kadesjö & Kadesjö, 

1999). 

Kunskapsöversikt 

Tidigare forskning visar att förekomsten av ADHD i skolåldern är ca 5 % i Sverige och bland barn 

är diagnosen sex gånger vanligare hos pojkar än hos flickor. Huvudsymtomen hos ett barn med 

diagnosen ADHD är uppmärksamhetsstörningar, impulsivitet och överaktivitet. 

Uppmärksamhetsstörning brukar visa sig i form av att barnet har svårt att koncentrera sig och svårt 

att fokusera. (Socialstyrelsen, 2010). Impulsivitet handlar om barnets svårighet att styra sina 

reaktioner eller svårt att hålla inne reaktioner, det som styr barnet för stunden är impulsen. Det 

tredje och sista huvudsymtomet är överaktivitet, vilket resulterar att barnet rör sig, pratar och/eller 

låter mer än andra. Aktivitetsgraden är varierande beroende på vilken situation barnet befinner sig i. 

Andra medföljande svårigheter för barn med ADHD kan vara inlärningssvårigheter, ångest, 

depression, Tourettes syndrom, problem med fin - och grovmotoriken och andra neurologiska 

störningar (Almer & Sneum, 2012). För många barn med ADHD är inlärningssvårigheter, 

koncentrations och- beteendeproblem något som framförallt utmärker sig i skolan. Skolan ställer 

vissa krav på sina elever som kan vara mycket svårt för ett barn med ADHD att uppfylla. Det är inte 

lätt att kunna sitta still och lyssna på det läraren säger när det händer andra saker runt omkring. Barn 

är i större grad beroende av goda förhållanden i klassrummet. Förhållandet i skolan har stor 

betydelse för barnets inlärning i skolan (Socialstyrelsen, 2010).   

 

Klasen (2000) beskriver vidare att föräldrarnas upplevelse av att leva med ett barn med en ADHD-

diagnos är mycket utmattande och slitsamt. Det är dock inte enbart barnets hyperaktivitet som 
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orsakar trötthet, depression och obalans i familjen. Utomstående människors reaktioner på barnets 

beteende har stor betydelse för föräldrarnas mående (Klasen, 2000). Föräldrarna har upplevt 

myndigheter, skola och även läkare uttala att det inte är något fel på barnet och därpå försökt ge råd 

om uppfostran. Föräldrar till andra barn har inte heller visat särskilt stor förståelse och menat att det 

är fel på föräldrarna och dess uppfostran av barnen (Klasen, 2000). Man menade att barnen behövde 

mer uppmärksamhet eller att mamman skulle ha visat mer kärlek eller varit mer konsekvent i sin 

uppfostran. Detta skapar en känsla av otillräcklighet hos föräldrarna till barn med ADHD samt en 

känsla av misslyckande (Klasen, 2000). 

 

Tidigare forskning visar även att mammor som lever med dessa barn upplever stress i stor 

utsträckning, då barnet är krävande, sällan nöjd och får plötsliga utbrott (Segal, 2001). Små saker i 

vardagen kan bli stora exempelvis vid påklädning. Det krävs mycket av mammorna till barn med 

ADHD och många av mammorna upplever frustration och svårigheter vad gäller kommunikationen 

med sitt eget barn. I Segals (2001) studie framkom att mammorna hade en genomgående känsla av 

sorg som de ständigt levde med i varje nytt stadium av sitt barn funktionshinder, speciellt då nya 

svårigheter i barnets utveckling visade sig. Mammorna hade dock en unik förmåga att gå vidare och 

forma nya attityder till livet och en annorlunda önskan för framtiden med sitt barn, att ändra sina 

förväntningar och inte hänga kvar vid det gamla. Några av mammorna hade också en viktig 

förmåga att komma vidare trots sin sorg genom att inse när man som förälder inte riktigt klarade av 

situationen och tillät sig att dra sig undan och känna besvikelse, sorg och frustration. En positiv 

färdighet som mammorna erfarit genom sin egen upplevelse att leva med ett barn med diagnosen 

var en känsla av mognad, oberoende och större empati för andra människor i svåra situationer 

(Segal S., 2001). 

 

Vidare beskriver Blum (2007)  om mammor till barn med funktionshinder som ADHD och 

Aspergers syndrom, att man som förälder har en delad känsla av stigmatisering med sina barn. 

Mammorna reflekterar kring hur omgivningen skulle reagera om deras barn hade ett synligt 

funktionshinder. En mamma beskrev skolans bemötande på följande sätt ”What about a wheelchair, 

an obvious diability? They wouldn’t think twice about being extra nice” (s. 207). Några mammor 

beskrev att de upplevde en större känsla stigmatisering pga. sitt barns psykiska funktionshinder än 

vad andra mammor till barn med synliga funktionshinder kände. Flera av dessa mammor beskrev 

också att de kände sig isolerade och saknade stöd från familj och vänner. Mammorna upplevde att 

vännerna gradvis bröt kontakten pga. sitt barns funktionshinder.  Även om diagnosen inneburit viss 

känsla av lättnad för mammorna, har många ändå blivit beskylld för sitt barns beteende och brist på 

uppfostran. Det har sin tur gjort att barnets funktionshinder utifrån omgivningens bemötande 

stigmatiserat dessa mammor (Blum, 2007).  

 

dosReis (2010) menar att föräldrar till barn med diagnosen ADHD lever med rädsla för 

stigmatisering, då man är rädd att samhället ska stämpla deras barn som ”jobbig” och 

”problembarn” (2010). Föräldrarna i dosReis (2010) studie oroade sig över att samhället skulle 

skylla barnens dåliga beteende på föräldrarnas brist på uppfostran disciplin. En del av föräldrarna 

till dessa barn hade själva stämplat sina barn som ”annorlunda” och ”inte som andra”, då man 

jämfört sitt eget barn med andra barn i samma ålder. Oron för att barnet skulle behandlas 

annorlunda på grund av sin diagnos fanns också hos föräldrarna. Man beskrev oron över att barnen 

inte skulle ha samma möjligheter som andra barn i livet på grund av stämplingen som en diagnos 

kan innebära. Enligt dosReis (2010) är isolering och avståndstagande från släkt, vänner och skola 

vanligt förekommande bland föräldrar till barn med ADHD. På grund av isoleringen och 

utanförskapet oroade sig föräldrarna för att deras barn skulle utveckla dåligt självförtroende och 

känna sig ensamma och utstötta.  
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Syfte 

Syftet med min uppsats är att studera vidare kring föräldrarnas upplevelse av att leva med ett barn 

med diagnosen ADHD här i Sverige. De frågeställningar som jag vill besvara med min studie är: 

 

 Hur upplever föräldrarna till barn med ADHD sin livssituation innan barnet fått diagnosen? 

 Hur upplever föräldrarna bemötandet från omgivningen efter diagnosen och har det 

inneburit någon skillnad att få en diagnos? 

 Kan diagnosen innefatta en känsla av stigmatisering för föräldrarna?  

Avgränsning 

Jag har gjort ett selektivt urval och valt att avgränsa min studie till föräldrar till barn med ADHD 

som är medlemmar i Riksförbundet Attention. Attention är en organisation som aktivt arbetar med 

att stötta barn, ungdomar och vuxna samt anhöriga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

(NPF) såsom ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, språkstörningar och OCD 

(Obsessive-Compulsive Disorder. Det är dock inget krav på att medlemmarna ska var 

diagnosticerade, då det är en frivilligorganisation som strävar efter att sprida kunskap i samhället 

om samt stötta individer med NPF (Riksförbundet Attention, 2012). 

Teoretiska utgångspunkter 

I min analys använder jag mig av tre teoretiska utgångspunkter; Goffmans (2011) Stigma-teori, 

Antonovskys (2007) KASAM-begrepp, samt Giddens (2005) stämplingsteori. 

Stigma - teorin  

Goffman (2011) menar att man i varje samhälle delar in människor i kategorier, regler och normer 

sätts upp för vad som är naturliga för människorna i varje kategori. Stigma är enligt Goffman (2011) 

djup misskrediterande och benämner en egenskap eller yttre attribut som inte anses följa normen. 

Man kan urskilja tre olika typer av stigma; kroppsliga missbildningar, fläckar på den personliga 

karaktären samt tribala stigman. Personer med kroppsliga missbildningar är individer med synliga 

kroppsliga avvikelser, det kan t.ex. handla om att vara rullstolsburen. Fläckar på den personliga 

karaktären benämner Goffam (2011) som psykiska funktionshinder, kriminalitet och alkoholism för 

att nämna några. Tribala stigman handlar om att individen har en avvikande ras, tillhör en annan 

nation eller annan trosuppfattning. När individen inte följer det som anses vara normalt, tillsätter 

samhället individen ett stigma, en etikett som avvikare och att vara annorlunda. En ideologi byggs 

upp för att förklara individens underlägsenhet eller tillkortakommanden. Personen avviker alltså 

från det som är normalt, varpå man ser individen som annorlunda eller konstig och som ett hot mot 

ordningen i samhället (Goffman, 2011). 

Stämplingsteorin 

Enligt stämplingsteorin placerar samhället, framför allt de personer som står för lag och ordning, 

olika människor i fack. Man sätter etiketter på individer som avvikare, vilket i sig stämplar en 

person och leder till att hela samhället ser på individen som brottsling, även om det handlar om 

mindre lagöverträdelser. I den stunden barnet väl får etiketten som avvikare, innebär detta att han 

eller hon också är stämplad som kriminell och som förmodligen kommer att ses som en opålitlig 

person av lärare och framtida arbetsgivare (Gidden, 2005).  

 

Stämpling är ett uttryck för samhällets maktstruktur, där avvikelser definieras på olika sätt, rika för 

http://www.attention-riks.se/index.php/npf1.html?layout=blog
http://www.attention-riks.se/index.php/npf1.html?layout=blog
http://www.attention-riks.se/index.php/npfsubmeny/adhd/171-adhd.html
http://www.attention-riks.se/index.php/npf1/133-aspergers-syndrom.html
http://www.attention-riks.se/index.php/npf1/144-tourettes-syndrom.html
http://www.attention-riks.se/index.php/npf1.html?id=143
http://www.attention-riks.se/index.php/npf1/149-tvangssyndrom-ocd.html
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fattiga, män för kvinnor och majoriteten för etniska minoriteter. Stämplingen påverkar inte endast 

hur omgivningen ser på individen, utan även hur individen ser på sig själv. Stämplingen kan leda 

till självuppfyllande profetia där individen lever upp till samhällets förväntningar på honom/henne. 

Själva avvikelsen handlar inte om egenskaper hos individer eller grupper utan är snarare ett samspel 

mellan avvikare och icke-avvikare (Gidden, 2005). 

KASAM-begreppet 

Kasam-begreppet myntades av den medicinske sociologen Antonovsky (2005) som innebär Känsla 

Av SAMmanhang. KASAM innefattar tre viktiga komponenter som nämns; begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Dessa tre komponenter använder man sig av för att kunna mäta 

individens nivå av KASAM. Begriplighet är kärnan i KASAM-begreppet, vilket syftar till att 

individen upplever inre och yttre stimuli som förnuftsmässigt gripbara. Individen kan möta 

framtiden med känslan av att den går att ordna och förklara. En person som känner hög begriplighet 

kan hantera livets motgångar, genom att individen förmår att göra de begripbara. Hanterbarhet 

innebär att individen i fråga kan se att det står resurser till ens förfogande som man sedan kan 

använda på bästa sätt. Detta gör att individen kan hantera olyckliga omständigheter med hjälp av 

sina resurser. En person med hög känsla av hanterbarhet känner sig inte offer för omständigheterna 

vid motgångar, utan ser att olyckliga saker händer i livet och när de sker kommer man kunna reda 

sig och inte sörja. Den sista komponenten i KASAM-begreppet är meningsfullhet, vilket innebär att 

individen känner att livet har en känslomässig innebörd och att det är värt att investera energi och 

engagemang i det som livet ställer en inför. Även om livet innebär utmaningar, ser en person med 

hög känsla av meningsfullhet att utmaningar är välkomna, snarare än ”bördor som man mycket 

hellre vore förutan” (s.46). Om en individ har en hög nivå av KASAM innebär detta att individen 

upplever sin livssituation som begriplig, hanterbar och meningsfull, detta leder i sin tur till god 

hälsa och bra förutsättningar att klara motgångar i livet (Antonovsky, 2005). 
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Metod och tillvägagångssätt 

Hermeneutik som analysmetod 

Jag har valt att använda mig av hermeneutiken som analysmetod i min studie. Inom hermeneutiken 

fokuserar man som forskare på att tolka, förstå och förmedla (Fejes & Thornberg, 2009). Inom 

hermeneutiken använder man sig i allmänhet av texter av olika slag som används som empiriskt 

material, vartefter man analyserar och tolkar materialet. Det är viktigt att understryka att texten som 

ska tolkas ska ses som självständig i förhållande till författaren i fråga, man intresserar sig oftast 

inte för författarens intentioner med texten eller intervjun (Fejes & Thornberg, 2009).  

Det finns tre inriktningar inom hermeneutiken och jag har valt att använda mig av den vidaste 

inriktningen, allmän tolkningslära. Inom denna inriktning fokuserar forskaren på förståelsen av ett 

budskap (Fejes & Thornberg, 2009). Inom den hermeneutiska tolkningen finns det ingen bestämd 

utgångspunkt eller slutpunkt. Detta då forskaren pendlar mellan del och helhet, subjekt och objekt 

och forskarens förförståelse, allt detta utgör en helhet. Det brukar ofta kallas för den hermeneutiska 

spiralen. De olika delarna text, tolkning, förståelse, ny text, ny tolkning och ny förståelse är en del 

av helhet som i sin tur bildar en helhet och är ett uttryck för det mänskliga (Patel & Davidsson, 

2011). Den förförståelse, tankar, kunskap och intryck som forskaren har är ingen begränsning inom 

hermeneutiken, utan snarare en tillgång. Inom hermeneutiken är helheten mer en summa av delarna, 

man brukar kalla detta synsätt för holism. Forskaren pendlar mellan del och helhet för att få en så 

djup förståelse som möjligt av fenomenet (Patel & Davidsson, 2011).  

Urval 

Jag har valt att använda mig av selektivt urval samt att använda mig av intervjuer som 

datainsamling. Jag med att kontakta Riksförbundet Attention, i hopp om att komma i kontakt med 

en person som kunde hjälpa mig vidare till föräldrar med barn som har diagnosen ADHD. Tämligen 

snabbt fick jag kontakt med en kvinna som satt i styrelsen och som sedan mailade min förfrågan 

och en kort beskrivning om mig och studiens syfte vidare till sina medlemmar. Till en början var det 

sex mammor som kontaktade mig genom mail och som gärna ville ställa upp och berätta om sina 

upplevelser. Jag stämde träff med tre av personerna som jag senare genomförde intervjuer med. 

Med två andra mammorna gjorde jag telefonintervjuer, varav detta var en önskan från mammorna 

då avståndet var långt och tiden spelade in. Visat intresse av att delta i min studie var endast från 

mammor. Dessa mammor upplevde det viktigt att berätta om sina barns diagnoser och hur det 

påverkar deras vardag, deras barns vardag inom framförallt skolan och livet hemma men också 

tankar om framtiden. Då övervägande delen av barn med ADHD är pojkar resulterade detta i att det 

var lättare att komma i kotakt med föräldrar till just pojkar med ADHD. Mina egna erfarenheter 

som mamma till en aktiv pojke i skolåldern, gör att urvalet av mammor med söner i åldrarna 11-19 

år tedde sig naturligt. Det är även i denna ålder som de flesta barn med ADHD hunnit få sin 

diagnos. Urvalet i min studie är mammor med söner i åldrarna 11-19 år. De fyra mammorna som jag 

presenterar i min studie är;  

 

 

 Lisa - son på 19 år med Aspergers syndrom och en tendens av ADHD, samt grav dyslexi 

 Martina - son på 11 år med ADHD  

 Ingela - son på 15 år med ADHD 

 Kristina - son på 13 år med ADHD 
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Tillvägagångssätt vid intervjuer och transkribering 

Jag genomförde halvstrukturerade intervjuer för att få fram föräldrarnas upplevelser av hur det är att 

leva med ett barn med ADHD. Med denna typ av intervju är avsikten att få beskrivningar utifrån 

intervjupersonens perspektiv. Med halvstrukturerad menar man att intervjun varken är ett öppet 

vardagssamtal eller ett frågeformulär med slutna frågor (Kvale, 2009). Jag anser att detta är en 

lämplig form av intervjuform, då jag strävar efter att ge intervjupersonerna utrymme att själva dela 

med sig av sina upplevelser. Intervjuerna har varit öppna och avslappnade, då jag kände att 

intervjupersonen och jag som intervjuare har haft ett bra samspel. Inom hermeneutiken kan just 

forskaren och det studerade objektet ses som två jämbördiga subjekt där man befinner sig på samma 

nivå och försöker nå en gemensam förståelse (Patel & Davidsson, 2011). Intervjuerna tog ca.60-90 

min och bandades in med diktafon och därefter transkriberade jag fyra av de fem intervjuer jag 

genomfört. Anledningen till att den femte intervjun inte transkriberades var pga. bristande teknik. 

Efter transkriberingen analyserade jag mitt material utifrån hermeneutisk analysmetod. Under 

transkriberingen tog jag ut meningsbärande enheter som bildade ett antal återkommande teman som 

i sin tur blev olika kategorier. Inom hermeneutiken använder sig forskaren av sin egen förförståelse 

som ett verktyg i tolkningen av texterna. För att man som forskare ska lyckas med detta, krävs det 

att forskaren kan använda sin egen empati och medkänsla för författaren av texten eller 

intervjupersonen. Hermeneutiken handlar just om att forskaren har en egen förförståelse och också 

kan använda sig av den för att få en djupare förståelse och inte endast en redogörelse av 

intervjupersonernas berättelser (Patel & Davidsson, 2011). Trots att man inom hermeneutiken ska 

kunna använda sig av sin egen förförståelse och empati är det viktigt att man än dock är objektiv, 

för att inte sätta orden i munnen på intervjupersonerna. Det ska trots allt vara intervjupersonernas 

berättelser och inte forskarens (Kvale, 2009). 

Etiska överväganden 

Inom all forskning är det viktigt att man funderar på etik då man genomför sin studie. Det finns fyra 

forskningsetiska principer som man som forskare bör följa för att forskningen ska anses som etisk. 

Bryman (2011) tar upp dessa fyra forskningsetiska principer som informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Med informationskravet menar 

Bryman (2011) att försökspersonerna/intervjupersonerna ska veta att deltagandet är frivilligt, samt 

att de har rätt att dra sig ur studien. Det är viktigt att man som forskare informerar deltagande 

personer om studiens aktuella syfte och hur studien är upplagd. Jag har inför samtliga intervjuer 

informerat intervjupersonerna om studien och det aktuella syftet i skriftlig form. Bryman (2011) 

beskriver vidare att samtyckeskravet innebär att alla som deltar i studien har rätt att bestämma över 

sin egen medverkan. Mina intervjupersoner har själva kontaktat mig då de känt att de velat 

medverka i studien, dessutom har jag tillfrågat om tillåtelse av samtliga om att spela in intervjuerna. 

Alla intervjupersoner godkände att samtalen spelades in. Konfidentialitetskravet innefattar krav 

kring deltagares personuppgifter. Deltagares personuppgifter ska bevaras på ett så pass säkert sätt 

att inga obehöriga får tillgång till dem. Jag har förvarat allt material på filer som endast jag haft 

tillgång till och även informerat intervjupersonerna om att min handledare eventuellt skulle ha 

tillgång till exempelvis transkriberade intervjuer. Inga känsliga personuppgifter avslöjas i studien. 

Till sist tar Bryman (2011) upp nyttjandekravet som innebär att de uppgifter som man som forskare 

samlar in om enskilda personer endast får användas till studien. Jag har informerat 

intervjupersonerna om hur uppgifter kommer att hanteras och endast använt materialet i syfte att 

sammanställa min studie. 

Metodreflektioner 

Fejes & Thornberg (2009) diskuterar kring reflexivitet som en viktig del av forskningen. När man 

genomför en intervju ska man som forskare vara medveten om att man aldrig kan lägga undan sina 
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egna värderingar och tidigare erfarenheter helt under en intervju. Därför är det viktigt att fundera 

kring vad man själv har för delaktighet under intervjun/samtalet. Vad har jag som forskare för roll i 

studien (Fejes & Thornberg, 2009)? Då jag genomförde mina intervjuer var jag öppen med mina 

intervjupersoner om vad jag hade för förförståelse inom ämnet. Jag beskrev öppet om oron som har 

funnits för min son och om oron kring stigmatisering vid diagnosticering. Även om forskarens egen 

förförståelse är något positivt inom hermeneutiken, gäller det att man själv vet hur man ska förhålla 

sig till detta då vi alla bär på övertygelser, fördomar och förutfattade meningar som ibland är till 

mindre nytta (Fejes & Thornberg, 2009). Även om jag gick in i denna studie med tanken kring att 

diagnosen kunde innebära stigmatisering för både föräldrar och barn, var det ändå viktigt för mig att 

låta intervjupersonerna dela med sig av sin egen berättelse kring upplevelsen med att leva med ett 

barn med diagnosen. Jag ville att deras berättelse och upplevelse skulle stå i centrum även om jag 

som forskare har en annan uppfattning. 



[Skriv text] 

 

10 

 

Resultat och analys 

Genom att bearbeta data har jag fått fram tre genomgående teman kring upplevelsen av att leva med 

ett barn med diagnosen ADHD. De teman som framkommit är ”Stigmatisering före diagnosen”, 

”Efter diagnosen – lättade” samt ”Att få diagnos – en räddning”. 

Stigmatisering före diagnosen 

Ett genomgående tema under intervjuerna är just skammen och skulden som mammorna kände från 

omgivningen innan man fått diagnosen på sitt barn. Alla de mammor som jag intervjuade beskrev 

att de upplevde en känsla av att det var deras fel att deras söner agerade som de gjorde och att de 

kände sig som misslyckade föräldrar med bristande uppfostran.  

 

”…just det här att ja men det… alla sneda blickar från omgivningen när, när min son fick nått 

utbrott på nån julfest och sådär och…för alltså jag levde ju med den här skulden att, skammen att 

det var mig det var fel på. Det var jag som inte lyckades uppfostra mitt barn.” Martina 

Skuld och skam 

Goffman (2001) nämner psykiskt funktionsnedsättning som avvikande beteende som i sin tur kan 

leda till stigmatisering. En grupp individer som har gemensamma värderingar och uppträdande 

bildar en norm av vad som anses vara ”normalt”, den som inte följer denna norm betecknas som en 

avvikare (Goffman, 2001). Mina intervjupersoners barn är vad man enligt Goffmans (2001) teori 

anser som avvikare, barnen beter sig inte som de andra barnen i omgivningen som anses vara 

normen av vad som anses vara normalt. Detta leder i sin tur till att både mammorna och barnen 

upplever en form av stigmatisering, där både barnet och mamman anses som avvikare. Mamman i 

det avseendet att hon misslyckats med sin uppfostran och barnet av den anledningen att dess 

beteende avviker från de andra barnen i omgivningen. Det som skiljer avvikaren ifrån den 

gemensamma normen är i detta avseende viktigare än likheterna till gruppen. Man fokuserar alltså 

på det som inte ses som normalt (Goffman, 2001). Denna känsla av att dela barnens stigma stämmer 

väl överens med hur mammorna i Blums (2007) studie om mammor till barn med funktionshinder 

som ADHD och Aspergers syndrom beskrev sin upplevelse kring barnens beteenden och 

omgivningens reaktioner på detta.  

 

Beskylld för sitt barn beteende 

Likt mammorna i Blums (2007) artikel upplevde även mina intervjupersoner sig beskylld för sitt 

barns beteende och att man brustit i sin uppfostran, stigmatiseringen upplevdes alltså före 

diagnosticeringen. Blum (2007) menar att anledningen möjligen kan vara att omgivningen saknar 

kunskap om barnets föreliggande funktionshinder. En av mina intervjupersoner, Lisa, menar att 

omgivningen skyller det ”dåliga” beteendet på mamman istället för att ställa upp som medmänniska 

och försöka förstå och om möjligt hjälpa mamman i en svår situation. 

 

”Men det gör man inte utan man har sin förutfattade mening å så är det å punkt slut. Varför inte 

komma som förälder och fråga…Hur är det? Kan jag hjälpa till med nåt?” Lisa  

 

”Ja, alltså det har ju…alltså han har ju alltid varit den där jobbiga ungen. Ingen förälder har ju 

liksom velat att deras barn leker med honom och så här för han är ju jobbig och…ingen har ju 

liksom tagit initiativet och sagt nämen du ska vi träffas så barnen får leka och…” Martina 
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Upplever misstro från sjukvården 

Två av de fyra mammorna jag intervjuade upplevde att man inom sjukvården tog lång tid på sig 

innan man valde att genomföra en utredning för eventuell ADHD-diagnos, en mamma upplevde 

dessutom sig misstrodd från sjukvården, varpå man inte tog mammans oro och känsla av att något 

var fel på allvar. Istället såg man henne som en hispigt överdriven mamma som inte förstod 

innebörden av att vara småbarnsförälder. 

 

”Så jag ringde ju upp på barn och fick prata med en barnläkare då på telefon och…beskrev ju hela 

situationen. Att vi inte hade fått sovit nånting å…att vi var jätte trötta…att hela familjen liksom inte 

fick sova…och då fick jag till svar att ja men lilla du det borde du förstå, att vara förälder är ingen 

dans på rosor…och…sen då så…sa jag jaha…men…när saker och ting inte är hållbart, vad gör 

man då? Ja, du får återkomma…sen…” Lisa  

 

Två av fyra mammor fick vänta flera år innan man inom sjukvården, framförallt BUP (barn –och 

ungdomspsykiatrin), satte en diagnos på barnet. Varpå mammorna år efter år funderade och oroade 

sig över sitt barns framtid. De bar ständigt på känslan av att deras söner var annorlunda och inte 

blev bemött på det sättet som föräldrarna nu idag kan bemöta dem, med vetskapen om diagnosen 

och också kunskapen om hur man bemöter och hanterar barn med detta funktionshinder. Denna 

långa väntan på att få en diagnos, leder i sig till delad stigmatisering hos mammorna, då man inte 

tas på allvar inom sjukvården och istället ses som avvikare. Samtliga intervjupersoner beskrev en 

känsla av att inte lyckats uppfostra sitt eget barn och behöver stöd och hjälp i detta, då barnet i 

själva verket lider av ett funktionshinder som man inom sjukvården tar lång tid på sig att 

uppmärksamma. Mammorna i min studie menar att stigmatiseringen skulle kunna brytas i ett 

tidigare skede om diagnosen ställdes tidigare och om man direkt hade tagit dem på allvar. 

Efter diagnosen - lättade 

Alla fyra mammor jag intervjuade var enbart positiv till att deras barn fått en diagnos. Diagnosen 

har varit både frigörande och inneburit en bekräftelse på vad de själva känt under barnens hela 

uppväxt.  

Skuldbefriade och förstådda 

Mammorna i min studie beskrev att man efter diagnostiseringen kände att deras barns beteende inte 

längre gick att skylla på föräldrarnas brist på uppfostran eller auktoritet. Det var inte föräldrarna 

som hade misslyckats och man kände inte längre någon skuld eller skam över barnets beteende. 

Detta bekräftar vad Klasen (2000) beskriver vad gäller föräldrarnas känslor kring själva 

diagnosticeringen i sin studie. Diagnosticeringen innebar för dessa föräldrar en bekräftelse på deras 

egna upplevelser av sitt barn (Klasen, 2000).  Mammorna i min studie kände snarare en känsla av 

befrielse och att man nu vågade tala öppet om sitt barns funktionshinder, vilket har gett 

övervägande positivt bemötande från omgivningen. Andra föräldrar visade större förståelse, då 

föräldrarna bröt tystnaden och berättade om funktionshindret. 

”…han har alltid varit överaktiv i princip och det är alltid han som har varit jobbig…Och jag 

tänkte å Herre Gud vad är det för fel på mig som inte orkar med ett barn…alltså så har jag känt. Så 

skönt att få den bekräftelsen nu.” Ingela  

 

”Och…och att jag kunde helt plötsligt ha ett helt annat bemötande till min son, jag förstod att, ja 

men det är ju faktiskt inte hans fel heller, han rår ju faktiskt inte för att han beter sig på det här 

sättet, utan det är ju liksom…så här är det ju.” Martina 

 

Genom diagnosen har mammorna en större förståelse kring sitt barns beteende och även hur man 
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som förälder ska bemöta sitt barn med detta funktionshinder på rätt sätt. Klasen (2000) beskriver 

också i sin studie att föräldrarnas reaktion med sina barn förbättrades, diagnosen gav föräldrarna en 

känsla av kontroll. Diagnosen har även inneburit större stöd och hjälp för barnen i skolan. Samtliga 

mammor beskrev att resurserna blev bättre från skolan då man visste vad barnen verkligen hade för 

behov genom diagnosticeringen. Lisa beskrev att hon blivit nekad vidare resurser om hennes son 

inte fick en diagnos.  

 

”…jag kämpade  nog mera för att det inte det skulle behöva sättas en diagnos, för att jag krävde att 

vi skulle få rätt till hjälp och stöd i alla fall. Men…där fick jag ge mig därför att skolan sa klart å 

tydligt ifrån att vi kan inte…eska mera pengar så tillvida att din son inte har diagnosen…jag hade 

med mig lagboken å visade alla lagar å paragrafer för, för rektorn och han…han sa ja men vi får 

inte pengar…” Lisa  

En lättnad 

Mammorna i min studie beskrev att genom vetskapen om diagnosen kunde man också skaffa sig 

ytterligare kunskap och även söka stöd i föreningar. Framförallt har man som förälder kunnat hjälpa 

sitt barn på ett annat vis och exempelvis kunna erbjuda sitt barn medicinering för att underlätta 

skolgången och dessutom kunna få en fungerande vardag med mindre utbrott. Mammorna har 

beskrivit att även barnen känt sig lättade över att veta vad som faktiskt är fel och anledningen till att 

man känt sig utanför och annorlunda. Genom Antonovskys (2005) KASAM-begrepp, känsla av 

sammanhang, kan man förklara mammornas upplevda känslor i och med diagnosen. Genom 

kunskapen om funktionshindret får både mammorna och sönerna en känsla av begriplighet över vad 

det är man egentligen upplever och varför. Den hjälp och stöd man får genom diagnosen samt 

kunskap om den, gör även framtiden mer förutsägbar och går att ordna och förklara på ett helt annat 

sätt än innan man fått diagnosen. Genom diagnosen har mammorna även fått möjligheten att 

hantera sitt barns funktionshinder på ett annat sätt än innan. Samtliga mammor beskrev att sönerna 

fått pröva på medicinering, vilket har underlättat avsevärt för samtliga familjer. Barnen har fått 

mindre utbrott, kan varva ned och ökat sin koncentration avsevärt, vilket har resulterat i förbättrade 

studieresultat hos samtliga. Medicineringen och kunskapen om hur man ska bemöta sitt barn med 

ADHD har resulterat i en hög känsla av hanterbarhet hos samtliga mammor. Man känner sig inte 

längre som ett offer för omständigheterna och man vet att när man stöter på svårigheter och hinder i 

vardagen så har man redskapen att reda ut situationen. Hanterbarhet är även detta en viktig del i 

Antonovskys (2005) KASAM-begrepp.  

 

”Det har gjort…alltså det är…från noll till hundra för honom, har det ju gjort att han klarar skolan 

han känner att han kan klara av någonting…i fjol hade han ingen tro…han skulle gå IV-

programmet det sa han direkt…Det fanns inget annat. Idag ska han gå process eller bygg…Den här 

diagnosen eller medicineringen har ju gjort jätte mycket.” Ingela  

 

 

Efter diagnosticeringen beskrev samtliga mammor en hög känsla av meningsfullhet, som är den 

tredje och sista komponenten i KASAM-begreppet (Antonovsky, 2005). Samtliga mammor beskrev 

att sönernas studieresultat hade förbättrats avsevärt, vilket inneburit en känsla av meningsfullhet. 

Plötsligt hängde barnet med i skolan och man uppnådde något meningsfullt och värt att engagera 

sig i. Att slutföra skolan med bra betyg blev ett mål och en strävan för både mammorna och 

sönerna. Man betraktade skolan som en utmaning väl värd känslomässig investering och 

engagemang. Detta engagemang och känsla av meningsfullhet bottnade även i att skolan visade 

större intresse av att hjälpa barnet i och med diagnosen. Även om det inom skollagen inte finns 

något krav på diagnos för att sätta in extra resurser, var skolan mer villig att ställa upp inte enbart 

pga. ekonomiska fördelar som skolan ansåg diagnosen inneburit, men också tack vare en bredare 

kunskap kring hur man faktiskt bemöter en elev med detta funktionshinder. Upplevelsen av just 
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skolans bemötande har för tre av fyra mammor beskrivits som god, både innan och efter diagnosen. 

Man medger dock att det varit lättare att få extra insatser i skolan med en diagnos. Genom extra 

stöd och resurser i skolan ökade även motivationen att kämpa på med skolan hos både pojkarna och 

mammorna. Tre av fyra mammor beskrev att skolan hjälpt till så gott de kunnat utan diagnos och att 

kontakten varit god, men att man efter diagnosen fått mer resurser och stödinsatser för sitt barn. 

Mammorna fick vänta länge på utredning och slutligen en diagnos på sina söner. 

 

”Det är ju så idag, du får ju inga resurser så länge som barnen inte har en diagnos. 

du får mycket, mycket mer hjälp när barnet har en diagnos än när de inte har en diagnos…och 

allting handlar om pengar”  Kristina  

Att få diagnos – en räddning 

Under samtalens gång kom alla mammorna fram till vikten av diagnostisering och hur avgörande en 

tidig diagnos är för barnets framtid. Mammorna beskrev att skolan var det man oroade sig mest över 

som förälder, då detta handlade om barnets framtid och delaktighet i samhället. Samtliga beskrev att 

skolan inte alls hade fungerat för deras söner innan man fick diagnosen. Oron över att ens barn inte 

skulle klara av skolgången och hamna i ”fel” umgängeskretsar fanns också hos mammorna. Man 

beskrev att utbrotten, brist på motivation för skolan, beteende -och uppförandestörningar hos barnen 

samt hyperaktiviteten var faktorer som oroade föräldrarna för barnens framtid. Ingela, vars son fick 

sin diagnos först i tidiga tonåren, beskrev uttryckligen att sonen innan diagnosticeringen var på väg 

utför, både då det gällde skolan och ”fel” umgängeskrets och var nära att hamna inom 

ungdomskriminaliteten.  

 

” Min son råkade ha en kompis som han gick upp i… han gjorde inbrott och det var liksom…ja det 

var ett fruktansvärt år i fjol…För att jag fick ju sätta dit honom, jag satte dit honom för polisen 

…för att rädda min son… det är ju så här…de här barnen, det vet du ju säkert, när de koncentrerar 

sig på någonting, de kan gå hur långt som helst, ja de blir så fokuserad, när de väl…de blir så 

maniska…men om du väljer den vägen då går det lika fort åt det hållet, och det var det han höll på 

att göra…” Ingela  

Diagnos öppnar för hjälp 

Ingela beskrev att tack vare att hon kontaktade Socialtjänsten och BUP direkt, tjänade hon in tid 

som räddade hennes son ur kriminaliteten. Hade hon inte kämpat för att få diagnosen i tid, beskrev 

hon att hon är övertygad om att det inte har gått så bra som det har gjort idag. Hon berättade vidare 

att hon också tack vare diagnosen fått hjälp och stöd och att hon nu känner att hon kan kräva det, då 

hennes son med diagnosen och dess problematik har rätt till detta. Resterande mammorna beskrev 

att deras barn fick diagnosen i tämligen tidig ålder även om väntan var lång innan man beslutade 

om utredning på barnet. Trots att dessa barn fick diagnosen i tidig ålder, innan tonåren, beskrev 

dessa mammor samma mönster i beteendet på deras söner som pojken som fick diagnosen som 

tonåring. Pojkarna tappade intresset av skolan, då koncentrationen brast och utbrotten orsakade 

konflikter både i hemmet och i skolan. Genomgående i samtliga intervjuer var en beskriven känslan 

av utanförskap. Då mammorna fick diagnoser på sina barn, kände man större förståelse för barnets 

problematik och kunde också förklara för sina barn varför de kände som de gjorde och att det fanns 

hjälp och stöd att få. Samtliga mammor beskrev att deras söner var villiga att ta emot den hjälp som 

fanns att tillgå i form av stödinsatser i skolan och medicinering. Pojkarna medicineras och detta har 

varit en stor hjälp för barnen i både skolan och i hemmet. Mammorna upplever att utbrotten blivit 

mindre och koncentrationen bättre, varpå skolan fungerar bättre och även kontakten med andra barn 

och kompisar har blivit bättre. Utan diagnosen hade inte pojkarna kunnat få just medicinering som 

har hjälpt dem oerhört, därav vikten av diagnosticering. Även tidigare forskningen styrker detta, 

Young (2009) beskriver att man funnit samband mellan diagnosen ADHD och ungdomskriminalitet. 

Hyperaktivitet och det antisociala beteendet som ungdomar med diagnosen ofta har, är dess värre 
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nyckelfaktorer vad gäller förekomsten inom kriminaliteten hos dessa ungdomar (Young, 2009). 

Även yttre faktorer visade sig påverka förekomsten av kriminalitet, en viktig faktor var känslan av 

just utanförskap som mina intervjupersoner också beskrev att deras barn upplevt. Känslan av 

utanförkap och att vara ett offer kan enligt Young (2009) leda till att ungdomarna känner en längtan 

efter att tillhöra något, där man får vara en del. Tyvärr kan det leda till att ungdomen söker sig till 

ungdomsgäng som kantas av just kriminalitet. När det har gått så långt att ungdomen hamnar inom 

kriminaliteten, även om det handlar om mindre lagöverträdelser, finns risken att man känner sig 

stämplad som kriminell eller brottsling, i samhällets ögon och som avvikare (Giddens, 2005). De 

som står för lag och ordning i samhället sätter etiketter på ungdomen, vilket i sig leder till att man 

placerar ungdomen i fack som kriminell. Detta leder i sin tur att det blir en form av självuppfyllande 

profetia hos ungdomen, där omgivningen, samhället, ser individen som brottsling varpå ungdomen 

uppfyller samhällets förväntningar med ytterligare brottslighet (Giddens, 2005). Stämplingsteorin 

verkar även inom skolan, där ungdomen/barnet utan diagnos riskerar att ses som avvikare och därpå 

även här leda till självuppfyllande profetia. Lärarna i skolan sätter högre krav på eleven ju äldre 

eleven blir som han/hon inte kan leva upp till, då diagnosen ADHD ofta resulterar i 

koncentrationssvårigheter, utbrott och impulsivitet, vilket inte är accepterat inom skolan. 

Barnet/ungdomen placeras i ett fack som ”jobbig”, vilket samtliga intervjupersoner redogjort under 

intervjuerna. Innan diagnosticeringen upplevde mammorna stark oro kring att deras söner kände sig 

misslyckade i skolan vilket ledde till dåliga studieresultat. Här är det alltså viktigt att komma till 

rätta med barnets/ungdomens problematik och sätta en diagnos i tidigt skede, innan ungdomen 

känner sig sviken av samhället vilket i sig kan leda till stämpling och självuppfyllande profetia. Det 

i sig kan leda till än sämre studieresultat och grövre brottlighet. Enligt mammornas utsagor är 

diagnosen helt klart en räddning och otroligt viktig för pojkarnas framtid. Enligt Youngs (2009) 

studie har hela två tredjedelar av de ungdomar som sitter på ungdomsvårdsanstalt, diagnosen 

ADHD, vilket är kopplat till ungdomarnas antisociala beteende i unga år. Det är därför viktigt att 

sätta diagnosen så tidigt som möjligt för att samhället ska kunna sätta in rätt insatser i tid, innan 

ungdomen hamnat fel (Young, 2009). 
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Sammanfattande diskussion 
 

Den rådande samhällsdebatten kring om man ska diagnosticera vid misstanke om ADHD eller inte 

har varit svårt att undgå. När jag påbörjade min uppsats trodde jag att det skulle råda tämligen 

delade meningar och åsikter kring detta bland mina intervjupersoner. Vad jag däremot fick fram i 

min studie var en klar positiv syn på diagnosticering. Mammor beskrev diagnosen som enbart en 

lättnad och betonade vikten av att sätta diagnos i tid. Man menade att inte alls inte inneburit någon 

stigmatisering av att barnet fått diagnosen utan att det snarare varit stigmatiserade och utstötta innan 

diagnosen. Detta då man inte kunde förstå vad som var fel och en gnagande oro om hur man skulle 

komma till rätta med problematiken kring barnets beteende. Diagnosen resulterade till att 

bemötandet från omgivningen skiftade från negativ och anklagande till förstående och hjälpsam. 

Man såg diagnosen som en väg ur isoleringen och utanförskapet. Livet innan diagnosen var för 

samtliga mammor oerhört påfrestande. Mammorna försökte febrilt, utan djupare kunskap och 

vetskap om varför barnet betedde sig som det gjorde, hantera barnet. Vardagen bestod av dagliga 

utbrott, konflikter och försök till att hjälpa barnet i skolan. Man kämpade ständigt med känslan av 

att inte räcka till som förälder och andras negativa reaktioner på barnets problematiska beteende. 

Känslan av att inte räcka till som förälder och att man misslyckat med sin uppfostran bekräftar även 

vad dosReis (2010) fått fram i sin studie kring diagnosticering. Föräldrarna till barn med ADHD 

hade en känsla av att samhället stämplade deras barn som ”problembarn” eller ”jobbig” och att det 

var föräldrarna som orsakat detta genom brist på disciplin. Detta resulterade i stigmatisering hos 

föräldrarna som ses som ”dåliga föräldrar” (dosReis, 2010). Dessa känslor beskrev även samtliga av 

mina intervjupersoner som vanligt förekommande innan diagnosticeringen. När man sedan fick 

diagnosen, kände man större stöd från både skolan och omgivningen. Plötsligt fanns en helt annan 

förståelse för barnet och mammorna kunde bemöta barnet på ”rätt sätt” och söka den hjälp och det 

stöd som de faktiskt har rätt till. Plötsligt fanns det en orsak till varför barnet agerade som det 

gjorde, tack vare denna förståelse och nya kunskap fanns hjälp att bistå och man kunde ta tag i 

situationen och lindra barnets symtom med både medicinering och rätt insats från skola. Att äntligen 

få rätt stöd och hjälp för barnets problematik är något som dosReis (2010) också tar upp. 

Föräldrarna var lättade över att kunna lindra barnens symtom med framförallt medicinering, som 

man annars inte skulle ha haft tillgång till utan diagnosticering. I och med diagnosen släppte också 

oron över att barnen skulle välja ”fel” umgängeskrets och hamna i eventuell kriminalitet, då man 

ansåg att man genom hjälp och stöd från både skola, sjukvård och omgivningen i stort fått barnen 

på rätt spår. Diagnosen är enligt Young (2009)  tyvärr i många fall en bidragande faktor till just 

ungdomskriminalitet. Det antisociala beteendet och uppförande störningar är nyckelfaktorer som 

kan leda till brottlighet bland dessa ungdomar (Young, 2009). 

 

Vad jag genom min studie funderat kring är skolans ansvar vad gäller stödinsatser. Jag anser det 

oroväckande att skolan i princip ”kräver” diagnos för att kunna hjälpa barnen. Även om tanken är 

god från skolans sida att kunna sätta in ”rätt” resurser för barnet med hjälp av diagnosen, är detta ett 

dilemma då väntan på utredning ofta är lång och att barnen under denna väntan inte får tillräckligt 

med stöd och hjälp i skolan. Det är uppenbart att mammorna till barn med ADHD är övervägande 

positiva till att ställa diagnos på sina barn och man snarare ser det som en befrielse än 

stigmatiserande. Vad jag dock funderar kring är för vem man egentligen sätter diagnosen? Är det 

verkligen en fördel för barnen på längre sikt att ständigt bära på denna etikett som ett bokstavsbarn? 

Jag känner rent spontant att man kanske bör kämpa för att barnen med koncentrationssvårigheter får 

stöd och hjälp i skolan utan att få den medicinska etiketten ADHD som kommer att följa dessa barn 

livet ut och kan upplevas stigmatiserande, istället för att kämpa för en diagnos för att få ”rätt” till 

resurser i skolan. Detta strider ju uppenbarligen mot skollagen då det i lagen klart och tydligt står att 

elever som är i behov av särskilt stöd ska på rektorns initiativ erbjudas detta, om det befaras att en 

elev inte kommer att uppnå de kunskapskrav som man som elev minst ska uppnå. Varje barn har 

alltså rätt att få hjälp och stöd utifrån sina egna förutsättningar och villkor, även utan diagnos 
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(Skollagen [SL], SFS 2010:800, 3 kap, 7-12 §§). Jag är trots mammornas enbart positiva respons på 

diagnosticeringen av sina barn, ändå tveksam kring om det är positivt eller negativt för barnen i 

fråga. Mammorna kan genom diagnosticeringen känna lättnad över att slippa känna skuld och skam 

för sitt barns beteende, men för de över denna skuld och skam på barnen istället? Skalan vad gäller 

ADHD är varierande och barn kan ha en mildare eller svårare form av ADHD (Fahlén, 2001). Vad 

gäller barn med en mildare form ställer jag mig frågan om det verkligen är positivt att få diagnosen, 

då denna etikett följer barnet upp i vuxen ålder. Då stödinsatser i skolan inte kräver diagnosticering, 

kan barnet i fråga ändå få stöd och hjälp för sina svårigheter i skolan. Stöd och hjälp utan en 

eventuell stigmatiserande etikett. 

 

Resultatet och analysen av min studie bekräftar vad tidigare forskning visar under min 

kunskapsöversikt, där mammorna beskriver en känsla av bekräftelse på sina egna upplevelser kring 

svårigheterna med sina barn (Klasen, 2010). Mina intervjupersoner delade också mammornas 

upplevelser i Blums (2007) studie, där de kände sig beskyllda för sitt barns dåliga beteende. Detta 

visar att min studie är trovärdig. Jag har även använt mig av öppna intervjufrågor där 

intervjupersonerna har fått samma intervjufrågor och samtliga mammor beskriver liknande 

upplevelser och känslor till diagnosticeringen, som enbart positivt och befriande. Detta visar i sin 

tur att min studie även är tillförlitlig. 

 

Vidare forskning 

Det finns enormt mycket forskning kring just barn och ungdomar med ADHD, vilket jag anser är 

väldigt bra då det ökar kunskapen i samhället kring neuropsykiatriska funktionshinder. Dessutom 

ökar öppenheten i samhället och diagnosen känns inte lika tabu, när man vågar tala om den. 

Däremot har jag hittat väldigt lite forskning kring hur pappor upplever det att ha ett barn med detta 

funktionshinder och hur de upplever tiden kring diagnosticeringen. De mailsvar som jag fick genom 

Attention av föräldrar som var intresserade av att delta i min studie var endast från mammor. Man 

kan ställa sig frågan varför inte några pappor ville ställa upp? Det skulle med anledning av detta 

vara intressant att forska kring hur papporna upplever livet med ett barn med ADHD och varför de 

inte syns och hörs på samma sätt som mammorna. Det skulle även vara intressant att forska vidare 

kring barnens upplevelse av diagnosticering och hur detta har påverkat de in i vuxenlivet. Har det 

varits stigmatiserande eller befriande med en diagnos? 
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Bilaga 1 

 

 

Intervjuguide till C-uppsats 

Diagnosen 

Kan du berätta lite om hur det gick till när ditt barn fick diagnosen ADHD?  

 Hur påverkar detta att få diagnosen ditt barn i skolan? 

 Genomfördes en utredning från skolans sida? 

Bemötande – skolan 

Hur upplevde du bemötandet från skolan? 

 Genomfördes en utredning från skolans sida? Vilka var involverande? Skolsköterska, 

skolpsykolog, specialpedagog…? 

 Hur gick den i så fall till? 

 Samarbetade skolan och BUP? 

Bemötande - andra kompisar, föräldrar, närstående… 

Hur upplevde du bemötandet från andra människor innan/efter diagnosticeringen i din omgivning så 

som föräldrar till andra elever, närstående…? 

 Kan du beskriva hur du kände innan diagnosticeringen? Har du känt skuld för ditt barns 

beteende? 

 Kan du beskriva hur du kände efter diagnosticeringen? 

 Har du upplevt det stigmatiserande med en diagnos? 

 Hur har familj och närstående reagerat på diagnosen? 

 Har du berättat för föräldrar till andra elever i skolan om ditt barns diagnos? Hur har de 

reagerat? 
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            Bilaga 2
      

Mail till Riksorganisationen Attention 

 
 

Hej! 

 

Jag heter Fatima Diab och läser Socionomprogrammet i Umeå. Jag är nu på sluttampen i min 

utbildning och håller på att skriva på min C-uppsats. Den kommer att handla om hur det är att som 

förälder leva med ett barn med diagnosen ADHD.  

 

Jag gör en kvalitativ studie vilket innebär att jag är intresserad av att göra djupintervjuer med 

föräldrar till barn med ADHD. Jag undrar om du skulle kunna hjälpa mig att komma i kontakt med 

dessa föräldrar för eventuell intervju? Föräldrarna kommer naturligtvis att vara anonyma i min 

uppsats, inga namn eller personuppgifter kommer att lämnas ut. 

 

Mvh 

 

Fatima Diab 

Socinomprogrammet Umeå Universitet 

 

 


