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Sammanfattning 

Högkänslighet (HSP) är ett för vår tid relativt nytt begrepp som flera 

människor kommit att identifiera sig med. Intresseområdet för den här studien 

har varit högkänsliga mödrar och med hjälp av grundad teori som 

metodansats ämnade vi upptäcka högkänsliga mödrars huvudangelägenhet. 

Ämnet är aktuellt och knyter an till samhällets ökade behov av självkännedom 

och självförverkligande. Vår grundade teori belyser ett tidigare outforskat 

område inom vetenskapen vilket bidrar till en ökad förståelse och kunskap 

kring det högkänsliga moderskapet och vad det innebär för mödrarna själva. 

Tio intervjuer genomfördes med mödrar som identifierade sig själva som 

högkänsliga. Under studien formades en forskningsfråga som löd: hur gör 

högkänsliga mödrar för att orka vara närvarande i sina barns liv? 

Forskningsfrågan belyser mödrarnas huvudangelägenhet Att inte alltid orka. 

Studien resulterade i en grundad teori som beskriver hur mödrarna hanterar 

Att inte alltid orka genom kärnkategorin Anpassning och underkategorierna 

Avläsningsförmåga, Samhällelig kunskapslucka, Ökad självkännedom, 

Egentid och Ett annorlunda moderskap. Den grundade teori som genererats i 

den här studien har placerats inom ett teoretiskt ramverk bestående av narrativ 

teori för att ge en djupare förståelse inför de berättelser som mödrarna har 

delgett oss.  

 

Key words: Highly sensitive person, mothers, grounded theory, motherhood, sensory-

processing sensitivity. 
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Tack! 

Vi vill rikta ett stort tack till alla fantastiska och modiga mödrar som har 

valt att dela med sig av sina upplevelser och berättelser till oss. Tillsammans 

med er har vi kunnat studera tidigare vetenskapligt outforskad mark. Vi 

hoppas kunna göra era berättelser rättvisa.  
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1. Inledning  
Aldrig förr har det varit så populärt som nu att söka ökad självkännedom och utforska olika 

dimensioner av människans personlighet. Det skrivs självhjälpsböcker, företag använder sig 

utav personlighetstester i sina rekryteringsprocesser och sjukvården har tillgång till flera nya 

diagnoser och kategoriseringar. Fokus tycks vara att ökad självkännedom är en tillgång för 

samhället och något som bör eftersträvas av varje individ. I det moderna samhället 

förekommer processerna kring att sätta etiketter på individer och skapa särskiljande 

kategoriseringar i form av bokstavskombinationer och diagnoser. Likväl som att människor 

säger sig vilja söka förståelse kan jakten på ökad självkännedom placeras i ett perspektiv där 

människor ämnar tillskansa sig kunskap för att kunna läsa av och sortera sin omgivning på ett 

sätt som sägs gynna dem själva och samhället. Det presenteras populärvetenskapliga studier, 

böcker och artiklar som säger sig kunna avgöra vem individen är genom ett par tester. Utifrån 

kategorisering och sortering sägs individen kunna öka sin förståelse för sig själv och sin 

omgivning. Det är något vi har intresserat oss för ur ett sociologiskt perspektiv.     

  

Vi har under de senaste åren kommit i kontakt med en specifik kategorisering som särskiljer 

ett visst personlighetsdrag från det som klassificeras som normalt: Den högkänsliga 

människan (HSP - highly sensitive person) och högkänslighet. När intresset för högkänslighet 

uppstod upptäckte vi hur brett forskningsområdet var men att det var tämligen outforskat ur 

ett sociologiskt perspektiv. Främst fanns kvantitativa enkätstudier att tillgå kring 

högkänslighetens generella effekter. Vi ansåg därför att det fanns en hög sociologisk relevans 

i att studera högkänslighet närmare i relation till mer specifika samhällsgrupper och vi valde 

därför att begränsa oss till mödrar som identifierar sig med högkänslighets-begreppet. Inom 

den sociologiska socialpsykologin intresserar forskningen sig för hur människor upplever sin 

verklighet och vi hoppas kunna bidra med ökad förståelse för och insikt kring högkänslighet 

och moderskap i och med presentationen av vår studie. 

 

Företrädarna för diskursen om högkänslighet betraktar högkänslighet som ett 

personlighetsdrag som uppskattas finnas hos cirka 20% av befolkningen (Aron, 2019). Den 

fackterminologiska benämningen på högkänslighet är sensorisk bearbetningskänslighet (SPS 

– Sensory-processing sensitivity). En högkänslig individ beskrivs som bland annat extra 

mottaglig för både den fysiska och emotionella miljön i form av stimuli. Det innebär att 

individen processar stimuli på ett djupare plan vilket kan leda till att individen lätt kan bli 

överväldigad och överstimulerad men även framkalla känslor av euforisk lycka och ett 

detaljseende utöver det vanliga (www.hsperson.se, odat.).  

 Högkänslighet myntades som begrepp i dess moderna tappning av psykologen och 

forskaren Elaine Aron på mitten av 90-talet. Aron (1997) beskriver högkänslighet som ett 

personlighetsdrag och understryker att högkänslighet inte skall tolkas som en 

personlighetsstörning eller ny bokstavsdiagnos. Det Aron gjorde var att kategorisera och 

kartlägga något verkligt för alla människors nytta. Förespråkarna för kategoriseringen 

högkänslighet menar dock att fenomenet funnits längre än 30 år. Det understryker även Aron 

då högkänslighet kan återfinnas genom historien under flera andra benämningar (Aron, 2019). 

Svenaeus (2013) gör den här iakttagelsen när han konstaterar att den högkänsliga individen 

varit med länge i vår historia. Svenaeus (2013) nämner bland annat den högkänslige 

melankolikern och Freuds neurotiker som förslag på den högkänslige individen i andra 

tidsepoker. Kategoriseringen högkänslighet och dess förkortning HSP är dock relativt sett nytt 

för vår postmodernistiska tid vilket gör att det fortfarande är okänt för många människor. 

 Kring kategoriseringen av extra känsliga människor vilka utgör 20% av befolkningen, en 

http://www.hsperson.se/
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så kallad normalfördelning, höjs också kritiska röster. Företrädarna för kategoriseringen 

högkänslighet beskriver fenomenet som något som är och alltid har varit men fram tills 

nyligen ändrat skepnad och blivit begreppsliggjort på nytt. Kritiska röster kan istället peka på 

att det är på det sättet patologiseringsdiskursen i samhället fungerar. Mänskliga drag lyfts 

fram, görs till ett medicinskt problem med förklaringen att problemet alltid har funnits men 

först fått ett namn i modern tid. Brinkman (2014, s.17) beskriver patologisering som att de 

mänskliga drag, egenskaper eller förmågor som tidigare inte krävde större uppmärksamhet 

eller behandling, idag kan betraktas som avvikande och därför diagnostiseras samt 

rehabiliteras. De individer i samhället som tidigare kan ha beskrivits som känsliga och 

ensamvargar kan idag kategoriseras som högkänsliga enligt den rådande diagnostiska 

praxisen (Brinkman, 2014, s.21).  

De kritiska rösterna menar att högkänslighet bör ses som en social konstruktion eller som ett 

resultat av ett slags sjukdomsmakeri som fokuserar på att sjukliggöra mänskliga drag, 

personlighetstyper och tillstånd (Brinkman, 2014, s.9). Brinkman (2014, s.9) hävdar att 

kategoriseringar och diagnoser är konstruerade med profit och genom kategoriseringar som 

högkänslighet kan relevanta åtgärder och hjälpmedel säljas till konsumenten. Högkänslighet 

har inte nått ett medicinskt erkännande i form av klassificerat sjukdomstillstånd, men utifrån 

Brinkmans diskussion om patologisering som en social konstruktion kan framtiden eventuellt 

inkludera en sådan klassifikation. Kategoriseringen högkänslighet kan därför sägas vara 

inbegripet i en samhällelig patologiseringsprocess där företrädare för högkänslighet vill 

särskilja en normalfördelning av folket på 20% som avvikande känsliga.       

 Brinkman (2014, s.18) väcker diskussion kring att sjukdoms- och hälsodiskurserna 

används i den mening att vi försöker förstå oss själva genom dem och även för att uppnå 

erkännande som individ. Beteendemönster och reaktioner bedöms som rimliga och erbjuds en 

kontext som erbjuder en form av frälsning för den enskilda individen (Brinkman, 2014, s.18). 

 För att individer ska få ta del av det goda sällskapet och inkluderas i samhället är de ålagda 

att rå över sin egen hälsa i form av övervakning och förvaltning (Brinkman, 2014, s.19). 

Utifrån det ses patologisering av ett högkänsligt personlighetsdrag som en social 

konstruktion, ett slags hälsofrämjande initiativ för att skapa sunda, driftiga och innovativa 

samhällsmedborgare (Brinkman, 2014, s.19). I motsats till det företrädarna ser som ett 

verkligt fenomen som väntat på att bli begreppsliggjort ser kritikerna högkänslighet som 

något sprunget ur en samhällelig hypersensitivitet, där individuella egenskaper, beteenden och 

drag som hotar ett hälsosamt och driftigt samhälle patologiseras (Brinkman, 2014, s.19).  

Kritikerna menar att psykiska sjukdomar och tillstånd framträder som socialt konstruerade 

och egentligen bara är ett resultat av samhällets moraliska domar över vad som är ett önskat 

eller avvikande beteende (Brinkman, 2014, s.24). Den sociala konstruktionen av sjukdom och 

hälsa riskerar att individer blir alltför upptagna med sina livsvillkor vilket i sin tur bidrar till 

mer sjukdom och lidande, en slags paradox för vad syftet med patologisering är (Brinkman, 

2014, s.22). Högkänslighet kan ur ett kritiskt perspektiv betraktas som en självuppfyllande 

profetia där hypersensitiviteten för avvikande beteende medför att den mänskliga sårbarheten 

ökar och motståndskraften minskar (Brinkman, 2014, s.22). 

I den här uppsatsen ämnar vi förhålla oss neutrala till högkänslighet vilket vi kommer att 

återkomma till i diskussionsavsnittet. Vi ämnar inta en reflexiv roll där högkänsligheten 

presenteras för att bredda synen på vad kategorisering är och vad det skulle kunna innebära 

för människor. Vi förhåller oss även till att det finns människor som själva identifierar sig 
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som högkänsliga individer.  Några av de här människorna som identifierar sig som 

högkänsliga har kommit att bli deltagare i vår studie om högkänslighet och moderskap vilket 

presenteras längre fram. 

1.1 Intresseområde och frågeställning 

Intresseområdet för vår studie var mödrar som identifierade sig som högkänsliga. Syftet med 

studien var att lyssna till mödrarnas berättelser för att upptäcka vad som framträdde som deras 

huvudangelägenhet. För att upptäcka huvudangelägenheten använde vi oss av grundad teori 

som metod.  

Det som från början var ett brett intresseområde formades sedan av den grundade teorin och 

ur huvudangelägenheten Att inte alltid orka framträdde forskningsfrågan: Hur gör 

högkänsliga mödrar för att orka vara närvarande i sina barns liv? Forskningsfrågan besvaras 

i resultatavsnittet med hjälp utav kärnkategorin Anpassning. 

2. Tidigare forskning 
I det här avsnittet kommer vi att presentera tio forskningsartiklar som behandlar 

högkänslighet och moderskap. Alla artiklar som presenteras är peer-reviewed, det vill säga att 

de har granskats av experter. Samtliga artiklar har funnits genom databasen Primo som är en 

bred databas som vi fann lämplig då vi hade ett brett intresseområde. De sökord som vi 

använde oss av vid letandet efter tidigare forskningsbidrag var: highly sensitive person, 

mothers, motherhood, being a mother, sensory processing sensitivity, parents HSP, SPS och 

maternal. 

Vi påbörjade sökningen efter relevanta forskningsbidrag genom att försöka hitta artiklar 

som handlade specifikt om högkänsliga mödrar. Det resulterade i endast en relevant artikel 

vilket gjorde att vi utökade sökningen till högkänslighet och föräldraskap. Det gav inte heller 

relevanta träffar och vi utökade ytterligare vårt sökområde till artiklar som behandlade 

högkänslighet, där vi kunde finna de mest relevanta bidragen om hur högkänslighet påverkar 

olika livsområden. Vi påbörjade sökningen efter tidigare forskning i den selektiva fasen av 

studiens forskningsprocess vilket innebar att vi hade kunskap om vad för slags forskning som 

kunde vara relevant att presentera i det här avsnittet. Därför är forskningsbidragen som inte 

handlar om specifikt högkänslighet i relation till moderskap utvalda på grund av sin relevans 

för hur högkänsligheten påverkar olika livsområden. 

 

Den tidigare forskningen kommer att presenteras genom fyra teman: högkänslighet och 

psykisk ohälsa, högkänslighet och moderskap, upplevelsen av högkänslighet och 

högkänslighetens förmågor. Den tidigare forskningen kommer avslutas med en 

sammanfattning över samtliga forskningsbidrag. 

 

2.1 Högkänslighet och psykisk ohälsa 
I det första temat: högkänslighet och psykisk ohälsa kommer vi presentera olika 

forskningsresultat som visar hur högkänslighet kan relatera till upplevelsen av stress och 

sämre hälsa. Temat redovisar även forskningsresultat som undersöker högkänslighetens 

inverkan på och indikation för framtida psykisk ohälsa hos individer. Temat behandlar 

förekomsten av stress och psykisk ohälsa hos individer som själva uppgett att de är 

högkänsliga individer. 

 

Inledningsvis redovisas en forskningsartikel om stress och psykisk ohälsa där Benham (2006) 

i en kvantitativ enkätstudie undersökte om högkänslighet var associerat med självupplevda 
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stressnivåer och klagomål på den fysiska hälsan. Studien genomfördes i USA och 383 

studenter från the University of Texas deltog i studien. Fyra olika test användes i mätningarna 

som mätte den upplevda stressen med tillhörande fysiska symtom och högkänsligheten hos 

deltagaren.  

Resultatet av studien visade att högkänslighet var signifikant korrelerad till mer omfattande 

nivåer av självupplevd stress och frekventa symtom av dålig hälsa. Resultatet visade även att 

högkänslighet är en mer kraftfull förutsägande faktor för hälsa än vad den självupplevda 

stressen är. 

 

I Benhams studie redovisas att högkänslighet kan fungera som en förutsägelse för ohälsa. Det 

är något som studien nedan också tagit fasta på och även där kunde resultatet visa att 

högkänsliga individer är mer känsliga för stress.  

I en kvantitativ enkätstudie undersökte Liss, Timmel, Baxley och Killingsworth (2005) 

bland annat relationen mellan högkänslighet, föräldrastil, ångest och depression. 213 

universitetsstudenter, där majoriteten var kvinnor, deltog i studien. 

Resultat från studien visade att högkänslighet hade en positiv korrelation till både 

depression och ångest. Högkänslighet hos barnen korrelerade också med överbeskyddande 

föräldrar. Vid kontrollen av depression var högkänslighet den enda unika förutsägande 

faktorn för ångest medan föräldrafaktorer inte kunde förutse det.  

 

En annan studie som liknar Benhams studie visade att högkänsliga individer själva upplever 

mer stress och fler symtom för ohälsa. Upplevd stress hos högkänsliga individer fann vi i en 

studie som lyfter in stress i en arbetsrelaterad kontext. Evers, Rasche och Schabracq (2008) 

har genomfört en kvantitativ enkätstudie om stress och höga nivåer av högkänslighet på 

arbetsplatsen. Syftet med studien var att undersöka om upplevelsen av sammanhang, 

självförmåga, engagemang och känslor av alienation och emotionalitet på arbetsplatsen kan 

kopplas till högkänslighet. Vidare undersökte dem relationerna mellan ovan nämnda faktorer, 

högkänslighet och olika dimensioner av arbetsrelaterad stress som tillexempelvis arbetsbörda 

och behov av återhämtning. Studien genomfördes i Nederländerna och bestod av 75 deltagare, 

42 manliga och 32 kvinnliga. 

Att högkänslighet påverkar individens känsla av sammanhang, hanterbarhet och 

begriplighet på arbetsplatsen negativt bekräftades till stor del i resultatet. Ju högre känslighet 

desto mer negativ påverkan. Resultatet visade också att högkänslighet till stor del påverkar 

upplevelsen av självförmåga i en negativ korrelation vilket innebär att ju högre känslighet 

desto mindre tro har individen till sin självförmåga. Känslor av alienation och affektivitet 

bekräftas påverkas av hur känslig individen är. Ett signifikant resultat från studien var att det 

fanns en relation mellan högkänslighet och arbetsrelaterad stress, missnöje samt ett behov för 

återhämtning. Resultaten indikerar att faktorer som kan leda till psykisk ohälsa på 

arbetsplatsen kan grundas i individens högkänslighet. 

  

I likhet med de studier som presenterats ovan visar den sista studien för det här temat nedan 

på relationer mellan bland annat högkänslighet och psykisk ohälsa. Den knyter an till de andra 

studierna och visar på liknande resultat. 

Syftet med Bakker och Mouldings (2012) kvantitativa enkätstudie var att undersöka 

relationen mellan högkänslighet, mindfulness (översätts här som: medvetenhet och närvaro i 

stunden), psykologisk flexibilitet och acceptans samt negativ påverkan i form av depression, 

ångest och stress. Deltagare för studien rekryterades via sociala nätverk, så som HSP 

Network, men även från ett lokalt universitet i Australien. 111 personer deltog i studien. 

Resultatet av studien visade att individer som fått ett högre värde av högkänslighet var 

signifikant mer benägna att rapportera högre nivåer depression, ångest och stress med en 



   

 

 

 

10 

måttlig korrelation. I relation till mindfulness och acceptans fanns även där en måttlig 

korrelation med högkänslighet där individer med högre värden av högkänslighet tenderade att 

rapportera lägre mindfulness, acceptans och psykisk flexibilitet. Resultatet visade också att 

högkänslighet och mindfulness var båda signifikanta förutsägbara faktorer av depression, 

ångest och stress.  

Resultatet av studien visar att högre värden av högkänslighet motsvarar högre nivåer av 

depression, ångest och stress överensstämmande med existerande forskning. Det har 

föreslagits att personer med högt högkänslighet blir lättare deprimerade på grund av bland 

annat obehaglig överstimulering från omgivningen vilket leder till ett socialt tillbakadragande. 

  

De fyra studierna för det här temat visar att högkänsliga individer tenderar att vara mer 

mottagliga och känsliga för stress och psykisk ohälsa i form av depression och ångest. 

 

2.2 Högkänslighet och föräldraskap 

Det här temat handlar om högkänslighet och föräldraskap. I det här temat presenteras 

forskningsartiklar som undersöker mödrars upplevelse av kaos i hemmet och 

högkänslighetens påverkan på vuxenanknytning och uppfostringsstil. 

 

År 2012 publicerade Wachs resultatet av sin kvantitativa observations- och enkätstudie över 

hur mödrar uppfattar kaos i hemmet. Syftet var att undersöka om individuella skillnader i 

högkänslighet, ljudkänslighet och extroverta/introverta drag påverkar mödrars uppfattning av 

kaos i hemmet. Studien genomfördes i USA och 94 mödrar deltog i studien. Datainsamlingen 

pågick under tre veckor där varje familj observerades två gånger om 45 minuter per tillfälle. 

Forskaren använde både frågeformulär, diskussioner med föräldrarna och observationer för att 

mäta miljömässigt kaos, högkänslighet, miljöer, ljudkänslighet och extraversion. 

Hos de mödrar som klassificerades som högkänsliga visade resultatet på en ökad 

känslighet för miljömässig stimulus, det innebär att de uppfattade hemmiljön som mer kaotisk 

än icke-känsliga. Resultatet visade också att högkänslighet och ljudkänslighet var positivt 

korrelerade.   

Det fanns signifikanta relationer mellan upplevelsen av ruljangsen av människor i hemmet 

och högkänslighet. Det innebär att de högkänsliga mödrarna var signifikant mer benägna att 

uppleva deras hemmiljö som mer kaotisk när det var stor ruljangs av människor som färdades 

in och ut ur hemmet. Resultatet visade också att det fanns signifikanta relationer mellan 

upplevelsen av ett stökigt oorganiserat hem och högkänslighet. Det syftar specifikt till hur 

barnens leksaker var utspridda. Placeringen av leksaker bidrog till att högkänsliga mödrar 

upplevde hemmiljön som mer kaosartad. 

 

Även föräldrar överlag har studerats i relation till högkänslighet, något som redogörs för 

vidare. Branjerdporn, Meredith, Strong och Green (2019) har genomfört en kvantitativ 

tvärsnittsstudie baserad på australienska föräldrar. Syftet med studien var att undersöka 

relationen mellan uppfostringsstil, högkänslighet och hur högkänsligheten påverkar och står i 

relation till anknytningsmönster hos vuxna och uppfostringsstilar. Studien bestod av ett 

bekvämlighetsurval av 155 föräldrar till barn i åldrarna 4–12 år. Föräldrarna besvarade 

frågeformulär. 

Resultatet uppnådde statistisk signifikans kring att högre nivåer av undvikande/rädd 

anknytningsmönster korrelerar med högkänslighet, vilket innebär att individen kan ha en 

inneboende förväntan på att bli avvisad och därför undviker närhet och stöd av omgivningen. 

Även en auktoritär uppfostringsstil var signifikant relaterad till högkänslighet och en rädd 
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anknytningsmönster. Relationerna mellan rädd anknytningsmönster och slapphänt 

uppfostringsstil (kort sammanfattat: en icke-kontrollerande, tillåtande och accepterande stil 

som ger barnet mycket fria tyglar) och rädd/undvikande anknytningsmönster och 

högkänslighet var båda signifikanta. Signifikans återfinns även i relationerna mellan 

undvikande anknytning och slapphänt uppfostringsstil och undvikande anknytning och 

högkänslighet. 

 

2.3 Upplevelsen av högkänslighet 
Den tredje tematiseringen av tidigare forskning, upplevelsen av högkänslighet, behandlar 

individers egen upplevelse av hur det är att vara högkänslig samt deras upplevelser vid 

mottagande av information gällande högkänslighet. Temat innefattar individers egen 

rapportering av hur högkänsligheten är och vad det inneburit för dem. 

 

Första artikeln för det här temat handlar bland annat om högkänsliga personer och deras 

upplevelse av dem själva, hur de upplever sig och sin tillvaro. Aron och Aron (1997) 

genomförde en samling av sju intervju- och enkätstudier för att undersöka den 

kärndefinierande karaktäristikan för högkänslighet. De resultat som presenteras i den här 

sammanfattningen kommer enbart från den studien med mest signifikant resultat för vår egen 

studie, vilket är den första av sju studier. 

39 personer vid University of California i USA intervjuades i studien för att hitta de 

utmärkande dragen för personer som identifierade sig som högkänsliga. Resultatet här visade 

bland annat att gemensamt hos 70% av intervjupersonerna var deras upplevelse av att vara 

annorlunda, särskilt med avseende till deras behov av att ständigt behöva ta pauser under 

jobbiga dagar. Samt att de medvetet ordnat sina liv på sätt som undviker stimulering och 

oönskade överraskning. Det visade också att känslan av att svårigheter härstammade från 

rädslan av att misslyckas på grund av överstimulering eller av att de var under uppsikt, när de 

trodde att de blev socialt bedömda eller när det behövde tävla. 

 

Föregående studie visade att högkänsliga individer upplevde sig annorlunda jämfört med 

andra. Studien som presenteras härnäst har liknande resultat.  

 I sin studie ville Cater (2016) slå fast om studenter fann det användbart att ha kunskaper 

om högkänslighet. Forskningsfrågan som användes för studien löd: Hjälper kunskapen och 

insikten om högkänslighet, studenter som klassificeras som högkänsliga att hantera sitt 

lärande? Metoden för studien bestod av både kvantitativa och kvalitativa moment (två 

intervjuer). Det kvantitativa momentet bestod av att 134 studenter fick genomföra testet HSPS 

för att urskilja de högkänsliga individerna. 25 stycken fullföljde studien och ombads 

betygsätta användbarheten av kunskapen och informationen om högkänslighet som de försetts 

med under studien.  

Resultatet visade att 100% av de 25 studenter som fullföljde båda intervjuerna betygsatte 

kunskapen om högkänslighet som hjälpsam för att hantera livet och sina studier. Studenterna 

betygsatte dock informationspaketet de blivit tilldelade som lagom hjälpsamt. De 25 studenter 

som genomförde intervjuerna ansåg att kunskap om högkänslighet inte bara var hjälpsamt, det 

var också livsomvändande och de tyckte att informationen skulle bli tillgänglig för både 

elever och lärare.  

 Resultatet av intervjuerna demonstrerade exempel på svar som studenterna gett när de 

frågats om personliga reaktioner i upptäckandet av högkänslighet. Svaren handlade om att nu 

känna sig normal, tacksamhet inför informationen samt att kunna förlåta sig själv och att nu 

kunna veta vad de ska göra och kan hantera saker på bättre sätt. 
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 Upplevelsen av högkänslighet har visat sig genom ovanstående forskningsbidrag ha två 

sidor där den å ena sidan pekar ut individers upplevelser av sig själva som annorlunda men å 

andra sidan finns upplevelser av tacksamhet och förlåtelse gentemot sig själv. 

 

2.4 Högkänslighetens förmågor 

Det sista och fjärde temat, högkänslighetens förmågor, behandlar de förmågor som sägs 

finnas hos högkänsliga personer. Att vara högkänslig kan innebära en ökad känslighet även 

inför emotionella signaler. I forskningsbidragen nedan undersöks om det finns några 

samband. 

 

I en kvantitativ studie undersökte Jagiellowicz, Aron och Aron (2016) individers evaluering 

av och beteendemässiga reaktioner till positiva och negativa emotionella stimuli. Deltagare 

för studien var 96 studenter vid Stony Brook University i USA där 56 visade höga värden av 

högkänslighet. I studien användes bilder som valdes ut från The International Affective 

Picture System. Bilderna var antingen negativa, neutrala eller positiva i sin karaktär. Varje 

deltagare fick se bilderna på en datorskärm i ett privat rum. De exponerades för bilderna i sex 

sekunder och sedan fick de tio sekunder på sig betygsätta bilderna som antingen negativa, 

neutrala eller positiva samt gradera sin grad av upphetsning (arousal) inför bilden där ett var 

minst upphetsad och nio var mest upphetsad.  

Resultaten för studien visade att högkänsliga individer tenderar att gradera 

standardillustrationer för emotionella stimuli som mer intensiva känslomässigt än vad andra 

människor gör. Individer med höga värden av högkänslighet betygsatte bilderna som betydligt 

mer känsloinställda. Upplevelsen av stimuli visade sig vara starkare för de positiva bilderna 

än för de negativa bilderna. Högkänsliga individer reagerar starkare, och känner mer inför 

både positiva och negativa stimuli, men främst positiva stimuli. Det trots att människor 

generellt reagerar starkare inför negativa stimuli. 

 

Tolkningar av emotioner förekommer både i studien ovan och i den nedan. Gemensamt är att 

deltagarna ombes att tolka emotionella icke-verbala signaler i form av bilder eller uttryck. 

Gearheart (2014) undersöker i sin studie högkänsliga individers förmåga att tolka emotionella 

icke-verbala signaler i form av paralingvistisk kommunikation under förhållanden där de blir 

utsatta för distraktion. Studien genomfördes i USA och innefattade unga vuxna på Tarleton 

State University. 342 respondenter där 230 var kvinnor och 101 var män, 11 som ej uppgivit 

könsidentitet. Datainsamlingen bestod av två frågeformulär där de klassificerades som 

högkänsliga eller ej. Deltagarna deltog efter frågeformulären i ett praktiskt test där 12 

distraherande faktorer togs fram och delades in i audio, visuellt och generell distraktion för att 

mäta deltagarnas reaktioner och känslor i relation till deras bedömning av den paralingvistiska 

kommunikationen.  

Resultatet visade att högkänsliga individer inte är bättre eller sämre än icke-högkänsliga på 

att känna igen emotionella vokala uttryck oavsett om de blir utsatta för distraktioner eller inte. 

Resultatet noterar dock att de högkänsliga deltagarna gjorde fler felkodningar men skillnaden 

nådde ej statistisk signifikans. Resultaten visade också att en överstimulerande miljö ej 

påverkar den högkänslige individen kognitivt och lyssnarförmåga/prestandan påverkas ej 

negativt. Slutligen pekade resultatet på att förmågan att urskilja icke-verbala signaler i den 

utformningen som fanns i studien inte kunde relateras specifikt till högkänslighet.  
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2.5 Sammanfattning av tidigare forskning  
Ovan har tidigare forskning i form av fyra teman presenterats. Vidare sammanfattas 

forskningen för att avslutningsvis redogöra för hur vår studie kan bidra till den redan 

existerande forskningen som finns kring högkänslighet och moderskap. 

 

I temat högkänslighet och psykisk ohälsa presenterades forskningsbidrag som behandlade 

högkänsliga individer och deras upplevelser av stress, depression och ångest. Resultaten 

visade enat att högkänsliga individer tenderar att vara mer utsatta för sämre hälsa. 

 Under temat högkänslighet och moderskap presenterades forskningsartiklar som berörde 

moderskap och föräldraskap. Resultaten visade på att högkänslighet har en inverkan på 

mödrars uppfattning av kaos i hemmet bland annat uppfattades ljudnivåer och leksakers 

placeringar som kaosartat medan icke-högkänsliga inte uppfattade kaos under samma 

förutsättningar. Det visade också att högkänslighet påverkar vuxna anknytningsmönster och 

uppfostringsstilar. 

 I det tredje temat upplevelsen av högkänslighet visade forskningsbidragen hur högkänsliga 

individers egen upplevelse som de hade av högkänslighet. Temat illustrerade två sidor där den 

ena sidan visade individer som upplevde sig annorlunda och där den andra sidan visade 

individer som upplevde tacksamhet och förlåtelse gentemot sig själva. 

 Det sista temat högkänslighetens förmågor undersökte hur högkänsliga individer tolkar 

emotionella icke-verbala signaler och om huruvida förmågan är relaterad till just 

högkänsligheten. Resultaten visade på två sidor.  

Förmågan att tolka icke-verbala signaler i emotionella uttryck kunde inte relateras specifikt 

till högkänslighet. I den paralingvistiska kommunikationen kan dock starka känslomässiga 

reaktioner på positiva och negativa stimuli relateras till högkänslighet. 

 

2.5.1 Vår studies bidrag till forskningsfältet 
Den tidigare forskning som redovisats i det här avsnittet innehåller endast en artikel där 

högkänslighet har undersökts i samband med moderskap. Intresseområdet för den här studien 

var högkänslighet och moderskap och det har uppdagats att det inte existerar större mängder 

relevant forskning inom just det området. Den artikel som presenterats under temat 

högkänslighet och moderskap har en psykologisk inriktning med kvantitativa mätmetoder. 

Den här studien om högkänslighet och moderskap har en sociologisk inriktning med ett 

kvalitativt tillvägagångssätt som förhoppningsvis kan bidra med mer djupgående kunskaper 

om högkänsliga mödrar och deras upplevelser. Vi hoppas att med den här studien kunna öka 

tillgången på relevant forskning inom intresseområdet högkänslighet och moderskap. 

 

3. Metod 
Det här metodavsnittet syftar till att ge en överblick för metoden så som den har använts i 

studien. Metodavsnittet ämnar att tydligt och strukturerat gå igenom Glasers grundade teori 

och metodens beståndsdelar. Här presenteras också de förhållningssätt som tillhör 

forskningsprocessen samt en motivering till varför vi valt att använda oss av grundad teori för 

den här studien.  

 

3.1 Grundad teori enligt Glaser 

Grundad teori är en metod som syftar till att upptäcka och generera nya teorier ur den data 

som samlas in, oftast inom områden som saknar färdig teoribildning (Hartman, 2001, s.29).  

Framträdande (emergens) är ett nyckelbegrepp inom grundad teori. Inom grundad teori är det 

meningen att en teori ska framträda ur datamaterialet. Vad som mer specifikt är menat att 
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framträda ur datamaterialet är en huvudangelägenhet, en kärnkategori och eventuella 

underkategorier. Huvudangelägenheten är det problem eller bekymmer som deltagarna står 

inför som tar upp en stor del av deras liv och kärnkategorin förklarar hur problemet handskas 

med (Holton & Walsh, 2017, s.88). Underkategorier är alla de andra relevanta kategorier som 

har en koppling till kärnkategorin (Hartman, 2001, s.73).   

 

För att teorin skulle kunna framträda var det viktigt att arbeta med att förhindra att 

förutfattade meningar blev en ledande drivkraft i forskningsprocessen (Holton & Walsh, 

2017, s.31). Utifrån Glasers grundade teori inleddes därför studien utan en på förhand 

konstruerad forskningsfråga. Istället riktades fokus mot intresseområdet högkänslighet och 

moderskap ur vilket vi hoppades upptäcka en framträdande teori genom urval, datainsamling, 

kodning och analys (Holton & Walsh, 2017, s.30). Genom att låta datamaterialet visa vad som 

var huvudangelägenheten för studiens deltagare kunde det undvikas att forskningsfrågor eller 

redan existerande begrepp formade datainsamlingen och analysen (Holton & Walsh, 2017, 

s.32).  

 

3.2 Öppna, selektiva och teoretiska fasen 

För att upptäcka huvudangelägenheten, kärnkategorin och underkategorierna bearbetades de 

tre faser som ingår i grundad teori: öppna fasen, selektiva fasen och teoretiska fasen. De här 

faserna har olika fokusområden på vad som är aktuellt i forskningsprocessen.  

 

Den öppna fasen är den inledande fasen inom grundad teori. Ändamålet för den öppna fasen 

är att samla in så mycket information som möjligt och hålla sig öppen inför all data (Hartman, 

2001, s.40). I den öppna fasen samlas de första data in om det intresseområde som valts och 

de första initiala kategorierna genereras genom kodning av datamaterialet (kodning 

återkommer vi till i avsnitt 3.2.1). Kategorierna utgör de fenomen som finns i datamaterialet, 

som tillskrivs mening av respondenterna (Hartman, 2001, s.40). Någon av alla de kategorier 

som genererats under den här fasen kommer att indikeras som en kärnkategori på grund av sin 

centrala roll och att den förekommer ofta i data (Hartman, 2001, s.88). När kärnkategorin 

indikerats och inga nya kategorier framträder är datainsamlandet för den öppna fasen mättat 

och därmed övergår processen till nästa fas (Hartman, 2001, s.74).  

I den selektiva fasen koncentreras datainsamlandet till de kategorier som är relevanta och 

resten sållas bort. Det som är relevant i den här fasen är alla kategorier som har en koppling 

till kärnkategorin. Ändamålet för den här fasen är att samla in mer information om 

kategorierna för att fylla dem med egenskaper, det vill säga att hitta det som göra kategorin 

till vad den är (Hartman, 2001, s.41, 48). 

I den teoretiska fasen handlar ändamålet om att ta reda på hur de olika kategorierna 

relaterar till varandra. I den här fasen formuleras hypoteser och det är i den här fasen som den 

slutgiltiga teorin får sin form (Hartman, 2001, s.41). 

 

3.3 Jämförande analys, teoretiskt urval och minnesanteckningar 

Förutom de tre faserna som måste arbetas igenom finns det tre saker inom metoden som hela 

tiden löper parallellt med faserna och som forskaren ständigt återkommer till i analysen av 

datamaterialet. Det handlar här om ständig jämförande analys, teoretiskt urval och 

minnesanteckningar. De här arbetsprocesserna cirkulerar och genomförs flera gånger, det vill 

säga att de upprepas. 

 
I den här studien har det viktigaste verktyget vart ständig jämförande analys. Genom den har 

vi hela tiden kunnat försäkra oss om att det vi abstraherar är grundat i data och inte våra egna 
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förutfattade meningar. Den jämförande analysen går ut på att abstrahera kategorier ur de 

koder som framträtt ur den insamlade datamaterialet (Holton & Walsh, 2017, s.34–35).  

De stycken eller meningar i datamaterialet som tycks indikera händelser eller snarlika 

latenta mönster i datamaterialet kallas för indikatorer (Hartman, 2001, s.80). De här 

indikatorerna blir till koder som i analysprocessen används av forskaren med hjälp av 

jämförande analys för att kunna abstrahera kärnkategorin, underkategorier och deras 

egenskaper (Hartman, 2001, s.80–81). Kategorierna som abstraherats jämförs med varandra. 

Det vi gjorde i vår studie var att hela tiden jämföra koder och kategorier för att upptäcka 

likheter och skillnader i datamaterialet (Hartman, 2001, s.80). 

 

Inför varje fas i processen genomförs ett teoretiskt urval som fungerar vägledande för 

forskaren då det teoretiska urvalet visar vad för slags information som ska samlas in. Glaser 

(2010, s.173) beskriver det teoretiska urvalet som att det både styrs av och styr den teori som 

är framträdande. Det teoretiska urvalet är således det första deduktiva inslaget i studien. 

Det teoretiska urvalet baseras på ändamål och relevans. Det för att datamaterialet ska 

kunna förse forskaren med den information som behövs om kategorierna, deras egenskaper 

och vilka relationer som finns mellan dem. De tre faserna har olika ändamål och den 

information som samlas in ska ha relevans för det område som undersöks (Hartman, 2001, 

s.70–71). Ändamålen för de olika faserna beskrivs tidigare i avsnitt 3.2 där den öppna fasen 

handlar om att abstrahera så många kategorier som möjligt, i den selektiva fasen fylla 

kategorierna med egenskaper och för att sedan i den teoretiska fasen undersöka relationerna 

mellan kategorierna och kärnkategorin. Urvalen i studien har därmed sett olika ut beroende på 

i vilka faser studien befunnit sig i.  

 

En viktig del inom grundad teori är att hela tiden skriva minnesanteckningar vid sidan av 

datainsamlingen och kodningen. Minnesanteckningarna handlar om att skriva ner tankar och 

idéer som uppstår under arbetet med materialet och framförallt de tankar som sker under 

kodandet av data. Även tankar om sådant som leder studien framåt ska skrivas ned (Hartman, 

2001, s.84). Under arbetets gång byggdes en ”bank med anteckningar” upp och en tillit till de 

idéer som uppkommit utvecklades. Vid genomläsandet av minnesanteckningarna försökte vi 

hitta mönster som förklarade de sociala beteenden som framträtt i data (Holton & Walsh, 

2017).  

 Det är i minnesanteckningarna som teoretiska idéer uppstår och utan dem har forskaren 

ingenting att fördjupa sig inom och utveckla vidare (Hartman, 2001, s.87). Det går inte att 

generera en teori genom att enbart koda data då data i sig själv inte säger vad det är som sker 

(Hartman, 2001, s.87). Forskaren måste själv tänka kring materialet för att kunna generera en 

teori. Minnesanteckningarnas väsentliga roll är att skapa ett underlag för hur teorin kommer 

att genereras och därmed inleds minnesanteckningar redan vid första kodningen i den öppna 

fasen (Hartman, 2001, s.87). 

 

Under studiens tre faser, den öppna, selektiva och teoretiska fasen, skrivs 

minnesanteckningarna lite olika då faserna innebär olika slags fokus. Inom den öppna fasen 

handlar mycket av skrivandet av minnesanteckningar om hur man ska kunna samla in mer 

information och även idéer om vilken kategori som skulle kunna vara kärnkategorin. 

Minnesanteckningar för studien framåt (Hartman, 2001, s.87). Inom den selektiva fasen 

handlar skrivandet av minnesanteckningarna om vilka av kategorierna som kan sorteras bort 

på grund av bristande relevans till huvudkategorin. Minnesanteckningarna handlar också om 

hur man ska få in mer data för att se vilka kategorier som är relaterade till kärnkategorin och 

om det råder ett samband mellan dem och kärnkategorin (Hartman, 2001, s.88). Slutligen i 

den teoretiska fasen fokuseras idéerna på de teoretiska koderna som ska knyta samman alla 
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kategorier. Här handlar minnesanteckningarna främst om de relationer som råder mellan 

kategorierna och hur man ska göra för att få in ytterligare information om de relationerna 

(Hartman, 2001, s.88).  

I den här studien har minnesanteckningarna fungerat som utgångspunkt för det teoretiska 

urvalet. Eftersom det är i minnesanteckningarna idéer har skrivits ned om vilken riktigt 

datainsamlandet ska ta, blev de idéerna vägledande för oss. 

 

3.4 Förhållningssätt under forskningsprocessen 

I det här avsnittet presenteras de förhållningssätt som vi har anammat under studiens gång. De 

här förhållningssätten har alla varit viktiga att förhålla oss till då de är specifika för grundad 

teori. Det som kommer att presenteras närmare berör teoretisk känslighet och anteckningar 

och inspelningar av intervjuerna. 

 

Den teoretiska känsligheten har varit viktig genom hela arbetets gång då det är den som 

fungerar som en slags vägledare genom arbetet. Teoretisk känslighet innebär att vi som 

forskare utvecklar en finkänslighet inför det material som vi samlar in för att på så vis kunna 

veta vad som är viktigt och relevant. För oss fanns inte den teoretiska känsligheten från första 

början då vi i enlighet med Glasers grundade teori inte satte oss in i ämnet högkänslighet och 

moderskap på förhand för att förhindra förutfattade meningar. Men den teoretiska 

känsligheten började växa fram när vi påbörjat kodandet i och med att det ur datamaterialet 

uppkom tydliga mönster som vi kunde urskilja. Därefter kunde vi veta vilken riktning 

undersökningen skulle fortskrida. Att vara medveten om vad som är viktigt och relevant har i 

sin tur lett till att vi tagit oss framåt i arbetet genom att ge oss ledtrådar om var vi ska fortsätta 

söka efter material (Hartman, 2001, s.97).  

Vår teoretiska känslighet har haft en fördel i och med att vi är två som arbetar tillsammans. 

Som Hartman (2001, s.99) beskriver blir det lättare att begreppsliggöra data när man är fler än 

en och jämförelsematerialet blir större när fler personer inkluderas, ett andra par ögon kan 

hjälpa till när arbetet går trögt eller stagnerar. 

 

Under samtliga intervjuer antecknade båda två det respondenterna sa för att samla in data till 

kodningen. Vid sex av tio intervjuer spelades ljudet in. Vi testade vad som passade oss bäst 

utifrån Glasers rekommendation att inte ta upp ljud i intervjusammanhang. Glaser avråder 

ljudupptagning då han anser att det blir för mycket datamaterial att gå igenom (Glaser, 2010, 

s.123). Det blir en överbelastning av irrelevant information som forskaren måste ägna energi 

åt att sortera (Glaser, 2010, s.123). Genom anteckningar och minnesanteckningar skall en 

forskare kunna utröna mönster utan ljudupptagning (Glaser, 2010, s.124). Vi ansåg det 

underlätta för vår studie att ha vissa ljudupptagningar för att få fram tydliga citat till 

resultatdelen vilket medförde att vi kringgick Glasers rekommendation. Vi upplevde dock 

överbelastningen av information som kom med ljudupptagningarna och valde därför att både 

spela in och anteckna för att enbart använda inspelningarna till att hämta citat. Vi har på 

grund av att vi använt oss av ljudupptagning och anteckningar valt att presentera både direkta 

citat och citat med stöd i anteckningarna, beroende på vad som varit mest lämpligt för det 

resultat vi försökt att exemplifiera. 

 

3.5 Motivering av metodval  
Vår studie syftar till att belysa de högkänsliga mödrarnas berättelser samt bidra med relevant 

forskning då högkänslighet är ett relativt outforskat område. Med grundad teori som metod 

möjliggörs skapandet av en verklighetsskildring som mödrarna själva är med och skapar med 

egna ord och tankar. Inom grundad teori är som tidigare nämnt förutsättningslöshet och 
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öppenhet två viktiga aspekter. Med det sagt anser vi det vara av stor betydelse att lyfta är att 

moderskap i sig innebär en utmanande social och psykologisk situation som medför starka 

känslor. Det är välkänt att moderskap i sig kan vara en kamp mot överväldigande trötthet men 

som också kan framkalla starka känslor av kärlek och eufori.             

Grundad teori som metod utgår inte som traditionellt utifrån forskningsfrågor eller 

hypoteser vilket innebär att vi inte går in i på forskningsfältet med syftet att påvisa att ett 

högkänsligt moderskap skiljer sig från mängden. Högkänslighet kan kanske mer eller mindre 

visar sig vara vanligt förekommande i alla former av moderskap. För oss har det primära 

fokuset varit att bjuda in högkänsliga mödrar i forskningen på ett sätt som tidigare inte 

genomförts för att bredda och fördjupa forskningsområdet. Kanske skiljer det sig från 

mängden eller så är det något alla mödrar känner igen sig i. Med hjälp av vårt metodval 

hoppas vi kunna urskönja det som är återkommande och framträdande ur högkänsliga 

mödrars berättelser och på så sätt presentera en analys, ett resultat och en grundad teori. 

 

4. Genomförande 
I följande avsnitt kommer redogörs för hur studien har genomförts. Första steget var att börja 

med ett intresseområde som sedan arbetades igenom metodens tre faser för att till sist 

generera en teori. Nedan kommer forskningsprocessen presenteras och i det sista avsnittet 

presenteras studiens etiska överväganden.  

 

4.1 Den öppna fasen - datainsamling, urval och analys 
I den öppna fasen syftar datainsamlingen till att samla in så pass mycket data att det går att 

upptäcka kategorier och kärnkategorin. Insamlingen av data strukturerades i samtliga faser 

utifrån det teoretiska urvalet som presenteras i följande avsnitt. 

 

4.1.1 Första teoretiska urvalet 
Från början var intresseområde föräldrar som identifierade sig som högkänsliga. När 

intresseområdet hade tagit sin form diskuterades det teoretiska urvalet, ändamålet var att finna 

de personer som kunde förse studien med bäst information om högkänsliga mödrar. Vi kom 

fram till att mödrar som identifierar sig som högkänsliga var bäst lämpade. För att finna 

relevanta respondenter till studien utformades kriterier för vilka vi önskade få kontakt med. 

 

• Mödrarna ska ha haft kunskap om högkänslighets-begreppet under föräldraskapets 

gång. Antingen redan innan individen blev mamma eller tidigt under moderskapets 

gång. Kriteriet syftade till att få kontakt med respondenter som har en medvetenhet, 

erfarenhet och reflektioner kring högkänslighet i relation till moderskapet. 

• Individen ska ha gjort Ilse Sands kompletta test på 48 frågor och fått ett tal över 60. 

Över 60 indikerar en möjlig högkänslighet individen kan använda för ökad 

självkännedom. Tester fungerar inte som diagnostisering. Vi valde det här kriteriet för 

att ha någon slags bedömningsskala att förhålla oss till. Att respondenterna hade gjort 

testet kunde också innebära att de tvingades reflektera mer över högkänslighet då 

testet innefattar ställningstaganden och reflektioner om individens beteende och 

reaktionsprocesser. 

• Vi sökte mödrar boendes i Västmanland, runt Västerås i angränsande län eller 

Stockholmsområdet för att kunna genomföra intervjuer ansikte mot ansikte. 

 

Kriterierna publicerades tillsammans med en informationstext (se bilaga 1) i tre stycken 

Facebook-grupper: HSP-grupp för personer med sensorisk bearbetningskänslighet 
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(högkänslighet), HSP-vänner i Västmanlands län och HSP Föräldrar. Vi kollade först med 

gruppernas administratörer om det var okej att vi skickade ut en förfrågan och vi fick godkänt. 

Valet föll på just Facebookgrupper för att nå ut till en stor publik snabbt. Vidare skickades 

även en förfrågan om hjälp med att hitta lämpliga kandidater till en person i Västmanland som 

hade ett stort kontaktnätverk av individer som identifierade sig som högkänsliga. Vi 

prioriterade i ett första skede Västmanland med omnejd av anledningen att kunna genomföra 

intervjuer ansikte mot ansikte utan omfattande restider. Vi fick ganska snart kontakt med flera 

respondenter som var intresserade att delta. 

 

Första intervjun  

Första respondenten för studien valdes ut då hon mötte samtliga kriterier vi ställt i vår annons. 

Hon identifierade sig som en högkänslig mamma och hade haft kunskap om högkänslighet 

under en betydande del av sitt moderskap. I och med att det var den första respondenten 

föreföll sig det teoretiska urvalet basera sig på att respondenten mötte samtliga kriterier. Den 

första intervjun ägde rum på ett café och varade i ungefär en timme. Intervjuplatsen 

bestämdes genom en gemensam diskussion om lämplig plats och efter ett förslag på specifikt 

café från oss forskare. Vi valde ett lugnare café. Vi intog båda en aktiv roll i intervjun och 

turades om att ställa frågor till respondenten. Det här kan indirekt ha inneburit ett omedvetet 

maktförhållande mellan oss forskare och respondenten i och med att vi var två som ville åt 

informationen respondenten kunde förse oss med. Vi diskuterar mer om maktförhållandet i 

diskussionsavsnittet längre ned. 

 

Intervjun spelades in för att testa vad som fungerade bäst för oss till vidare intervjuer. 

Vi inledde intervjun med att informera om de forskningsetiska principer Vetenskapsrådet 

(2002) framställt för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Vidare inledde vi med en 

grandtour-fråga i stil med “Berätta om hur det är att vara en högkänslig mamma?”, något vi 

tagit med oss från Holton och Walsh (2017, s.68). Intervjun fortlöpte med frågor baserade på 

de reflektioner respondenten delgav oss. Efter intervjun skildes vi forskare åt och nästa steg 

blev att lyssna igenom inspelningen och föra egna anteckningar baserat på vad vi hörde.  

 

Andra intervjun 

Den andra respondenten mötte samtliga kriterier för det första urvalet och bjöds in till 

intervju. Respondenten fick själv välja plats att bli intervjuad på men vi erbjöd alternativet att 

hålla intervjun i ett grupprum som fanns till förfogande på Mälardalens Högskola, vilket 

respondenten valde. Intervjun varade i cirka en timme och här valde vi att enbart föra 

anteckningar vilket båda gjorde kontinuerligt under intervjun. Ställandet av frågor gick till på 

samma sätt som första intervjun och respondenten blev informerad om de forskningsetiska 

principerna. Kodningsprocessen var densamma som vid första intervjun. Dock hade vi tack 

vare att vi enbart förde anteckningar mycket mindre data att koda.  

 

Kodningsprocessen i första urvalet 

Vid kodningen av första intervjun satte vi oss gemensamt ned och kodade våra anteckningar. 

De lästes uppifrån och ned och vi ringade in händelser som kunde indikera möjliga koder och 

skrev sedan koderna i marginalen. För att kunna jämföra likheter och skillnader i den massiva 

mängd data och koder vi fått fram till följd av inspelningen valde vi att skriva ned bådas 

koder på papper och klippa ut dem till rutor. Rutorna kunde vi sedan sortera in i olika högar 

baserat på likheter och skillnader i koderna. Det gav oss en överblick i vilka koder vi fått fram 

och några lösa former av kategorier började träda fram ur vår data. De inledande kategorier 

som genererats ur koderna skrevs in i ett gemensamt dokument på datorn. 
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Under kodningsprocessen använde vi oss utav ständig jämförande analys genom att ställa 

frågor till vårt material så som “Vad är det som pågår här?”, “Vilken kategori indikerar det 

här?” och “Vilka händelser av vilken kategori indikerar det här?” (Glaser 2010, s.139). Det 

resulterade i att vi kunde abstrahera mer begreppsliga kategorier istället för de tidigare 

empirinära kategorinamn som framträtt. De koder som tagits fram i andra intervjun jämfördes 

med tidigare koder och kategorier. Därefter kunde de placeras i de befintliga kategorierna 

samtidigt som det även framträdde nya kategorier i data. I det här skedet hade 27 kategorier 

framträtt. Vi tematiserade det vi kommit fram till under första kodningen för att lättare kunna 

navigera intervjuerna i andra urvalet. Tematiseringen bestod av partnerskap, moderskap, 

återhämtning och avläsningsförmåga då det var som mest framträdande i datamaterialet. 

Parallellt med kodningsprocessen skrev båda ned minnesanteckningar om tankar och idéer 

kring vilket urval som kunde tänkas behöva näst i processen. Det noterades bland annat 

oklarheter som skulle behöva undersökas vidare. Tankarna och idéerna resulterade i att vi 

kom fram till att det behövde göras ett andra urval i den öppna fasen för att fylla på med 

information och få maximal variation i datamaterialet.  

 

4.1.2 Andra teoretiska urvalet 
I den ständigt jämförande analysen kunde vi efter andra intervjun inte se några mönster som 

kunde indikera en kärnkategori, det fanns mycket data men ingen uppfattning om dess 

relevans. I det första urvalet var båda respondenterna gifta, hade jobb och hade barn i små 

åldrar. Efter en diskussion och genomläsning av minnesanteckningarna kom vi fram till att vi 

skulle söka en maximal skillnad i det andra teoretiska urvalet för att få in bredare data som 

fångade in fler aspekter av högkänslighet och moderskap. Respondenterna skulle nu uppfylla 

minst ett utav följande kriterier: 

• Har ett eller flera barn i tonårsåldern 

• Inte har en partner för närvarande 

• Är arbetslös 

Förfrågningar gick ut i två Facebook-grupper: HSP-Vänner i Västmanland och HSP-

föräldrar. För att minska upprepningar och tjat i de Facebook-grupper vi fått tillåtelse att söka 

respondenter i riktade sig det andra urvalet till endast två grupper. Annonsen blev borttagen i 

HSP-föräldrar men i HSP-Vänner i Västmanland fick vi kontakt med tre respondenter. Två 

intervjuer genomfördes efter återbud.   

 

Tredje och fjärde intervjun 

Intervjuerna med respondent 3 och 4 ägde även de rum i Mälardalens Högskolas lokaler och 

varade i ungefär en halvtimme för var och en då intervjuerna med hjälp av tidigare insamlade 

data kunde riktas mer. Respondent 3 uppfyllde kriterierna “arbetslös” och “utan partner för 

närvarande” och respondent 4 hade ett eller flera barn i tonårsåldern. Vi båda skrev 

anteckningar och var delaktiga i frågandet, även principerna från Vetenskapsrådet delgavs 

respondenten. I de här intervjuerna hade vi övergripande koder som kommit från första 

teoretiska urvalet som vi ville gå in på frågemässigt om respondenten själv inte kom in på 

dessa.  

 

Kodningsprocessen i andra urvalet 

Den data som samlats in från respondent 3 och 4 kodades på samma sätt som förut var för sig 

då vi hade separata anteckningar. Den här gången behövdes dock inte pappersrutorna då den 

teoretiska känsligheten hade utvecklats så pass att studien inte stod inför massiva mängder 

data som behövde överblickas. Istället diskuterades likheter och skillnader i de koder som 

abstraherats. De nya koderna jämfördes med de redan existerande koderna i de löst formade 

kategorierna från första urvalet. Vissa koder var densamma medan andra fyllde på de redan 
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existerande kategorierna. Ur data framträdde inga nya kategorier utan de få koder som 

framträtt var variationer som fyllde på de kategorier som redan hade begreppsliggjorts i första 

urvalet. Under kodningsprocessen för första och andra urvalet framträdde några koder som vi 

inte kunde bedöma relevansen för men inte heller finna en lämplig kategori för dem. De 

placerades i en “resthög” som vi återkom till kontinuerligt för att jämföra med nytt material. 

Inför selektiva fasen hade de resterande koderna från resthögen arbetats bort. 

 

Efter intervjun med respondent 3 framträdde återhämtning och ork som två kategorier. Efter 

kodningsprocessen av intervjun med respondent 4 framträdde bara redan existerade koder och 

i det här skedet ansågs kategorierna vara mättade. Vi kunde även löst teoretisera kring de 

andra kategorierna och se att i princip alla hade en lös hittills icke definierad relation till 

återhämtning och ork. Efter att ha ställt frågor till materialet och gått igenom det igen kom vi 

till insikt att återhämtning och ork förutsätter anpassning, en annan kategori som framträtt. 

För att mödrarna skulle kunna hämta energi, återhämta sig och inte bli överstimulerade 

behövde de anpassa sitt liv och sitt moderskap. Den selektiva fasen inleddes därför med 

Anpassning som ny kärnkategori och återhämtning och ork som mödrarnas 

huvudangelägenhet. 

 

4.1.3 Mellan intervjuer 

Mellan samtliga intervjuer i första och andra urvalet i den öppna fasen bearbetades 

kategorierna genom ständig jämförande analys. Mellan respondent 2 och 4 gick studien från 

att ha 27 kategorier till 14. Inga kategorier togs bort helt utan genom att ställa frågor till 

materialet och jämföra likheter och skillnader mellan koderna och kategorierna, framträdde 

mer begreppsliga kategorier. Vi arbetade även med att skriva beskrivande texter under varje 

kategori baserat på koderna innan vi abstraherade själva namnet för kategorin, det för att inte 

bli för empiriska utan beskriva vad koderna sade oss, vilka mönster som framträdde. Att ett 

stort fokus låg på att arbeta med att jämföra koder och kategorier ledde till en fördjupad 

bearbetning. Att ständigt jämföra materialet genom jämförande analys resulterade även i ett 

teoretiserande kring datamaterialet, vilket genererade stora mängder minnesanteckningar med 

egna tankar och idéer om vad som skedde i materialet. 

 

4.1.4 Öppna fasens kategorier 
I den öppna fasen framträdde Anpassning som kärnkategori. Utöver kärnkategorin framträdde 

14 underkategorier som exempelvis samhällelig kunskapslucka, ett annorlunda moderskap 

och avläsningsförmåga. Under tiden som studien fortlöpte formades underkategorierna om 

och de slutgiltiga underkategorierna återfinns i resultatavsnittet. 

 

4.2 Den selektiva fasen - datainsamling, urval och analys 
Den selektiva fasen inleddes med att sålla bort de kategorier som inte hade någon anknytning 

till kärnkategorin Anpassning. Sållandet gick till genom att alla kategorier jämfördes var för 

sig med kärnkategorin för att se om det fanns några uppenbara kopplingar. De kategorier som 

sållades bort var kategorierna uppväxt, barn högkänsliga/ej högkänsliga, utmaningar med 

småbarnsåren och framtidsförhoppningar i föräldraskapet då de helt saknade koppling till 

kärnkategorin Anpassning. 

 

4.2.1 Det teoretiska urvalet 
Det teoretiska urvalet i den här fasen baserades delvis på ändamålet för fasen, vilket är att 

fylla kategorierna med egenskaper och dimensioner, efter det att icke-relevanta kategorier 

sållats bort. Men det baserades också på minnesanteckningarna där vi hade formulerat idéer 
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om att vi skulle ställa mer riktade frågor till respondenterna för att fylla kategorierna med 

relevant information. Exempelvis ställdes frågan Vad är anpassning för dig? för att 

respondenterna själva skulle tänka kring vad anpassning var för dem istället för att vi 

applicerade färdiga idéer om vad anpassning skulle kunna vara.           

  Det teoretiska urvalet riktade sig till respondenter som bäst kunde förse oss med 

datamaterial där egenskaper och dimensioner kunde framträda. Vår tankegång var att 

respondenterna skulle representera olika stadier i moderskapet för att få en bredd på 

egenskaperna. Kriterierna från första fasens första teoretiska urval behölls för att få tag på 

respondenter som var mödrar och högkänsliga, dock utökades det geografiska kriteriet för att 

nu söka respondenter i hela Sverige. Anledningen till att det geografiska kriteriet utökades var 

för att öka chansen att finna respondenter. Utifrån de tidigare intervjuerna beslutade vi oss för 

att intervjuer via videosamtal kunde bli vårt andra medel för intervju. Ytterligare kriterier vi 

nu förhåll oss till utifrån det teoretiska urvalet var att vi sökte högkänsliga mödrar som hade 

barn i olika åldersgrupper, jobbade eller var mammalediga. Förhoppningen var att de olika 

åldersgrupperna på barnen samt sysselsättningsgraden skulle generera fler egenskaper och 

dimensioner då respondenterna representerade en större variation av livssituationer. 

 Eftersökningen av respondenter gick till på samma sätt som i öppna fasen genom 

Facebook-grupper, den här gången i HSP-vänner i Västmanland och HSP-grupp för personer 

med sensorisk bearbetningskänslighet. De tre respondenterna för den selektiva fasen kom att 

representera: mamma till två barn över fem år med partner och arbetar deltid, mamma till 

bebis och ett barn över tio år med partner under andra graviditeten men ensamstående till 

första barnet samt mammaledig, samt en mamma med två barn över fem år med partner och 

arbete på deltid. 

 

4.2.2 Intervjuerna 
Den första intervjun i den selektiva fasen hölls genom videosamtal via Facebooks 

videosamtalsfunktion. Precis som i den öppna fasen inleddes intervjun med att informera om 

studien och de etiska principerna. Grandtour-frågan användes sedan för att få respondenten att 

börja sin berättelse.  

Den andra och tredje intervjun i den selektiva fasen hölls på Mälardalens högskola. 

Intervjuer hade samma tillvägagångssätt som den första intervjun i den selektiva fasen då vi 

upplevde att det fungerade bra. Gemensamt för alla tre intervjuerna i den här fasen var att de 

pågick i cirka en halvtimme. Eftersom studien nu tagit fart fanns en riktning i datainsamlingen 

som resulterade i att intervjuerna inte blev lika långa som i den öppna fasen. Vi kunde hålla 

fokus på det som var viktigt för datainsamlingen och förhindra utsvävningar bort från ämnet. 

Upplevelsen av den selektiva fasen var att samtliga respondenter naturligt kom in på de 

kategorier som redan framträtt vilket medförde att intervjuerna inte behövde styras allt för 

mycket. Vi såg det som ett gott tecken på att vårt datamaterial var väl underbyggt och att 

studien var något på spåren.  

Efter att alla tre intervjuer genomförts kodades dem gemensamt. I den selektiva fasen 

behövde kodningen inte genomföras på samma sätt som i öppna fasen där många koder 

behövdes för att abstrahera kategorier. Kodningsprocessen för den selektiva fasens tre 

intervjuer fokuserade istället på att upptäcka egenskaper som fyllde kategorierna. Vilka 

egenskaper som upptäcktes presenteras i resultatdelen.  

 

Allteftersom det jämförande arbetet med materialet pågick framträdde nya perspektiv på 

kategorierna vilket resulterade i en revidering av de befintliga kategorier som framträtt i den 

öppna fasen. Vissa kategorier kunde slås samman för att bilda nya kategorier, den nya 

koduppsättningen ledde även till att nya kategorinamn abstraherades. I slutet av den selektiva 

fasen kunde sex stycken kategorier urskiljas utöver kärnkategorin Anpassning. De nya 
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reviderade kategorierna blev: Högkänslighetens förstärkande effekt, samhällelig 

kunskapslucka, ett annorlunda moderskap, ökad självkännedom, avläsningsförmåga och 

återhämtning. 

 

4.3 Den teoretiska fasen - datainsamling, urval och analys  

Det allra första steget i den teoretiska fasen var att jämföra alla kategorier med varandra för 

att teoretisera kring vilka relationer de hade sinsemellan. Det här gjordes genom att använda 

ett jämförande diagram, en så kallad korstabulering, där alla kategorier skrevs in i ett rutnät 

för att säkerställa att samtliga jämfördes med varandra. Poängen med korstabuleringen var att 

skriva in det vi tyckte oss veta om datamaterialet. Vi ställde frågor om kategorierna hur de 

samverkade och påverkade varandra. De relationer som teoretiserades fram kom att bli 

hypoteser. I minnesanteckningarna skrevs alla hypoteser ned. Utifrån hypoteserna 

formulerades frågor som utforskade relationerna mellan kategorierna som respondenterna 

sedan fick svara på.  

 

4.3.1 Det teoretiska urvalet  
För den teoretiska fasen handlade urvalet om att finna respondenter som kunde förse studien 

med data som kunde “bekräfta eller förkasta” hypoteserna från den selektiva fasen och-eller 

bidra med nya infallsvinklar på relationerna mellan kategorierna. I det teoretiska urvalet 

diskuterades ändamålet och relevansen för studien. Vem kunde svara på våra frågor bäst, vem 

kunde ge oss mest datamaterial? För högkänslighet och moderskap hade vi inte funnit att 

någon skulle vara bättre eller sämre lämpade att berätta om sin verklighet som högkänslig 

mamma. Efter diskussion och återblick i minnesanteckningarna ville vi dock fortsätta försöka 

finna en bredd på respondenternas livssituationer i relation till deras moderskap. Antalet 

respondenter för den teoretiska fasen var tre och de återfanns bland den massa som hört av sig 

under studiens gång men ej blivit utvalda tidigare. Respondenterna som fanns från tidigare 

annonseringar blev tillfrågade att beskriva lite om sig själva och sin livssituation. Utifrån 

beskrivningarna valdes två respondenter ut med barn över fem år med partner och en 

respondent med barn över tio år ensamstående på halvtid. Teoretiserandet kring urvalet 

grundade sig i en uppfattning från tidigare urval att antal barn, barnens ålder och livssituation 

påverkade stressnivåerna och stimuli. 

 

4.3.2 Intervjuerna 

I den teoretiska fasen genomfördes tre intervjuer via videosamtal på samma sätt som första 

intervjun i den selektiva fasen, med hjälp av Facebooks videosamtalsfunktion. Var intervju 

pågick ca 30 minuter och deltagarna informerades på samma sätt som under tidigare 

intervjuer.  

För de här intervjuerna hade undersökande frågor förberetts för att kunna samla in 

information kring vilka relationer som rådde mellan kategorierna. Intervjuerna inleddes med 

grandtour-frågan från tidigare faser. Vi upptäckte att grandtour-frågan var bra att använda 

som inledning då den öppnade upp för deltagarna att tänka fritt kring ämnet och i allra flesta 

fall kom de själva in på de relationer som den teoretiska fasen ämnade undersöka. 

Intervjuerna kompletterades med förberedda frågor om respondenten själv inte redan belyst 

de relationer frågorna berörde. 

Efter första intervjun upptäckte vi att vi behövde ändra utformningen på våra förberedda 

frågor. Vi ställde till en början direkta frågor om hur respondenten uppfattade relationen 

mellan kategori a och b. Det sättet blev hämmande för intervjun då respondenten inte riktigt 

förstod vad vi menade. Frågorna blev tröga och vi fick ändra riktning under intervjuns gång 

för att det skulle bli mer flytande igen. Frågornas karaktär omformulerades så att de blev 
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undersökande frågor om relationerna. På det här sättet behövde vi inte nämna ord som 

relation eller kategori. Exempel på frågor vi ställde:  

• Har din självkännedom om högkänslighet påverkat ditt sätt att återhämta dig på? 

• Upplever du att den samhälleliga kunskapsluckan påverkar ditt välmående och 

påverkar faktorerna för att du ska bli överstimulerad eller behöva återhämta dig? 

De här två frågorna undersöker om det finns en relation mellan kategorin ökad självkännedom 

och återhämtning samt om kategorin samhällelig kunskapslucka påverkar kategorierna 

avläsningsförmåga eller återhämtning. Den teoretiska kodningen av intervjuanteckningarna 

gav indikationer på vilka relationer som fanns men inget nytt uppkom. Relationerna som det 

teoretiserat kring innan intervjuerna bekräftades under den här fasen vilket vi tolkade som att 

teoretisk mättnad verkligen uppnåtts för samtliga kategorier. Fasen ledde också till att 

underkategorierna formulerades om och resulterade i skapandet av en grundad teori. Den 

teoretiska fasen resulterade i underkategorierna Avläsningsförmåga, Samhällelig 

kunskapslucka, Ökad självkännedom, Egentid och Ett annorlunda moderskap som samtliga en 

relation till kärnkategorin Anpassning. Den grundade teorin, dess kärnkategori och 

underkategori presenteras närmare i resultatavsnittet. 

4.4 Respondenterna 

Urvalet för studien bestod av mödrar som identifierade sig som högkänsliga. För att komma åt 

den information som det teoretiska urvalet pekade mot i de olika faserna hade vi även fler 

kriterier än bara högkänsliga mödrar. Såsom exempelvis åldersspann på barnen, partner och 

sysselsättning. Fördelningen av våra respondenter har sett olika ut och nedan följer en 

sammanfattning. 

 

Respondent 1: Har två barn, 2 och 7 år gamla. Arbetar heltid. Sammanboende partner. 

Respondent 2: Har tre barn, varav det äldsta är 11 år. Arbetar deltid. Sammanboende partner. 

Respondent 3: Har ett barn, 10 år gammal. Förtidspensionerad. Separerad, har barnet 

varannan vecka. 

Respondent 4: Har flera tonårsbarn. Arbetar heltid. Separerad, har barnen varannan vecka. 

Respondent 5: Har två barn, ett yngre och ett 7 år gammalt. Arbetar deltid. Sammanboende 

partner. 

Respondent 6: Har två barn, ett under 2 år och ett 11 år gammalt. Mammaledig. 

Sammanboende partner. 

Respondent 7: Har två barn, ett yngre och ett 8 år gammalt. Arbetar deltid. Sammanboende 

partner. 

Respondent 8: Har två barn, 8 och 9 år gamla. Arbetar heltid. Sammanboende partner. 

Respondent 9: Har två barn, 2 och 9 år gamla. Arbetar heltid. Sammanboende partner. 

Respondent 10: Har ett barn, 13 år gammalt. Arbetar heltid. Separerad, har barnet varannan 

vecka. 

 

4.5 Etiska överväganden 

Studien har förhållits till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. De forskningsetiska principerna presenteras som krav och 

innefattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.6). 

 

4.5.1 Informationskravet 
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Redan i informationstexten som skickades ut i samband med vår annonsering i de olika 

Facebook-grupperna var studiens syfte, kriterier och upplägg väldigt tydligt presenterat. I 

kontakten med respondenterna inför intervjuerna var vi tydliga med att informera om vårt 

tillvägagångssätt med två intervjuare, inspelning och fältanteckningar. Vid tidpunkten för 

intervjuerna gick vi igenom samtliga krav med respondenten och bjöd in respondenten till att 

ställa frågor när som helst om det uppstod osäkerheter eller funderingar kring studien. 

Respondenterna informerades även om att deras deltagande var frivilligt vilket leder in på 

nästa krav. 

4.5.2 Samtyckeskravet 
Respondenterna i studien informerades om att deras deltagande dels var helt frivilligt men 

också att de kunde välja att avbryta intervjun när som helst utan vidare följdfrågor från oss. Vi 

valde även att den data vi samlat in från respondenten, i händelse av tillbakadraget samtycke 

skulle förstöras, vilket vi också informerade om. 

4.5.3 Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet 

För att skydda mödrarna som valt att delta i studien har vi inte samlat in eller sparat några 

identifierbara detaljer kring dem som individer. Deltagarna har anonymiserats till att enbart 

benämnas som respondent 1, respondent 2 och så vidare för att skapa en ordning på vilken 

intervju det gäller och för att kunna hänvisa till specifika citat från mödrarna. I och med 

anonymiseringsprocessen redovisas ingen information om arbetsplatser eller namn som 

deltagarna själva har nämnt under intervjuerna. Ljudupptagningarna och anteckningarna har 

förvarats oåtkomligt för obehöriga samt raderats efter att studien avslutats. De konversationer 

som ägt rum via Facebooks chattfunktion har raderats redan efter genomförd intervju, i 

enlighet med nyttjandekravet.  

5. Resultat 

Hittills har tidigare forskning, metod och genomförandet av studien presenterats. Nedan 

redogörs för resultatet i form av en beskrivning av huvudangelägenheten och presentationer 

av kärnkategorin och underkategorierna. Relationerna mellan kategorierna presenteras sedan 

med en avslutande sammanfattning av resultatavsnittet.  

 

Det som har varit allra mest framträdande i studien, och det som utgör huvudangelägenheten 

för högkänsliga mödrar är Att inte alltid orka. De orkar inte alltid vara närvarande och 

engagerade i barnens liv. Sättet mödrarna hanterar huvudangelägenheten på är med hjälp av 

kärnkategorin Anpassning. För att orka vara närvarande och engagerade för deras barns skull 

har mödrarna valt att anpassa flera dimensioner av deras liv. De anpassar livet för att orka. De 

här förebyggande åtgärderna tas främst till för att mödrarna vill undvika överstimulering som 

orsakar orkeslösheten. Överstimulering innebär en mental och fysisk urladdning där mödrarna 

blir utmattade, orkeslösa och inte kan finnas där för barnen. Respondent 10 illustrerar hur 

orkeslösheten till följd av överstimulering kan se ut: 

 
Om jag inte får vila från intryck och stimuli så ligger jag rätt nära ångest. Så där hamnar jag ju. Och sen 

också i den här orken att, och lusten att vilja göra saker. Inte vet jag, det kan handla om att sköta vardagliga 

saker diska, jag hamnar istället på soffan. - Respondent 10.   
 

Citatet exemplifierar den orkeslöshet mödrarna beskrivit under studiens gång. Om de ej får 

möjlighet till återhämtning från intryck och stimuli hamnar de i situationer de inte orkar eller 

har möjlighet att hantera till följd av orkeslösheten. För att undvika orkeslösheten till följd av 

överstimulering anpassar mödrarna sina liv för att orka finnas där för barnen. 
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5.1 Kärnkategori - Anpassning 
Högkänsliga mödrars huvudangelägenhet framträdde ur datamaterialet som Att inte alltid 

orka. Lösningen och tillvägagångssättet för att hantera huvudangelägenheten återfinns i 

kärnkategorin Anpassning. Anpassning för mödrarna handlar om att planera och göra saker i 

vardagen på ett visst sätt eller låta bli att göra saker med ett visst syfte i åtanke. Det mest 

framträdandet syftet i datamaterialet är att mödrarna försöker hindra att de blir 

överstimulerade och hålla energinivån på en kontrollerbar nivå. Det finns en stark vilja hos 

mödrarna att vara närvarande för deras barn och en önskan om att kunna vara ännu mer 

närvarande. De uttrycker att närvaron inte alltid är möjligt då deras behov av återhämtning i 

förebyggande syfte eller till följd av överstimulering är något de måste tillgodose för att orka 

vara bra mödrar. Högkänsligheten och moderskapet präglas av Att inte alltid orka och kräver 

anpassning för att få orken att räcka till det de vill, vilket är närvaron och att finnas där för 

deras barn.  

Respondenterna beskriver att de främst anpassar sig till barnens behov i det egna livet. För att 

kunna vara så närvarande som möjligt och samtidigt ha ork kvar anpassar de också sitt sociala 

liv och arbetsliv. De delar av mödrarnas liv som just presenterats är också egenskaperna för 

kärnkategorin Anpassning. Anpassning är genomgående i alla dimensioner av mödrarnas liv. 

Det egna livet, det sociala livet och arbetslivet måste anpassas för att behoven som uppstår ur 

högkänsligheten så gott det går ska kunna tillgodoses. Det för att de ska kunna vara 

närvarande och energifyllda mödrar.  

5.1.1 Kärnkategorins egenskaper 
Anpassning sker till det egna livet. Det framträder att mödrarna främst prioriterar barnens 

behov framför sina egna. De måste se till sina egna behov för att orka med men de vill allra 

helst prioritera barnens behov framför allt annat. Ett exempel på anpassningen till barnens 

behov i det egna livet återfinns hos respondent 5:  

Vad är anpassning? Jag tänker att det är att göra, göra allting så bekvämt och smärtfritt som möjligt. Att det 

ska flyta på. Att jag behöver, alltså jag har behövt anpassa mig till barnens behov, vad dom uttrycker att de 

har behövt eller behöver. Men utan att det blir, alltså, jäkligt, för dom. – Respondent 5. 

Respondent 5 kommer in på barnens behov direkt men uttrycker också att hon anpassar sig 

efter dem till en viss grad. Att göra avkall på hennes egna behov kan också leda till en sämre 

situation för barnen där hon inte orkar lika mycket. På så sätt framträder det i respondent 5 

citat att hon främst anpassar sig till barnens behov men utan att det blir “jäkligt” för dem i 

form av en trött och överstimulerad mamma vilket syftar till det egna livet. 

Att alltid tillgodose barnets behov före sina egna har vissa effekter på mödrarnas liv. Det 

beskrivs ibland som att det sker på bekostnad av något annat, som till exempelvis ork eller 

sociala aktiviteter. Anpassningen sker för att få vardagslivet att fungera och orken att räcka 

till. Det handlar om en insikt och förståelse för att de inte har obegränsat med ork. 

Respondent 6 exemplifierar nedan de val och anpassningar hon gör för att orka vara mamma: 

Just nu har jag kompromissat mycket med just min egentid eller saker som kanske jag vill göra, jag har 

liksom gått upp i föräldrarollen. Nu är jag mamma och nu tar jag hand om mitt barn och sen så kanske jag får 

göra de här andra sakerna sen, just för att jag känner att det inte finns varken tid och ork alls […] Nu fick jag 

det att låta jättelätt men det är det inte. Ibland så vill man försöka orka med allting men det gör man inte men 

man gör det i alla fall […] Jag har liksom har ställt in lunchdejter och att träffa andra mammor, i princip 



   

 

 

 

26 

allting för att jag inte har orkat eller haft lust eller känt att jag kanske fysiskt har orkat men känt att jag inte 

orkar vara en trevlig människa. Så jag har ju offrat sånt här som jag egentligen tycker är kul, typ att träffa 

vänner, åka iväg på saker och så just för att det blir så jobbigt. - Respondent 6. 

Det respondent 6 delar med sig av visar mycket på viljan att orka med allt och samtidigt vara 

närvarande. Att kunna balansera flera olika behov och aktiviteter samtidigt. Hon har kommit 

till insikt att för att hon ska orka måste hon anpassa sig efter barnens och sina egna behov. 

Just nu är hon helt inne i föräldrarollen, det andra utanför den rollen får vänta till förmån för 

barnen.  

En annan form av anpassning sker i det sociala livet. Att anpassa det sociala livet innebär att 

minska på en energidränerande komponent av deras liv. Ett socialt liv är nödvändigt men det 

måste anpassas utefter mödrarnas premisser. Eftersom huvudangelägenheten för mödrarna är 

att “inte alltid orka” gäller det även för det sociala livet som även det måste kontras med 

anpassning för att inte bli en del som tar av deras redan begränsade energiförråd. Mödrarna är 

väl medvetna om vad deras ork räcker till och kan därmed anpassa sig för att få den att räcka 

till det som de verkligen vill – att vara en närvarande mamma.  

Anpassningen mödrarna gör i deras liv sträcker sig även till deras sociala umgängeskretsar.  

Det sociala umgänget kan stundtals vara energidränerande och det tas aktiva val för att 

anpassa och skräddarsy umgängeskretsen utefter moderns behov. Antalet människor kan spela 

stor roll då ett umgänge som exempelvis överskrider fyra personer kan bidra till 

överstimulering på grund av ljudnivåer och stök. Platser kan också behöva anpassas då ett 

umgänge på en pub inledningsvis kan vara trevligt men snabbt dränerar energin och ork. Ett 

umgänge hemma hos en bekant kan vara mer fördelaktigt. Respondent 3 pratar om att vilken 

anpassning hon kan behöva göra i form av det sociala livet i krog- och festmiljö: 

Det är jättekul att gå ut på krogen, men jag blir lätt avtrubbad och jättetrött av all stimulans. Jag träffar gärna 

1 eller max 4 personer. Det blir jobbigt med för mycket folk, det blir för mycket prat och jag hänger inte 

med. Jag får begränsa sättet jag umgås på och festar exempelvis. - Anteckningar från intervju med 

respondent 3. 

Formen av anpassning respondent 3 behandlar är begränsningen av det sociala som hon gör 

för att orka vara en närvarande mamma i det egna livet. Hon vill fortfarande delta i det sociala 

men det kräver eftertanke och anpassning för att orka vara en närvarande mamma och 

samtidigt må bra själv.  

 

En annan upplevelse av det sociala är att den sociala samvaron med ytliga relationer kan bli 

allt för påfrestande och den sociala kontakten skalas ned till minimum. Respondent 2 ger 

exempel på hur det ser ut för henne: 

 
Jag orkar inte den sociala samvaron så mycket. Jag har svårt för att ha bekanta och ytliga relationer. - 

Anteckningar från intervju med respondent 2. 

Citatet ovan visar en annan form av anpassning av det sociala livet. Här väljer respondent 2 

att begränsa antalet bekanta och undviker ytliga relationer för att spara energi. Främst de 

ytliga kontakterna beskrivs som energidränerande och därför undviks de. Att undvika ytliga 

konversationer så som kallprat och sociala situationer med mycket människor framkommer 

som exempel på hur energidränaget kan undvikas. 

Mödrarna har alla deras egna tillvägagångssätt för hur de anpassar sitt sociala nätverk men 

grunden är densamma – att anpassa det sociala för att orka. Anpassningen går även till genom 
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att mödrarna anpassar utefter sig själva för att få mer ork till att kunna umgås med deras 

vänner. Citatet nedan exemplifierar hur anpassningen för att orka med att umgås med andra 

människor kan se ut: 

Om jag ska orka umgås med folk [på eftermiddagen] hade jag behövt ta en vila på förmiddagen, för jag 

känner att jag måste, på nåt sätt hushålla med tiden. Om jag ska göra något på eftermiddagen måste jag 

planera in en paus på förmiddagen för annars vet jag att jag inte orkar. - Respondent 6. 

Som respondent 6 beskriver krävs det en medvetenhet om att orken inte räcker till allt och 

därmed anpassar mödrarna sin vardag för att få orken att räcka till för att umgås med andra 

människor. Det blir tydligt här hur mödrarna måste hushålla med sin tid och ork och för att 

göra det anpassar de sig.  

Den sista framträdande formen av anpassning sker i relation till arbetslivet. Arbetslivet 

anpassas för mödrarnas välmående och ork men själva anpassningen är till för att barnens 

behov i slutändan ska kunna tillgodoses. Deras gemensamma mål är att de vill orka spendera 

mer tid med barnen än vad skulle göra om arbetet tog för mycket av deras ork och energi. För 

att mödrarna ska orka vara närvarande anpassar de sina arbetsliv. Arbetslivet beskrivs vara en 

komponent i deras liv som kan bli energidränerande om mödrarna inte ser sig för vilket typ av 

yrke de har eller hur arbetsbördan ser ut. Det har framkommit att arbetet inte får ta upp en för 

stor del av mödrarnas liv då det oftast krockar med deras vilja av att vara närvarande mödrar i 

deras barns liv.  

Anpassning av arbetslivet ter sig genom om att mödrarna exempelvis väljer en 

tjänstgöringsgrad som är lägre än 100% eller att de helt och hållet byter till ett yrke som inte 

är lika energikrävande. Det för att undvika energidränage och få mer ork till familjelivet. Att 

modifiera sitt yrkesliv innebär att barnen är viktigare för mödrarna än vad deras arbete 

betyder för dem. Barnen kommer alltid först även när det gäller mödrarnas yrkesliv. Citatet 

nedan visar ett exempel på hur en av mödrarna bytt arbete för att medvetet vilja orka vara en 

förälder: 

På mitt tidigare arbete höll jag på att gå in i väggen. Jag gjorde ett medvetet val och sökte annat jobb, på 

75%, för att orka vara förälder. Jag försöker hitta balansen då jag lätt tippar mot utbrändhet. Jag gillar att ta 

mig för saker men måste ta hänsyn till min högkänslighet. - Anteckningar från intervju med respondent 5. 

Det här är något som är ett gemensamt drag bland mödrarna, att de anpassat sitt arbetsliv med 

anledning av att de vill ha mer ork att vara en bra förälder. Arbetslivet anpassas därmed 

utefter mödrarnas högkänslighet och det faktum att orken inte alltid räcker till att både arbeta 

heltid och till att vara den sorts mamma som de vill och strävar efter.  

Anpassning beskrivs vara en utav orsakerna till men också lösningen på huvudangelägenheten 

Att inte alltid orka. Att anpassa sig för mycket till andra kan ta energi och att anpassa sig mer 

efter sig själva ger energi, något som respondent 1 exemplifierar nedan: 

Jag måste säga stopp! Fundera på vad som är bra för mig istället för vad som är bra för andra. Just för att jag 

ska kunna må bra. Om jag mår bra så mår barnen bra. Jag försöker vara närvarande och orka så mycket som 

möjligt men lever inte alltid upp till det - Anteckningar från intervju med respondent 1. 

Respondent 1 har tidigare anpassat sig efter andras behov och välmående vilket har tagit 

energi. Hon har tvingats ändra formen på sitt vardagsliv genom att fokusera mer på det egna 

livets behov och anpassa sig genom exempelvis gränsdragning för att orka. Citatet ovan berör 

två dimensioner: det egna livet och vardagslivet. 
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5.2 Underkategorier 
Här följer en längre redogörelse för underkategorierna och dess relationer till kärnkategorin 

Anpassning. Kategorierna är: Avläsningsförmåga, Samhällelig kunskapslucka, Ökad 

självkännedom, Egentid och Ett annorlunda moderskap. 

5.2.1 Avläsningsförmåga 

Utifrån mödrarnas upplevelser och berättelser framträder avläsningsförmåga som själva 

kärnan av hur det är att vara högkänslig. Avläsningsförmågan innefattar en intryckskänslighet 

som innebär att bland annat kunna läsa av människor, ta in deras energier och 

sinnesstämningar samt påverkas av yttre stimuli. Mödrarna är omedvetet uppmärksamma på 

subtila signaler från omgivningen som de bearbetar på flera plan. Avläsningsförmågan 

beskrivs vara både en tillgång men ofta upplever mödrarna den vara påfrestande och 

energidränerande. Nedan följer en beskrivning av hur avläsningsförmågan tar sig uttryck för 

respondent 6: 

Alltså jag tror att jag, jag känner att jag är ganska uppmärksam, vilket är positivt alltså jag har ju ganska lätt 

att läsa båda mina barn ganska snabbt, jag plockar upp små signaler och det är ju jätteskönt för det 

underlättar ju så extremt mycket. För man känner det man själv känner och sen känner man eller tror sig känna 

det barnet känner också, man har liksom, det är aldrig bara ens egna känslor riktigt. Det är både barnets och ens 

egna och så ska man få ihop det till en enhet - Respondent 6. 

Mödrarna beskriver att avläsningsförmågan är en stor fördel i deras moderskap. De kan läsa 

av sina barns behov och tillgodose dem redan innan barnet själv förstår vad den vill ha. 

Avläsningsförmågan innebär också att mödrarna tar till sig andra individers sinnesstämningar 

och därför kan få svårt att skilja på sina egna känslor och andras som de snappat upp. Något 

som respondent 6 också kommer in på lite. Det är aldrig bara hennes egna känslor hon känner 

utan hon hanterar samtidigt någon annans känslor, i det här fallet barnets. 

Avläsningsförmågan bidrar till att mödrarna bär andras känslor och de påverkas av andras 

sinnesstämningar vilket kan bli påfrestande i det motsatta ledet till att det är en fördel för 

barnen. 

Egenskaperna för Avläsningsförmåga framträdde som fördelar och nackdelar. 

Avläsningsförmågan ses som en fördel när det handlar om att kunna läsa av barnens behov 

och på så vis lättare kunna tillgodose deras behov. Men den beskrivs som en nackdel när 

mödrarna inte kan “stänga av” den eller på annat sätt avlägsna sig från att ständigt läsa av och 

ta in andra människors känslor och energier. 

Första egenskapen fördel beskriver hur mödrarna finner avläsningsförmågan som berikande 

och hjälpsam i många situationer. Det beskrivs främst som en tillgång för mödrarna då det 

oftast blir lättare för dem att läsa av deras barns outtalade behov vilket citatet nedan 

illustrerar:  

Fördelen med att vara högkänslig och mamma är att man har lätt för att känna in och tänka sig in i barnets 

situation. Det är ju en väldig fördel för barnet tänker jag även om det kan vara ganska jobbigt för den vuxna, 

eller en själv då.  - Respondent 8. 

På vilket sätt avläsningsförmågan blir en fördel för barnet kan exempelvis vara att mödrarna 

kan läsa av barnens behov och snappa upp signaler redan innan barnen är medvetna om deras 

känslor vilket även respondent 6 beskriver i första citatet för kategorin. Vidare kan de känna 

sig mer sedda och bekräftade då mödrarna enkelt förstår och kan tolka vad barnet vill eller 

försöker förmedla. Det beskrivs också vara den främsta positiva effekten av högkänsligheten. 
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I Avläsningsförmåga återfinns även den empatiska inlevelseförmågan som beskrivs vara en 

fördel för mödrarna. En generell upplevelse hos mödrarna är att deras högkänslighet bidrar till 

en förstärkt eller förhöjd nivå av empatisk inlevelseförmåga. De läser av och påverkas av 

andra individers sinnesstämningar. Fördelen med det är bland annat att när barnen är lyckliga 

och mår bra så mår mödrarna ännu bättre tusenfalt. Lyckorusen de känner kommer från 

barnens egen lycka. Respondent 4 illustrerar en utav fördelarna med den empatiska 

inlevelseförmågan: 

Jag tar in barnens känslor och det är som att jag nästan känner samma sak. Fördelen är att jag har en stor 

förståelse för mina barns känslor. - Anteckningar från intervju med respondent 4. 

Citatet illustrerar hur den empatiska inlevelseförmågan innebär en ökad förståelse och högt i 

tak för mödrarna gentemot deras barns men också andras känslor. Att kunna leva sig in och 

föreställa sig hur andra känner och få uppleva det dagligen skapar metaforiskt talat en 

emotionell bank där mödrarna lagrar sina upplevelser och använder dem för att tolka 

kommande situationer med deras barn exempelvis. För att fortsätta på den positiva aspekt 

som framgår i ovanstående citat har den empatiska inlevelseförmågan också visat sig vara en 

fördel rent generellt också utanför moderskapet i exempelvis arbetet som bland annat 

undersköterska eller i arbete med integration och flyktingmottagning.  

Den andra egenskapen nackdel beskrivs utav mödrarna som att avläsningsförmågan kan bli en 

belastning. Förmågan att läsa av människor och ta in deras sinnesstämningar går inte att 

stänga av. Den empatiska inlevelseförmågan återkommer i mödrarnas berättelser även som en 

nackdel. Mödrarna beskriver att de lätt och ofta ofrivilligt lever sig in i andras känslor och 

känner de känslorna individen känner, något som illustreras i citatet nedan: 

Respondent 2 beskriver att sonens tuffa tid i skolan med mobbning, som orsakat mycket ilska och tårar har 

påverkat henne. Hon har varit tvungen att backa och låta partnern avlasta i den emotionella hanteringen då 

den empatiska inlevelseförmågan bland andra faktorer gör att hon själv mår dåligt och ej kan hjälpa och 

stötta. Det blir en påfrestande komponent i vardagen. – Anteckningar från intervju med respondent 2. 

Att leva sig in i och känna barnets känslor beskrivs av respondent 2 som påfrestande i det här 

fallet. Den empatiska inlevelseförmågan hindrar henne från att fullt ut stötta sin son i den 

tuffa period han befinner sig i. En nackdel av avläsningsförmågan som manifesterar sig inte 

bara i moderskapet utan också i andra dimensioner av livet.  

Processen med att bearbeta alla intryck som kommer av avläsningsförmågan pågår ständigt 

vilket upplevs vara en bidragande faktor till att mödrarna blir överstimulerade. Alldeles för 

många intryck blir uttröttande och beskrivs ha en negativ inverkan hos mödrarna. 

Intryckskänsligheten gör att framförallt yttre stimuli upplevs som påfrestande, exempelvis 

miljöer där det är mycket ljud, liv och rörelse. Stimmiga miljöer upplevs negativt och är inget 

som mödrarna föredrar att vistas i. Citatet nedan visar en beskrivning över hur yttre stimuli 

påverkar respondent 5: 

Jag är ljud- och ljuskänslig. Alldeles för stimmiga miljöer under lång tid mår jag inte bra av. Sen har jag 

skapat ett hem som jag i grunden känner mig lugn i. – Respondent 5.  

 

Som respondenten beskriver i citatet ovan är risken för att bli överstimulerad ständigt 

närvarande och något som mödrarna måste vara medvetna om. Nackdelarna likt fördelarna 

återfinns både i moderskapet kring barnens behov men också rent generellt kring 

omgivningarna. Avläsningsförmågan kräver en medvetenhet för att kunna pareras och för att 

mödrarna ska kunna dra nytta av fördelarna och undvika nackdelarna. Då avläsningsförmågan 
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tar mycket energi från mödrarna blir det ett fokus för dem att försöka undvika 

överstimulerande miljöer och scenarion.  

 

5.2.1.1 Avläsningsförmåga i relation till Anpassning 

Avläsningsförmågan är något som kräver åtgärder för att inte överbelasta det vardagliga livet. 

Fördelarna med avläsningsförmåga relateras till anpassning på så sätt att de klargör vad det är 

mödrarna behöver anpassa. På grund av avläsningsförmågan kan anpassningarna få god effekt 

då de lätt kan avgöra effekterna och se resultatet av anpassningarna. Det krävs anpassning 

från mödrarnas sida för att hantera eller helt undvika påfrestningarna som följer 

avläsningsförmågan. Citatet nedan visar ett exempel på hur den anpassningen kan se ut i 

relation till överstimulering: 

När jag lätt blir överstimulerad, och också då mitt äldsta barn [som också är högkänslig], måste man förhålla 

sig till det. Jag måste ju se till att min vardag, inte blir, att jag inte stoppar in för mycket saker så att jag blir 

överstimulerad. Och likadant med min son, måste anpassa hur vi lägger upp dagarna för att han ska må bra. - 

Respondent 5. 

Som citatet ovan visar behövs anpassning både för barnets och moderns skull, för att de båda 

ska må bra. Överstimuleringen till följd av avläsningsförmågan leder till en bristande ork och 

det pareras med hjälp av anpassning för att mödrarna ska orka mer. Respondent 5 anpassar sin 

vardag med att inte ha för många aktiviteter inbokade för att inte få för många intryck till 

följd av avläsningsförmågan och bli överstimulerad. Hade överstimulering inte varit 

närvarande som en negativ faktor hade inte Anpassning behövts ta hänsyn till. Nackdelarna 

som nämnts i egenskap av avläsningsförmågan relateras till Anpassning på så sätt att de kan 

beskrivas som det som ställer till det för mödrarna och deras ork. En orsak till att 

anpassningen behöver ske upplevs av mödrarna vara deras avläsningsförmåga och oförmåga 

att ibland stänga av den. 

5.2.2 Samhällelig kunskapslucka 

Den samhälleliga kunskapsluckan är en vidsträckande kategori som visar sig i och påverkar 

respondenterna i flera dimensioner av livet. Upplevelserna vittnar om att skolväsendet, 

vården, arbetslivet och den sociala omgivningen uppvisar bristande kunskaper och förståelse 

för den högkänsliga individen. Mödrarna förväntar sig inte att möta förståelse och kunskap 

men uttrycker tankar och känslor kring det bemötande de upplever i exempelvis arbetslivet 

och den sociala umgängeskretsen. Citaten nedan ger korta exempel på områden där den 

samhälleliga kunskapsluckan generellt visar sig: 

Jag tror det behövs mer verktyg och kunskap om högkänslighet och föräldraskap på barnavårdscentralen och 

liknande. Om jag får rätt verktyg för att må bra får det en indirekt positiv effekt på barnen också.                    

- Anteckningar från intervju med respondent 1. 

Förlossningsvården saknar kunskap om högkänslighet. Jag önskar att jag hade haft kunskap om HSP vid min 

förlossning så att jag hade kunnat förklara för dem. - Anteckningar från intervju med respondent 8. 

Egenskaperna i den samhälleliga kunskapsluckan handlar om bristen på information och 

kunskap samt att informera omgivningen. Den första egenskapen av den samhälleliga 

kunskapsluckan beskrivs vara bristen på information och kunskap om högkänslighet som 

finns i samhället, både hos omgivningen men också den information som finns att tillgå om 

högkänslighet. Det finns många statliga instanser som enligt mödrarnas erfarenhet saknar 

kunskap om högkänsliga individer så som förlossningsvården, mödravården, barnavården, 

psykologer och skolor. Instanserna brister i sin handläggning och behandling av högkänsliga 

individer som exempelvis får generell och normativ rådgivning/vård när de egentligen hade 

behövt andra verktyg för att förbereda sig på och kunna hantera sin högkänslighet i relation 

till ökad yttre stimuli, förlossning eller mödrarollen. Återkommande är bemötandet från 
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psykologer där mödrarna bedöms vara “bara lite känsliga” vilket medför att hjälp och stöd 

uteblir i de särskilda behov högkänsliga individer kan behöva uppmärksamma extra mycket. 

Respondent 7 vittnar i citatet nedan om att vården tycks vara rädda att ta i begreppet 

högkänslighet då det inte är en medicinsk diagnos utan ‘bara’ ett personlighetsdrag:  

Många psykologer har bekräftat min känslighet, men inte i termen högkänslig utan snarare som lite extra 

känslig. De pratar om känslighet men vill nog inte använda begreppet högkänslighet, de är rädda att ta i det 

då det inte är vetenskapligt belagt. Det kan upplevas som ett luddigt begrepp som särskiljer en annorlunda 

grupp vilket kan vara stötande. - Anteckningar från intervju med respondent 7. 

Hon vittnar om att dragen för högkänslighet alltid har funnits där i hennes liv men aldrig i den 

vetenskapliga benämningen högkänslighet alternativt sensorisk bearbetningskänslighet.  

Bristen om information och kunskap visar sig också i vilken tillgång det finns för mödrarna 

att finna information och kunskap. På senare år har begreppet blivit mer accepterat inom 

vetenskapen men främst samhället. Det har medfört att mödrarna fått till sig begreppet 

högkänslighet men har haft svårt att hitta tillräckligt med information om personlighetsdraget. 

Det är svårt att få tillgång till information hos vården eller i vetenskaplig forskning, främst är 

det hos andra högkänsliga som kunskapen och verktygen finns att hämta. 

Mödrarna upplever att de måste informera omgivningen om vad högkänslighet är även om de 

inte alltid orkar. Det beskrivs som att informationsförfarandet beror på vilken situation 

mödrarna befinner sig i och vart någonstans de befinner sig mentalt. Ibland är de bekväma 

med att upplysa sin omgivning om att de måste dra sig tillbaka eller säga ifrån när någon går 

över deras gräns men ibland har de svårt att visa den sidan av sig själva. Det framträder ur 

datamaterialet att det finns en förutfattad inställning till att människorna de möter kommer ha 

en viss nivå av okunskap eller icke-förståelse kring högkänslighet. Inställningen tycks vara 

baserad på tidigare erfarenheter vid samhällelig konfrontation av begreppet högkänslighet. Att 

informera omgivningen kan ske genom att inledningsvis vara öppen och förklara för sin 

omgivning vad högkänslighet är och hur det kan komma att uttrycka sig för mödrarna. 

Mödrarna tror att det skulle leda till en positiv effekt om fler fick kunskap om högkänslighet. 

De uttrycker att känslan av att bli förstådd är fantastiskt. Nedan illustrerar respondent 5 hur 

det kändes för henne att informera sin chef om högkänslighet: 

Jag mailade senast i förra veckan till min chef, det är en stor konflikt på jobbet då mailade jag och sa liksom 

att bara så att du vet så jag har det här personlighetsdraget. Så förklarade jag liksom forskningsmässigt vad 

det innebär och bara att det betyder att jag även om jag själv inte är liksom inne i själva konflikten så 

påverkas jag av det och märker att andra påverkas av det liksom. Och det är ganska läskigt att göra så att man 

blottar sig men i det här fallet så kände jag mig så pass trygg och att det också ger ett mervärde alltså att bli 

förstådd är fantastisk och hjälper mig. – Respondent 5.  

För respondent 5 kunde hon förändra sin arbetssituation och förbättra prestationen genom att 

informera sin chef om att arbetsplatskonflikterna påverkade henne negativt. Genom att 

informera om vad högkänslighet innebar och mötas av förståelse kunde hon släppa mycket av 

stressen hon kände inför att prestera sämre på arbetet trots att hon inte var direkt involverad i 

konflikterna. 

Mödrarna kan också låta bli att informera omgivningen. De kan försöka dämpa de 

högkänsliga uttrycken så länge för att inte behöva ta den konfrontation som eventuellt kan 

uppstå. Att inte informera sin omgivning kring de högkänsliga uttrycken mödrarna kan 

uppleva kan resultera i att de blir dömda som lite märkliga eller egoistiska. De upplever att 

omgivningens mindre positiva reaktioner kan minska eller upphöra med hjälp av ett legitimt 

vetenskapligt belagt begrepp som informerar och förklara varför de har andra behov än det 

som klassificeras som normalt. Respondent 9 vittnar om hur hon bemöter sin omgivning och 

exemplifierar situationer som är återkommande hos de mödrar vi har intervjuat: 
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Jag tror att delvis är det ju även mitt eget fel i vissa sammanhang för jag, eftersom jag ibland kanske tror att 

andras kunskap är dålig eller liksom att de inte vet om hur jag fungerar så kanske jag sätter mig själv i 

situationer som jag egentligen inte klarar av. Och jag försöker anpassa mig efter min omgivning, och ibland 

liksom för att det är lättast också jag liksom kanske inte pallar förklara […] så då går jag med på saker […] 

då blir risken stor att jag inte mår bra i slutändan när jag liksom pressar mig själv hårt. […] Jag tror även att 

jag själv bör bli bättre på att förklara för andra och kanske stå upp för mig själv och informera i vissa fall. I 

grund och botten så beror det ju ändå på att det inte finns så, så där jättemycket kunskap riktigt, i alla fall i 

min omgivning. - Respondent 9. 

Den samhälleliga kunskapsluckan skär igenom samhällets ansvar att informera men också 

egenansvaret hos de högkänsliga individerna att vidareutbilda sin omgivning, både för sin och 

andras skull. Respondent 9 illustrerar ovan att hon på grund utav att det saknas information i 

samhället om högkänslighet försätter sig i situationer hon egentligen inte klarar av för att 

skippa konfronteras med eventuella fördomar om högkänslighet. Hennes egen lösning på de 

utmanande situationer som kan uppstå är dock egenansvaret, att våga informera och förklara 

för andra vad högkänslighet är. 

5.2.2.1 Den samhälleliga kunskapsluckan i relation till Anpassning  

Den samhälleliga kunskapsluckan upplevs av mödrarna vara en stor anledning till att de 

anpassar sin vardag utanför hemmet. De vet inte kunskapsnivån hos människorna de möter 

och då högkänslighet upplevs vara ett nytt begrepp som ej nått en högre vetenskaplig status än 

anpassar sig mödrarna till och runt samhället för att skapa hållbara levnadsvillkor för sig 

själva och deras familjer. Den samhälleliga kunskapsluckans relation till anpassning beskrivs 

främst i mindre positiva ordalag då det tar energi att anpassa sig efter omgivningens 

kunskapsnivå och stundtals oförståelse. Anpassningen går ut på att mödrarna bedömer 

huruvida de har möjligheten att informera sin omgivning eller om de ska låta bli att informera 

den och istället bara flyta med. Med i ekvationen finns alltid mödrarnas ork. Leder 

informationsförfarandet till mindre ork och energi kvar till barnen, då görs en anpassning. 

Respondent 8 beskriver nedan hur anpassningen till den samhälleliga kunskapsluckan kan se 

ut: 

Samhället är inte anpassat för högkänsliga personer, vi har fått anpassa oss. Jag är van vid att anpassa mig, 

jag är i minoritet. Jag anpassar mig automatiskt. I och med att jag är för känslig så passar jag inte riktigt in, 

då måste jag anpassa mig och jag gör det jag tror förväntas av mig. - Anteckningar från intervju med 

respondent 8. 

Citaten visar på att respondent 8 och de andra mödrarna i stor grad anpassar sig till samhällets 

kunskapsnivåer automatiskt.  

5.2.3 Ökad självkännedom 

Kategorin ökad självkännedom innefattar de sätt som mödrarna uttrycker att de lärt känna sig 

själva på bättre efter att de kommit till insikt om att de är högkänsliga individer. Insikten om 

högkänslighet handlar om en brytpunkt i mödrarnas liv där de med hjälp av kunskap om 

högkänslighet kunnat känna igen sig och få förklaringar till varför de är på ett visst sätt. Ökad 

kunskap om högkänslighet har inneburit en ökad medvetenhet om deras särdrag och det har 

fört med sig positiva effekter i mödrarnas liv. I citatet nedan illustrerar respondent 2 sin 

upplevelse från när hon upptäckte högkänslighets-begreppet: 

Kunskapen om högkänslighet blev en ögonöppnare. Jag fick ord på varför jag var som jag var. Det fanns fler 

som mig och det var okej. En lättnad att det inte var fel på mig. Nu kunde jag utforska mig själv mer och 

göra det som var bäst för mig. - Anteckningar från intervju med respondent 2. 

Ökad självkännedom kännetecknas av egenskaperna: förklaringar och acceptans. Egenskapen 

förklaring handlar om de upplevelser mödrarna haft i samband med och efter att ha förvärvat 

kunskap om högkänslighet för första gången. Mödrarna beskriver att de har fått en förklaring 
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till varför de reagerar som de gör, agerar som de gör eller känner som de gör. Begreppet 

erbjuder mödrarna en alternativ syn på sig själva och en förklaring till deras beteende som 

leder till ökad självkännedom för de själva men de får också en förklaring att ge sin 

omgivning. De verktyg, berättelser och den gemenskap begreppet högkänslighet för med sig 

ger mödrarna möjligheten att utvecklas och lära känna sig själva på nytt vilket illustreras av 

respondent 9: 

Jag fick en aha-upplevelse att det här är ju jag, det förklarar ganska mycket. Det va ganska skönt faktiskt att 

få den här bekräftelsen och förklaring om varför man fungerar som man gör. […] Lättnad och glädje och 

nyfikenhet. Men nu hade jag ett nytt intresse, nu kan jag lära mig mer om tips och metoder. Känna igen mig i 

andra. Starkt positiv känsla, mycket lättnad. – Respondent 9.  

Det respondent 9 illustrerar i citaten ovan är dels hur kunskapen om högkänslighet ledde till 

ökad självkännedom för mödrarna tack vare de förklaringar begreppet erbjöd.  

Acceptans är en annan egenskap av den ökade självkännedomen. Tack vare att mödrarna har 

fått till sig högkänslighets-begreppet och förklaringarna som följer med begreppet har de 

lättare kunnat acceptera sig själva vilket har lett till en ökad självkännedom. Acceptansen och 

delvis förlåtelsen av sig själv exemplifieras av respondent 1: 

Jag gjorde ett sådant där test och såg att men det här är ju jag! Det kändes himla skönt, det är inget fel på 

mig, det är inget konstigt. Jag fick liksom en bekräftelse på att det är okej att vara som jag är. Tidigare har 

jag hackat väldigt mycket på mig själv. Det blir en förlåtelse till en själv, det är okej att vara såhär. Det finns 

andra som är så också. – Anteckningar från intervju med respondent 1. 

Mödrarna hackade på sig själva och hade en mindre positiv självbild före de fick kunskap om 

högkänslighet vilket också återfinns i citatet ovan.  

5.2.3.1 Ökad självkännedom i relation till Anpassning 

Den ökade självkännedomen handlar för mödrarna om en medvetenhet kring deras reaktioner 

och behov. Mödrarna upplever att de kan lära sig av det förflutna och se vad som behöver 

göras i framtiden för att de ska må bra. Att bli mer medveten om sin högkänslighet möjliggör 

också en bättre anpassning av det egna livet, arbetslivet och det sociala livet för att mödrarna 

ska orka mer för barnens skull. Mödrarna kan lättare identifiera de områden i sitt liv som är 

energidränerande och bedöma vilken slags anpassning som är lämpligast och mest effektiv 

vilket illustreras i citatet nedan:  

Jag har lärt känna mina behov. Jag har försökt att bara köra på och göra allt som jag vill och som förväntas 

från andra. Men att jag insett att mina behov är viktigast, dom är A och O för att jag ska kunna ge något till 

andra. De senaste två-tre åren har jag verkligen lärt mig att mina behov är viktiga och det har varit en process 

av självkännedom och lära känna vad jag mår bra av, det har inte alltid varit helt lätt att förstå. - Respondent 

9. 

Relationen mellan Anpassning och ökad självkännedom återfinns i de möjligheter till 

förbättring och mer ork den ökade självkännedomen ger mödrarna. Anpassningen för att orka 

mer blir bättre och mer effektiv tack vare den förvärvade kunskapen om högkänslighet och de 

själva. 

5.2.4 Egentid   
Egentid är en kategori som tillskrivs en stor roll i mödrarnas berättelser. Behovet av att göra 

saker på egen hand för att kunna återhämta sig. Det mest framträdande är att mödrarna får 

möjlighet att ladda batterierna utan barnen för att orka vara energifyllda och närvarande för 

barnen. Egentid innebär också att påfrestningarna av högkänsligheten eller andra yttre 

faktorer måste vägas upp av likvärdig eller extra mycket vila för att orka. Respondent 8 delar 

med sig om sina reflektioner kring egentid: 



   

 

 

 

34 

För mig är det väl, jag vet inte, jag känner väl på ett sätt när jag behöver gå undan eller behöver få vara själv 

och ladda batterierna och så. Ibland så försöker jag ju göra det, om inte annat så märks det nog på ens humör 

att nu behöver jag faktiskt få vara själv ett tag. Det är väl den återhämtningen jag, eller det är väl nog där jag 

får mest återhämtning där jag får vara själv och göra något kreativt utan att någon stör. Få vara för sig själv 

och göra något skapande. Jag försöker göra det mer än vad jag tänker. Jag ber inte ofta om det men jag 

försöker skapa de stunderna. Utan att jag tänker att det här är återhämtning, kanske gör det automatisk på ett 

sätt, fast ändå inte tillräckligt mycket. - Respondent 8. 

Citatet ovan definierar egentid som att få komma undan en stund, något som är en 

nödvändighet för att “ladda batterierna”, det vill säga att få mer ork.   

Kategorin Egentid innefattar två egenskaper: ensamhet och för deras egen skull. Den första 

egenskapen ensamhet beskriver egentid som aktiviteter ensam utanför familjen som hjälper 

mödrarna att återhämta sig och ladda batterierna. Kreativitet och att pyssla är en 

återkommande aktivitet men även att varva ned i form av yoga eller andra aktiviteter där 

kroppen sätts i rörelse. Respondent 4 ger exempel på aktiviteter som ensamheten kan 

innefatta: 

Att ta promenader, springa och röra på mig är viktigt. Behöver ensamhet för att orka med för min egen skull. 

– Anteckningar från intervju med respondent 4. 

Citatet vittnar om ett behov att se till sig själva och tillgodose behovet av ensamhet och hon 

föredrar främst aktiviteter där hon får röra på sig. Ensamhet kan också innefatta vila och lugn 

på soffan framför en serie. 

Citatet ovan väver även in den andra egenskapen, för deras egen skull. Att göra saker för 

deras egen skull innebär också på ett sätt att hämta kraft och få mer ork till att vara den sorts 

mamma de eftersträvar. Att göra saker för deras egen skull innebär att komma bort från både 

barn och familj och det är ibland nödvändigt även om det kan uppfattas som paradoxalt då 

mödrarna strävar efter att vara närvarande i deras barns liv. Citatet nedan visar på hur en 

handling som kan tolkas som egoistisk av omgivningen kan vara nödvändig för mödrarna för 

att få mer ork: 

En bra återhämtning för mitt föräldraskap var då jag bara fick fokusera på mig själv och bara göra roliga 

saker för mig själv och liksom vara social kanske, det va ju en resa då i det här fallet så det va ju utmattande 

på sitt sätt, men väldigt välbehövligt för då fick jag vara mig själv och vara någon annan än bara mamma. Så 

det har varit viktigt för mig. - Respondent 9. 

Att bara få göra något för sin egen skull beskrivs av respondent 9 som en form av 

återhämtning. Även om själva aktiviteten i sig kan vara fysiskt energidränerande stärker 

aktiviteten respondentens mentala energi. När mödrarna får möjlighet för egentid gör de saker 

för sin egen skull och rår om sig själva. 

5.2.4.1 Egentid i relation till Anpassning 

Egentidens relation till Anpassning yttrar sig i behovet av att skapa utrymme och tid för att 

ladda batterierna. När barn är med i livsekvationen är det sällan bara att lägga sig på soffan 

och ta det lugnt efter en stressig dag på jobbet. Mödrarna uttrycker att de vill prioritera och 

tillgodose barnens behov och egentid blir ett nödvändigt ont som måste tas hänsyn till för att 

kunna göra det långsiktigt och hållbart. Egentiden är ett behov som mödrarna måste anpassa 

sig efter för att orka vara närvarande och engagerade med deras barn. Nedan illustrerar 

respondent 7 hur hon anpassar sig för att få möjlighet till egentid: 

Jag måste anpassa mig efter mig själv och lyssna på mig själv. Jag behöver ibland säga nej för att få luft och 

andrum. Jag försöker skapa luft i schemat och är försiktig med aktiviteter för barnen. Då har jag möjlighet att 

återhämta mig. Jag tränar, går på yoga, läser och ibland mediterar. Jag undviker tv och radio då det är för 

mycket intryck. Jag hämtar energi genom att vara för mig själv en stund annars riskerar jag att bli trött, 

otrevlig, tappa stubinen eller bli väldigt tystlåten. - Anteckningar från intervju med respondent 7. 
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Citatet visar på hur viktig egentiden är för respondent 7 men visar också mer konkret hur hon 

gör för att få möjlighet till egentid genom anpassning och vilka aktiviteter hon föredrar. 

5.2.5 Ett annorlunda moderskap 

Den här kategorin går in mer på mödrarnas egna reflektioner kring moderskapet och hur de 

ser på sig själva som mödrar. De upplever sig själva som lite annorlunda. Känslan av att vara 

annorlunda definieras av mödrarna som att deras behov av exempelvis egentid eller lugna 

miljöer skiljer sig från normen och hur andra mödrar är i deras omgivning eller hur en 

mamma förväntas vara och bete sig. I jämförelse med andra gör de mycket på andra sätt för 

att kunna tillgodose barnens och deras egna behov för att orka. Respondent 6 beskriver hur 

hon har reflekterat kring sitt moderskap i relation till andra mödrar och hur kunskapen om 

högkänslighet har underlättat: 

För alla andra verkade liksom saker så himla lätt som var så himla svårt för mig. Det måste ju vara något fel 

på mig som inte kan klara av vissa saker. Sen dess har jag ju känt att det inte är det och så förstår man sig 

själv lite bättre […] Det var ju väldigt skönt att hitta liksom ett svar på många funderingar som man har haft 

man tycker ju liksom att ja men alla andra gör ju det varför kan inte jag gör det? Och just att alla andra tycker 

att ja men det här är väl inga problem eller, saker som var väldigt jobbiga för mig. – Respondent 6. 

Citatet förmedlar att respondent 6 känner sig annorlunda i jämförelse med andra. Hon klarar 

inte av att göra lika mycket som andra mödrar gör i egenskap av ork och energi.  

Ett annorlunda moderskap innefattar egenskapen att det skiljer sig från andra mödrars. I 

intervjuerna har vi som tidigare nämnt inlett med grandtour-frågan “Berätta lite om hur det är 

att vara högkänslig och mamma?”. Mödrarna har inledningsvis svarat att de såklart inte har 

något annat att jämföra med men en gemensam upplevelse är dock att de upplever att deras 

moderskap skiljer sig från andra mödrar. De har noterat vissa skillnader i sättet de är på och 

hur de bemöter deras barns behov. Ett högkänsligt moderskap sker på andra premisser som 

kan avvika från samhällets normer och krav. Respondent 2 belyser några skillnader hon själv 

lagt märke till: 

Jag är inte den som följer med på barnkalas eller knyter an till andra föräldrar. Att kallprata är ett big no no. 

Jag upplever att andra föräldrar/mammor kan vara hetsiga och deras vardag är fyllda av många måsten. Jag 

försöker att i mindre utsträckning fylla barnens vardag med intryck utifrån. Det är okej att ta det lugnt. Jag 

kanske upplevs som en tråkig förälder. - Anteckningar från intervju med respondent 2. 

Citatet visar på att hon har noterat att sättet hennes moderskap ser ut skiljer sig från mängden 

men att hon ändå finner sig i att det är det bästa för hennes familj. Respondent 9 beskriver hur 

hennes moderskap ser ut: 

Jag kan ofta känna att jag inte orkar engagera mig lika mycket som jag vill eller som andra mammor kanske 

gör i exempelvis parklek. Innan fick jag dåligt samvete men nu har jag slutat jämföra mig. Jag gör mitt bästa 

och kompenserar med min närvaro på andra sätt. Pappan till barnen får gå till simhallen. Jag undviker sådana 

situationer som kan vara överstimulerande. - Anteckningar från intervju med respondent 9. 

Även i det här citatet återfinns reflektioner över moderskapet som annorlunda men att 

respondent 9 kompenserar på andra sätt. Mödrarna menar att bara för att deras moderskap 

skiljer sig från andras behöver det inte vara till det sämre. 

5.2.5.1 Ett annorlunda moderskap i relation till anpassning  

Ett annorlunda moderskap innefattar vetskapen om att det inte alltid går att leva upp till 

samhällets förväntningar och krav på vad en mamma ska orka med just för att de måste ta 

hänsyn till högkänsligheten. För att orka vara närvarande mödrar måste de anpassa sig efter 

de behov som gör att mödrarna skiljer sig från andra och frambringar känslan av att vara 

annorlunda. Anpassning i form av att som mamma inte följa med på barnkalas eller följa med 

barnen till simhallen sker för att de ska orka vara mer närvarande i andra situationer men det 
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skiljer sig från andra mödrar. Att anpassa för att orka i det annorlunda moderskapet kan mötas 

med höjda ögonbryn från omgivningen. Det är inte behoven av egentid och återhämtning i sig 

som skiljer sig från andra mödrar, det är snarare något vilken förälder som helst skulle känna 

igen sig i. Att mödrarna i vår studie däremot måste anpassa sig till och tillgodose de här 

behoven för att orka vara närvarande och kunna spendera tid med deras barn är det som 

upplevs vara annorlunda för mödrarna. De måste ta sig tiden att tillgodose sina behov, något 

som de upplever att andra mödrar kan göra tillfälligt avkall på eller ta igen senare för att 

fokusera helt på deras barn i stunden. Respondent 8 beskriver anpassningens del av sitt 

moderskap: 

Jag kan inte alltid möta barnet. Jag måste anpassa och kompromissa för att orka, jag måste ta hand om mig 

själv för att kunna ta hand om barnet. Jag känner skuld om jag sätter mig själv först men jag måste se till 

mina behov för att orka i längden. - Anteckningar från intervju med respondent 8. 

Hon nämner känslan av skuld i samband med att hon sätter sig själv först men att hon måste 

anpassa sig efter sig själv också. Något som av mödrarna har uttryckts vara det som främst 

frambringat känslan av att vara annorlunda. För att de ska orka vara närvarande föräldrar 

måste de värna om sig själva något som kan upplevas som egoistiskt för andra. 

5.3 Sammanfattning av kategoriernas relationer  

Den teori vi successivt har genererat med hjälp av Glasers grundade teori innefattar 

kärnkategorin Anpassning samt underkategorierna som presenterats i avsnittet ovan med 

tillhörande relationer. Nedan följer en sammanfattning av underkategoriernas relationer till 

kärnkategorin Anpassning. 

 Avläsningsförmågans relation till anpassning grundade sig i att det krävdes åtgärder för att 

undvika den överbelastning och överstimulering avläsningsförmågan kan medföra. 

Avläsningsförmågan klargör också vad som behöver anpassas hos de själva och hos barnen då 

mödrarna läser av sin omgivning. Anpassningen görs för att hantera och undvika 

påfrestningar till följd av avläsningsförmågan. 

 Den samhälleliga kunskapsluckan är en stor orsak till att mödrarna anpassar sig utanför 

hemmet. De anpassar sig till och runt den förväntade kunskapsnivån på deras omgivning. 

 Ökad självkännedom bidrar till en medvetenhet kring mödrarnas reaktioner och behov 

vilket kan medföra en bättre anpassad vardag. Mödrarnas ökade självkännedom skapar 

möjligheter till förbättring och mer energi genom de anpassningar de kan göra utifrån 

självkännedomen. 

 Egentid vittnar om behovet att skapa utrymme och tid för att ladda batterierna och klara av 

rollen som mamma. Mödrarna vill prioritera och tillgodose barnens behov men behöver 

anpassa sig efter behovet av egentid för att kunna vara närvarande. 

 Ett annorlunda moderskap syftar till mödrarnas upplevelse av omgivningens fördomar. 

Eftersom de måste anpassa sig efter och tillgodose sina behov för att klara av vardagen 

avviker de från den samhälleliga normen av hur en mamma ska vara. Deras ageranden kan 

tolkas som egoistiska inom ramen för att normativt moderskap. 

Inom ramen för undersökningen fanns inte möjligheten att fördjupa relationerna mellan 

kategorierna men vi har noterat att det finns relationer mellan samtliga kategorier. Den mest 

framträdande relationstypen är orsak-verkan vilket innebär att kategorierna som framträtt ur 

datamaterialet har relationer sinsemellan då de påverkar eller orsakar varandra på ett eller 

annat sätt. Att den här sortens relationer framträder så tydligt mellan kategorierna stärker våra 

förhoppningar om att ha funnit relevant och ändamålsenligt material för vår grundade teori.  

 

5.4 Sammanfattning av resultat 

Sammanfattningsvis visar resultatet att huvudangelägenheten Att inte alltid orka är 
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genomgående för hela studien. Både huvudangelägenheten och kärnkategorin Anpassning har 

varit återkommande i samtliga kategorier och även haft framträdande roller. Många faktorer i 

mödrarnas liv påverkar dem och deras ork vilket leder till att de måste göra olika sorters 

anpassningar för att kunna parera de dränerande aktiviteterna och få energi istället för att 

enbart bli av med den. Underkategorierna visar på att mödrarna vill vara närvarande i deras 

barns liv men det är inte alltid lätt att konstruera livet så som de önskar då högkänsligheten 

spelar en framträdande delroll i deras liv. Den ökade självkännedomen och 

avläsningsförmågan kan användas som verktyg för att orka mer. Den samhälleliga 

kunskapsluckan och Ett annorlunda moderskap kan ta energi och ge upphov till orkeslösheten 

mödrarna vittnar om medan egentid om möjligheten ges laddar batterierna. För att hantera sitt 

moderskap och vardagsliv, vilket präglas av huvudangelägenheten Att inte alltid orka, har 

olika anpassningsstrategier utvecklats med det gemensamma målet att underlätta vardagen 

och undvika energiförluster.   

6. Diskussion 
I det här sista avsnittet ämnar vi knyta samman alla delar som har presenterats i uppsatsen. 

Avsnittet besvarar studiens frågeställning samt för en diskussion kring den tidigare 

forskningens relation till vår studie. Sedan presenteras det teoretiska ramverk vi valt att 

placera vår studie inom för en djupare förståelse. Vi kommer även kritisera vissa delar av 

uppsatsen som vi vill uppmärksamma för att sedan avsluta med de konklusioner vi kommit 

fram till. 

 

6.1 Resultatet i förhållande till intresseområde och frågeställning  

Intresseområdet för vår studie var mödrar som identifierade sig som högkänsliga. Syftet med 

studien var att lyssna till mödrarnas berättelser för att upptäcka vad som framträdde som deras 

huvudangelägenhet. Anledningen till det var att generera en relevant teori grundad i data som 

kunde bidra till forskningsfältet och deltagarna. Frågeställningen som framträdde under 

studiens gång var: Hur gör högkänsliga mödrar för att orka vara närvarande i sina barns liv?  

 

För att generera teorin har arbetade vi med att så förutsättningslöst som möjligt samla in 

upplevelser och berättelser från högkänsliga mödrar. Vi menar att vår studie och dess resultat 

har besvarat forskningsfrågan. Huvudangelägenheten Att inte alltid orka framträdde under 

studiens gång och med den kärnkategorin Anpassning som var lösningen på 

huvudangelägenheten. För att orka vara närvarande i sina barns liv anpassar mödrarna det 

egna livet, det sociala livet och arbetslivet. Anpassning är genomgående för hur mödrarna 

hanterar den bristande orken för att förebygga och samla energi. Anpassning är den viktigaste 

handlingen mödrarna gör för att orka vara de slags mödrar de önskar vara. För att orka vara 

närvarande krävs det utöver Anpassning att mödrarna tar hand om sig själva och ger sig själva 

det utrymme som de behöver i form av bland annat Egentid. En hjälpande faktor på vägen har 

också varit att bli varse om deras högkänslighet och lära sig mer om de själva och deras behov 

genom Ökad självkännedom. Anpassningen och återhämtningen i form av egentid har en 

ständig följeslagare i Ett annorlunda moderskap där mödrarna uttrycker att deras högkänsliga 

behov ofta medför en medvetenhet av att de skiljer sig från andra mödrar. Kärnkategorin 

Anpassning kämpar ofta med underkategorin Avläsningsförmåga där den stundtals ofrivilliga 

förmågan att ta in och ta på sig andras sinnesstämningar blir energidränerande. För att orka 

måste mödrarna anpassa. 

 

I sammanfattningen av kategoriernas relationer gick vi kort in på vilken typ av relation som 

framträtt mellan kategorierna. Ramen för undersökningen tillät oss inte att fördjupa oss i 

relationerna men vi gjorde flera iakttagelser. Till exempel möjliggjorde underkategorin Ökad 
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självkännedom att anpassningen blev mer specifik utefter moderns behov och underkategorin 

Egentid kunde främjas och anpassas då kunskapen om mödrarnas behov ökade. Det kunde i 

sin tur skapa förutsättningar för en förbättrad Anpassning av de olika dimensionerna av 

vardagslivet. Underkategorin Avläsningsförmågans för- och nackdelar relaterade bland annat 

till underkategorin Egentid där förmågan att ständigt läsa av sin omgivning gav upphov 

till/orsakade energidränage och ett behov av återhämtning. Underkategorin Den samhälleliga 

kunskapsluckan återfanns i berättelserna om hur mödrarna upplevde sin omgivning efter att 

de hade fått en ökad självkännedom och hur de själva hade fått lida av den. Likaså återfanns 

Den samhälleliga kunskapsluckan i mödrarnas upplevelser av omgivningens fördomar eller 

förutfattade meningar när de ibland tvingades prioritera Egentid, det platsar alltsammans i 

underkategorin Ett annorlunda moderskap. 

 

I studien framkom positiva aspekter av det högkänsliga moderskapet. De uppskattade sin 

förmåga att ligga steget före gällande sina barns mående och välbefinnande genom 

exempelvis avläsningsförmågan. Många upplevde också att deras förmåga att läsa av 

underlättade för barnen när de hade svårt att sätta ord på känslor och tankar. Kreativitet och 

idérikedom framträdde som stora tillgångar i moderskapet då mödrarna hade lätt för att leka 

och underhålla sina barn. De positiva aspekterna berörs dock inte nämnvärt i resultatdelen då 

de inte var återkommande eller framträdande i mödrarnas berättelser. De positiva sidorna 

utgör inte heller en del av lösningen eller hanteringen av orkeslösheten hos mödrarna som var 

den framträdande huvudangelägenheten.  

 

Vi vill lyfta in det kritiska perspektivet och Brinkmans (2014) diskussion om patologisering 

för att belysa resultatdelen i förhållande till intresseområde och frågeställning. De svårigheter, 

utmaningar och fördelar som framträtt i studiens kategorier ter sig särskiljande i vissa 

aspekter. Vår diskussion berör om de aspekterna verkligen är så pass avvikande att en 

patologiseringsprocess anses vara en rimlig samhällelig reaktion? 20% av befolkningen 

uppskattas vara högkänsliga vilket tidigare har benämnts som en normalfördelning. Vad blir 

konsekvensen av att särskilja högkänslighet och ett högkänsligt moderskap? Underkategorin 

Ett annorlunda moderskap vittnar om att upplevelsen av kategorin högkänslighet också 

medför ett annorlundaskap. Kan ett sådant avvikande utgångsläge medföra en minskad 

motståndskraft och ökad mänsklig sårbarhet bara genom vetskapen om att högkänslighet är 

något som patologiserats och fortfarande befinner sig i processen?  

 

Det är svårt att säga om det är ett specifikt högkänsligt moderskap vi slutligen har studerat. Vi 

har ställt frågan till oss själva gällande distinktionen mellan högkänslighet och moderskap. 

Resultatet vi har fått fram kan mycket väl peka enbart på högkänsliga personer och inte spegla 

ett särskiljande eller avvikande moderskap i den bemärkelsen att det skulle kunna 

kategoriseras som ett högkänsligt moderskap. Det kan möjligen vara så att kategorierna som 

framträtt helt sonika speglar högkänslighet och den kan yttra sig i alla samhällsgrupper där 

högkänslighet förekommer utan att vara unikt för moderskapet.   

 

6.1.1 Kvalitetskriterier 

Thornberg & Forslund Frykedal (2015, s.65) nämner fyra kvalitetskriterier, formulerade av 

Charmaz, för resultatet i en GT-studie: trovärdighet, originalitet, resonans och användbarhet.  

Trovärdighetskriteriet handlar om att de påståenden som vi kommit fram till ska vara väl 

underbyggda av data och att kategorierna ska täcka en stor del av vår empiri (Thornberg & 

Forslund Frykedal, 2015, s.65). Det här kriteriet anser vi att vårt resultat uppfyller eftersom 

vår kärnkategori och underkategorierna alla har en stark koppling till varandra och täcker 
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därmed in en stor del av det empiriska materialet vi samlat in. Då alla kategorier hör samma 

med varandra anser vi att vi lyckats fånga upp och beskriva många aspekter i teorin samt att 

vi även på så vis har kunnat visa att vårt resultat är väl underbyggt ur data. Vi har använt oss 

av hela vårt material på ett varierat sätt utan att betona någon särskild källa och detta 

illustreras i våra citat i resultatdelen. 

Originalitetskriteriet ställer frågor om huruvida vi lyckats generera nya kategorier, om de 

erbjuder nya insikter, om analysen erbjuder begreppsliga perspektiv på data samt hur vår 

teoretiska modell utmanar, utvidgar eller förfinar befintliga idéer och begrepp (Thornberg & 

Forslund Frykedal, 2015, s.65). Vi anser att vår studie fyller originalitetskriteriet på samtliga 

punkter på grund av att vår studie verkar, baserat på tidigare forskning, vara ensam i sitt slag 

med att täcka in högkänslighet och moderskap genom det sätt vi genomfört studien på. 

Intresseområdet och forskningsfrågan för vår studie har både utvidgat och förfinat den 

forskning som redan finns om högkänslighet genom att belysa en grupp människor som inte 

tidigare studerats på det här sättet. Vår genererade teori begreppsliggör de utmaningar som 

högkänsliga mödrar står inför vilket enligt vår uppfattning inte tidigare har studerats på det 

här sättet. 

Resonanskriteriet handlar om ifall vår modell är begriplig, om den låter rimlig för 

deltagarna i studien och andra som delar deras omständigheter, om vår analys erbjuder en 

djupare insikt om deras liv och tillvaro samt om våra kategorier beskriver nyanserna av det 

som vi har studerat (Thornberg & Forslund Frykedal, 2015, s.65). Vår förhoppning är att vår 

studie framstår som rimlig för våra deltagare och andra som kan känna igen sig i målgruppen. 

Vår förhoppning är också att vårt resultat erbjuder en djupare insikt i hur det är att vara en 

högkänslig mamma. Vårt resultat beskriver utmaningarna som mödrarna står inför samt de 

lösningar som de använder sig av, på ett sätt som deltagarna själva kanske inte reflekterat 

över. Våra kategorier berör som sagt många olika aspekter och vår förhoppning är därmed att 

vår studie kan bli användbar och insiktsfull för våra deltagare och även andra som tar del av 

vår studie.  

Användbarhetskriteriet handlar om ifall vår analys erbjuder tolkningsverktyg som 

människor kan använda i sin vardag och om hur vår studie kan bidra med kunskap och 

förbättringar (Thornberg & Forslund Frykedal, 2015, s.65). Vi anser att vår studie uppfyller 

det här kriteriet eftersom vår teori erbjuder sätt att tänka kring tillvaron som högkänslig 

mamma. Kärnkategorin Anpassning till exempel sätter ord på beteenden och processer som 

mödrarna själva inte tänkt på som specifikt en form av anpassning. När vi i den selektiva 

fasen nämnde ordet anpassning för intervjudeltagarna fick vi samma slags information som 

när vi fortfarande var i den öppna fasen. Mödrarna berättade om saker som vi kunde koppla 

samman till en vidare kontext. Vi tror att vår studie därmed kan bidra med kunskap och 

förbättringar eftersom vi lyckats begreppsliggöra de sätt som mödrarna hanterar sin vardag 

på. Vi har satt ord på problem och lösningar och förmedlar dem genom den här studien. 

 

6.2 Resultatet i förhållande till tidigare forskning 

I följande avsnitt diskuteras hur den tidigare forskningen vi presenterat förhåller sig till 

studiens resultat. De teman som utgör tidigare forskningsavsnittet går att återfinna i vår studie 

mer eller mindre. Att vår kvalitativa studie återspeglar många av de resultat som de 

kvantitativa studierna presenterar tolkar vi som att högkänslighet är en kategorisering värd att 

studera vidare både kvalitativt och kvantitativt. Vi behandlar framtida forskning närmare i ett 

senare avsnitt. 
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Det första temat Högkänslighet och psykisk ohälsa har visat på att högkänsliga individer 

tenderar att vara mer mottagliga och känsliga för stress och psykisk ohälsa i flera dimensioner 

av vardagslivet såsom exempelvis arbetslivet. Evers m.fl. (2008) behandlar arbetsrelaterad 

stress och andra faktorer som högkänsliga individer kan vara extra mottagliga för. Det har 

varit ett återkommande samtalsämne för mödrarna i vår studie då de självmant har valt att gå 

ned i arbetstid för att minska den mängd stress och utmattning de upplevt tidigare, vilket har 

haft effekt på deras moderskap och påverkad barnen negativt i form av en trött och icke-

närvarande mamma. Precis som att högkänsliga individer i tidigare studier oftare rapporterat 

symtom av psykisk ohälsa så rapporterar även deltagarna för vår studie att de upplever 

negativa sidor av högkänsligheten. I kärnkategorin Anpassning och underkategorin 

Avläsningsförmåga är temat Högkänslighet och psykisk ohälsa särskilt förekommande. 

 

Temat Högkänslighet och föräldraskap behandlar bland annat högkänsliga mödrars 

upplevelse av kaos i hemmet och ljudkänslighet. Upplevelsen av kaos i hemmet kan 

förtydligas som en ökad känslighet för miljömässig stimulus vilket vi ser som väldigt 

förekommande i vår resultatdel. De högkänsliga mödrarnas liv anpassas efter känsligheten för 

miljömässig stimulus och eventuella situationer där den kan bli överväldigande undviks. Vår 

upplevelse av studien om kaos i hemmet av Wachs (2012) är att mödrarna som observerats 

inte själva har så mycket kontroll över de stimulerande faktorerna i hemmet, något som står i 

motsats till det resultat vi har presenterat. De högkänsliga mödrarna i vår studie pratade 

mycket om de åtgärder de tog till för att skapa ett tryggt och stabilt hem där mycket plats för 

återhämtning fanns för både barnen och mödrarna. Att hemmiljön skulle uppfattas som 

kaosartad framkommer inte i vår studie då mödrarna genom kärnkategorin Anpassning 

förebygger den sortens stimuli. 

  

Upplevelsen av högkänslighet är ett tema vars mönster återfinns i underkategorin Ett 

annorlunda moderskap, Egentid och Den samhälleliga kunskapsluckan. 70% av de tillfrågade 

i första studien som Aron och Aron (1997) genomförde upplevde sig annorlunda, mycket på 

grund av deras behov av att ofta ta pauser. Studiedeltagarna hade en medvetenhet om sina 

behov och ordnade sina liv för att undvika överstimulering och oönskade överraskningar. 

100% av deltagarna i den sista delen av Cater (2016) ansåg att kunskapen de fått om 

högkänslighet tack vare studien var livsomvälvande och hjälpsam, något de önskade att flera 

fick ta del av och att kunskapen om högkänslighet spreds till lärare och studenter. Vårt 

resultat kring högkänsliga mödrar reflekterar känslan av att vara annorlunda och att behovet 

av återhämtning i form av exempelvis egentid skapade osäkerhet inför hur de kunde bli 

bedömda av samhället. Respondenterna i vår studie uttryckte en önskan om att fler fick 

kunskap om högkänslighet för att minska fördomar och hjälpa fler högkänsliga individer. 

Kärnkategorin Anpassning återfinns i Aron och Arons (1997) studie där deltagarna ordnade 

sina liv för att undvika stimulering. En reflektion från vår sida är att medvetenheten om de 

högkänsliga behoven och lösningarna individerna använde då år 1997 är densamma idag år 

2019. En iakttagelse är att livet för högkänsliga individer i princip sett likadant ut genom 

tiderna, det har varit samma behov och utmaningar men i takt med att samhället har förändrats 

har också verktygen utökats och acceptansen spridit sig genom vad Brinkman (2014) kallar en 

patologiseringsprocess.  

 

Slutligen redogjorde vi för temat Högkänslighetens förmågor där studierna av Jagiellowicz 

m.fl. (2016) och Gearheart (2014) uppvisade två olika resultat som till viss del kunde tolkas 

som motsägande. Jagiellowicz m.fl. (2016) visar på att högkänsliga reagerar starkare och 

känner mer inför främst positiva men också negativa stimuli något som vårt resultat också 

återspeglar till viss del då mödrarna upplever sig ta in många stimuli i form av 
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avläsningsförmågan och därmed också reagerar starkare och mer inför de känslor som 

omgivningen förmedlar. Lyckliga personer i omgivningen gör mödrarna lyckliga och tvärtom. 

Fokus för vår studie har dock kommit att bli mer på negativa stimuli allt eftersom 

huvudangelägenheten och kärnkategorin framträdde.  

Gearheart (2014) visade å andra sidan att högkänsliga individer inte nödvändigtvis reagerar 

mer på överstimulerande miljöer och inte är bättre på att identifiera icke-verbala signaler och 

emotionella vokala uttryck än icke-högkänsliga individer. Det Gearheart (2014) förtydligar i 

sin studie och något som är värt att understryka i relation till vår studies resultat är att 

Gearhearts studie enbart undersökte relationen mellan högkänslighet och specifikt förmågan 

att urskilja icke-verbala signaler i en distraherande miljö. Det säger ingenting om 

högkänslighetens förmågor i övrigt. Vår studie visar att mödrarna upplever sig kunna läsa av 

sina barn och sin omgivning mer detaljrikt och inkännande än andra, de kan inte veta hur stor 

skillnaden är från andra mödrar men de förmedlar sin upplevelse. Att det är en kvantitativ 

studie som undersöker faktisk korrelation kan vara förklaringen till varför Gearhearts resultat 

skiljer sig så pass från vårt resultat. Vi ämnade inte mäta eller kontrollera högkänsliga 

mödrars upplevelser, enbart lyssna till dem och belysa dem. 

 

6.3 Teori 
Den teori som presenteras här är narrativ teori med en blandning av sociologi och existentiell 

psykologi. Den narrativa teorin förklarar hur människor använder sig av berättandet av 

historier som ett verktyg för bland annat meningsskapande och vad berättelserna innebär för 

dem. Vi anser att den här teorin passar särskilt bra som ett sätt att kontextualisera vår 

grundade teori eftersom det är i just berättelsen som vi mött våra intervjudeltagare och sättet 

mödrarna använder sig av berättandet för att informera och utvecklas återfinns och förklaras 

med hjälp av den narrativa teorin. De personer som har deltagit i vår studie har alla delgett oss 

en berättelse om hur det är att vara en högkänslig mamma och genom den narrativa teorin kan 

vi placera vår studie inom en kontext där mödrarnas berättelser får utrymme och fokus som 

något meningsskapande och meningsfullt, för både mödrarna, oss och de som kommer att ta 

del av den här studien. Som vi kommer att presentera nedanför i redogörelsen för teorin, är 

berättelsen inte enbart för den som berättar utan även de som lyssnar till berättelsen.  

Vi börjar med att presentera de delar av teorin med existentiella psykologiska inslag och 

fortsätter sedan med de sociologiska inslagen. Att presentera en blandning av sociologi och 

existentiell psykologi görs för att vi anser att de båda delarna kompletterar varandra. Den 

existentiella psykologiska narrativa teorin tar fasta på hur människor på ett sätt blir till genom 

berättelser, att det finns ett meningsfullt skapande för den enskilda individen. Sociologisk 

narrativ teori tar fasta på vad som händer när människor tar till sig ett sjukdomsbegrepp, eller 

i det här fallet, högkänslighets-begreppet. 

  

6.3.1 Existentiell psykologisk narrativ teori 
Inom den narrativa teorin ses, enligt Jenner och Henriksson (2008, s.79), berättandet som det 

kitt som håller ihop en individs förflutna med sitt nu och sin framtid. Berättandet beskrivs 

handla om erkännande och identitet både i våra egna ögon och i andras. Enligt narrativ teori 

omformas livet till berättelser där försök till meningsskapande, tolkningar och omtolkningar 

sker. Berättandet är inte ostrukturerat eller oplanerat, det finns mening med berättande och det 

handlar om att komma underfund med varför livet blev som det blev och hur en ska förhålla 

sig till det (Jenner & Henriksson, 2008, s.79). Den narrativa teorin behandlar därmed 

mödrarnas berättelser där de försöker komma underfund med sitt liv och hitta förklaringar och 

mening i händelser som de upplevt. Mödrarnas berättelser med de tre komponenterna, det 

förflutna, nutiden och framtiden har varit meningsfulla att förtälja och de har tolkat och 

omtolkat händelser för att kunna förmedla berättelserna till oss. Underkategorin Ökad 
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självkännedom har bidragit till att mödrarna kunna hitta förklaringar till sitt förflutna och 

nutiden medan kärnkategorin Anpassning hjälper dem att förstå sin framtid och vad som krävs 

av dem för att orka. Eftersom vår studie använt en så pass öppen metod har mödrarnas egna 

berättelser fått komma fram så som de varit viktiga för dem, inte konstlade eller framtvingade 

utan som deras egna författade livsberättelser. 

  

Jenner och Henriksson (2008, s.82) skriver om hur det existerar en obestämdhet kring 

människors liv där det som är meningsfullt idag kan vara betydelselöst imorgon och att livet 

kan skifta drastiskt från det ena ögonblicket till det andra. Utifrån vår studie kan mödrarna 

genom att forma sin egen berättelse sålla och hålla ordning på det som är viktigt, oviktigt och 

vad som är enskilda företeelser eller delar av ett mönster (Jenner & Henriksson, 2008, s.82). I 

formandet av sin berättelse finns det en narrativ struktur som kommer till genom sortering 

och redigering av olika företeelser. När mödrarna i vår studie berättar väljer de att lyfta fram 

vissa saker som mer viktiga än andra baserat på sociala och kulturella föreställningar om 

relevans (Jenner & Henriksson, 2008, s.83).  Jenner och Henriksson (2008, s.85–86) menar att 

det är genom berättandet som människor, mödrarna i vårt fall, rättfärdigar sättet på vilket 

deras karaktär, önskningar och intressen har växt fram och ändrats genom tidigare händelser i 

livet. 

I inledningen refereras Brinkman (2014) och diskussionen om sunda, sociala, driftiga och 

innovativa samhällsmedborgare som oundvikligen skapar förväntningar och krav. 

Anledningen till varför studiens underkategorier samt kärnkategori Anpassning framträtt i 

mödrarnas berättelser kan förklaras med de sociala och kulturella föreställningar som råder i 

samhället. Det som framträder som viktigt att lyfta för mödrarna är just de faktorer som skiljer 

dem från normen och avviker från de sociala och kulturella föreställningarna. Det blir relevant 

för mödrarna att belysa för att forma sin berättelse och rättfärdiga sig själva.   

Underkategorin Egentid vittnar om ett skuldbeläggande från både mödrarnas håll men 

också omgivningen. Mödrarna är medvetna om att det stora behovet av egentid avviker från 

sociala och kulturella förväntningar på modersrollen. Med hjälp av berättande kan 

information om högkänslighet förmedlas och skänka en slags legitimitet till behovet av 

egentid. Berättandet innehåller en strävan efter en sammanhängande livsberättelse och det är i 

sin tur intimt förknippat med sökande efter självkännedom (Jenner & Henriksson, 2008, s.86). 

 Begreppet narrativ struktur beskriver det innehåll som vi fått ta del av från mödrarna i 

deras berättelser. De har medvetet valt att presentera vissa saker för oss och utelämna andra 

eftersom vi har begärt av dem att tala om ett specifikt ämne - högkänslighet och moderskap. 

Mödrarnas berättelser har kommit att handla om det som Jenner och Henriksson skriver om 

högkänslighets-begreppet och hur det har format mödrarna till de dem är idag. I deras 

berättelser har beteenden och handlingar kunnat förklaras och rättfärdigats med hjälp av 

högkänslighets-begreppet. 

 

Berättandet kan enligt Jenner och Henriksson (2008, s.88) också fungera som en förklaring 

till livet där människor försöker förstå varför livet blev som det är nu. Då söker mödrarna i 

berättandet efter orsaker som bland annat förklarar och rättfärdigar samt orsaker som gör 

handlingar förståeliga. I berättande försöker människor då komma fram till förklaringar som 

ger ett svar på varför vissa saker hände (Jenner & Henriksson, 2008, s.88). Det här är något 

som återfinns i underkategorin Ökad Självkännedom där mödrarna genom berättandet har 

kunnat delge sina förklaringar till varför livet blev som det blev. Under intervjuerna har 

mödrarna fått berätta om något som de kanske inte riktigt fått reflektera kring och delat med 

sig av på det här uttömmande sättet förut. Vi har upplevt att mödrarna medan de berättat sina 

livsberättelser har kunnat ge sig själv svar på varför vissa saker hände eftersom de fick 

utrymme att utrycka tankar och känslor om det. 
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Berättandet kan även fungera som ett identitetsskapande där själva berättelsen kan bidra 

med att skapa en bild av vem man själv är och varför man blev den man är. Här handlar 

berättelsen om att skapa sig själv (Jenner & Henriksson, 2008, s.90). Vi kan se att mödrarna 

under intervjuerna fick chansen att skapa sig själva och sin identitet i relation till 

högkänslighet. I berättandet kunde mödrarna skapa identiteter som högkänsliga mödrar och 

förmedla vad det innebar att vara det, vilket också frambringade och satte ord på känslan av 

att vara annorlunda i sitt moderskap. Berättandet frambringade en medvetenhet av att inte 

göra som alla andra samtidigt som det inte riktigt gick att sätta fingret på. Vad var det som var 

högkänslighet och vad var det som var modersrollen var en återkommande reflektion.  

Jenner och Henriksson (2008, s.97) beskriver berättandet som om det ingår i ett ekologiskt 

system där virrvarr av berättelser påverkar människor och människorna påverkar 

berättelserna. I berättelserna vävs även sociala och kulturella berättelser in och skapas, 

återskapas och upplevs. Vad som berättas i berättelserna beskrivs av Jenner och Henriksson 

(2008, s.97) på följande vis: ”Vad som får en framträdande plats i berättelserna är inte enbart 

kulturbundet, utan även i hög grad tidsbundet och något som avgörs av de sociala grupper 

som så att säga har tolkningsföreträde.”. Det är alltså många faktorer som avgör vad en 

människa berättar i sin historia. Det som är tidsbundet återfinns i kulturen och det sociala som 

omger individen och återspeglas sedan i berättelsen. 

Mödrarna i vår studie är i högsta grad påverkade av det omgivande samhället där social 

och kulturella faktorer spelar in. Vad vi upplevde i mödrarnas berättelser var en ärlighet och 

uppriktighet kring hur samhället påverkade dem. Underkategorin Den samhälleliga 

kunskapsluckan medför att de anpassar sig utefter den vilket påverkar deras berättelser och 

identitetsskapande gentemot andra. Aspekten om tidsbundenhet tycker vi är särskilt intressant 

eftersom begreppet högkänslighet inte är äldre än 30 år. Mödrarnas berättelser är alltså 

påverkade av tiden vi lever i och om högkänslighet inte hade författats ännu hade mödrarna 

inte författat samma sorts berättelser som de vi har tagit del av. I relation till tidsbundenheten 

har den samhälleliga kunskapsluckan minskat, om studien hade utförts om 10 år hade vi tagit 

del av helt andra sorters berättelser av mödrarna. Även kulturen spelar in i det här avseendet. 

Om det inte vore så att vi levde i en kultur och tid där individuella avvikelser patologiserades 

och kategoriserades hade mödrarna kanske inte ens valt att delta i vår studie i nutid. 

 

6.3.2 Sociologisk narrativ teori 
Den existentiella psykologiska synen på narrativ teori har, som beskrivet ovan, inslag av 

sociologiska begrepp där den tar upp kulturella och sociala aspekter av berättandet. Vidare 

fortsätter avsnittet in på den sociologiska fortsättningen i vår presentation av den narrativa 

teorin. Boken av sociologen Frank (1995) som det här avsnittet refererar till, The Wounded 

Storyteller, handlar generellt om hur människor berättar om sjukdom men de poänger och 

resonemang som tas upp här anser vi går att applicera på en bredare kontext och inte enbart 

sjuka människor. Istället för berättelser om sjukdom tänker vi oss här berättelser om 

högkänslighet. 

  

Under den föregående rubriken nämns det att det tillhör det moderna att skapa sin egen 

identitet. Frank (1995, s.7) skriver också om hur berättandet är en del av moderniteten, han 

menar att det som är distinkt i den postmoderna tiden är människors behov av en röst som de 

kan känna igen som sin egen. Den personliga rösten är beroende av retoriska verktyg och 

kulturell legitimitet och han menar att den moderna tiden erbjuder människor de medel som 

behövs för att skapa en personlig röst och kunna berätta sin egen berättelse (Frank, 1995, s.7). 

Frank (1995, s.14) menar även att själva moderniteten är en förutsättning för människor att 

kunna förändra sina liv. Moderniteten blir således en väsentlig aspekt av berättelserna, inte 

bara utgör den en del av berättelserna men skapar även förutsättningarna för deras existens. 
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Här återkommer de kulturellt bundna förutsättningarna för berättandet. Mödrarnas berättelser 

är viktiga för dem just för att de är deras egna berättelser och med hjälp av berättandet skapar 

de sin egen röst som de kan känna igen.  

Berättandet utgör, enligt Frank (1995, s.17), inte enbart något meningsfullt för den som 

berättar utan berättelsen är lika mycket till för den som lyssnar till berättelserna. Det här 

påminner om de tankar som vi presenterade tidigare av Jenner och Henriksson (2008) om hur 

människor och berättelser påverkar varandra. Frank (1995, s.17) menar att berättelserna kan 

guida andra människor på så vis att de kan med hjälp av berättelsen skapa en egen karta för att 

navigera sig genom livet. Genom att berätta om sin sjukdom eller avvikande drag, menar 

Frank (1995, s.18) att man ger en röst åt upplevelsen som medicinen inte kan beskriva då 

rösten förkroppsligas i en specifik person. Det Frank syftar till här menar vi även kan komma 

att handla om högkänslighet då berättelser om högkänslighet från individer förmedlar 

beskrivningar och upplevelser som medicinen eller kvantitativa studier inte kan återge. 

Mödrarnas berättelser blir värdefulla för andra individer som kan relatera till deras berättelser 

om ett högkänsligt moderskap och det finns mycket att lära från mödrarnas berättelser som 

fattas medicinen och naturvetenskapen. Underkategorin Den samhälleliga kunskapsluckan 

vittnar om hur det är att identifiera sig som högkänslig och leva med det i ett moderskap där 

omgivningen saknar kunskap och därför också förståelse för den högkänslige moderns behov. 

Tack vare mödrarnas val att delta i den här studien kan kunskapsluckan minskas. 

  

Redogörelsen för teorin avslutas med ytterligare en bok av Frank (2010), ”Letting stories 

breathe”. Tidigare resonemang som presenterats har handlat om hur berättelsen från mödrarna 

i vår studie inte enbart berör dem utan även de som tar del av berättelsen. Här fortsätter Frank 

(2010, s.48) på de tankarna när han beskriver att människor inte enbart lyssnar till berättelser, 

de blir även inblandade i dem. Frank beskriver det genom frasen: ”berättelser tar sig in under 

huden på människor” och påverkar villkoren för hur människor tänker, vet och uppfattar ting. 

Enligt Frank (2010, s.48) hjälper berättelserna även människor att förstå vilka de är vilket till 

viss del är vår och mödrarnas förhoppning med den här studien. Den tanken är återkommande 

för hur vi presenterat teorin, att det är med hjälp av berättelser som mödrarna uppnår 

självkännedom och individerna som läser vår studie kan förvärva kunskaper om sig själva 

sprungna ur mödrarnas berättelser. Således kan Den samhälleliga kunskapsluckan minska och 

Det annorlunda moderskapet omformas. 

 

Ett annat begrepp som är relevant för vår studie är narrativt habitus. Narrativt habitus är en 

samling av berättelser inom vilka ett liv formas och fortsätter att skapas (Frank, 2010, s.49). 

En persons habitus beskrivs enligt Frank (2010, s.52) som personens egen disposition att 

känna igen något som familjärt eller konstigt, att gilla eller ogilla eller att känna sig bekväm 

eller obekväm att göra något i närvaron av något annat. Narrativt habitus är inbäddningen av 

berättelser i kroppar, ett resonemang som vi tidigare nämnt. Människor är också avsedda för 

vissa berättelser precis som de är avsedda för en viss typ av mat (Frank, 2010, s.52). 

Frank (2010, s.53) skriver:  

  
     Narrativ habitus beskriver den förkroppsligade känslan av attraktion, likgiltighet eller motvilja som 

människor känner i gensvar till berättelser; den intuitiva, vanligtvis taktiska känslan av att vissa berättelser är 

till för oss eller inte till för oss; att de uttrycker möjligheter för vilka vi är eller vara del av, eller att det 

representerar en värld i vilken vi inte har några insatser.   
  

På så vis känner människor av vilka berättelser som är till för dem, alltså vilka berättelser som 

de kan ta till sig och ha användning för. De mödrar som deltagit i vår studie har innan tagit 

del av berättelser om högkänslighet som de känt varit till för dem. Berättelserna har träffat 

dem och som Frank uttryckte det, krupit under huden på dem och omformat dem. Mödrarnas 
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berättelser som vi återger i den här studien kan komma att fungera likadant för andra mödrar 

eller individer, att de här berättelserna kryper under huden och omformar även andra. 

 

6.3.3 Narrativ teori och vår studie 
När vår studie placeras inom ramarna för den narrativa teorin vill vi visa på hur mödrarnas 

berättande är ett meningsfullt skapande av förklaringar till varför saker blivit som det blivit 

och ett sätt att uppnå ökad självkännedom. Inom den narrativa teorin blir mödrarnas 

deltagande i vår studie något som får en vidare mening och en sammanhängande 

livsberättelse skapas. Mödrarnas deltagande blir ett sätt att förstå sig själva på och det blir i 

sin tur värdefullt för både mödrarna själva men även för andra individer som kan känna igen 

sig i deras berättelser. 

Den narrativa teorin erbjuder så som vi har presenterat den, ett sätt att se vad berättelserna 

för med sig för deltagarna själva men även för andra människor som kommer att ta del av 

studien. Den narrativa teorin ger vår studie ett djup genom att fokusera på våra 

intervjudeltagares främsta uppgift – att berätta. Under intervjuerna ställde vi en enkel fråga 

som inledning: ”Berätta om hur det är att vara en högkänslig mamma.”, och de berättelser 

som vi fått ta del av har nu kunnat placerats inom en teori som ger mening och förklaring åt 

vad som skedde i berättandet. Teorin tar även fasta på hur detta berättande sker under tids- 

och kultursbestämda betingningar vilket förmodligen har influerat vad som har berättats och 

valts ut som viktigt. Även dessa aspekter ger ett ytterligare djup åt vår studie då dem tar fasta 

på saker som ligger i vår tid och kultur. 

 

Den narrativa teorin används i den här studien som en förklarande modell som belyser de 

positiva effekterna mödrarna får av att berätta om deras högkänslighet. I inledningen 

presenterade vi ett kritiskt perspektiv på högkänslighet som ett tillstånd som befinner sig i en 

patologiseringsprocess vilket vi anser är viktigt att belysa å andra sidan. Vi nämnde också 

Brinkmans (2014) tankar om att den sociala konstruktionen av sjukdom och hälsa. Den 

patologiska konstruktionen riskerar att göra individer så upptagna med sina livsvillkor att det 

leder till mer sjukdom och lidande. Högkänsliga mödrar som vår studie handlar om kan med 

den narrativa teorin riskera att fastna i sin högkänslighet och använda den som ett sätt att 

förklara och förstå känslor och reaktioner som inte nödvändigtvis behöver vara kopplade till, 

eller uppstå enbart på grund av högkänsligheten. Utifrån studiens resultat kan riskerna 

Brinkman (2014) nämner identifieras. Riskerna behöver inte innebära en direkt negativ 

konsekvens för mödrarna själva, de högkänsliga mödrarna äger rätten att själva definiera 

betydelsen av sina upplevelser dock pekar Brinkman (2014) på samhälleliga konsekvenser av 

att patologisera normalfördelade avvikelser. 

Något som den narrativa teorin inte tar fasta på är att det finns en risk att skapandet av ett 

högkänsligt narrativ också kan fungera som en självuppfyllande profetia där de högkänsliga 

mödrarna förväntar sig att reaktioner och situationer kommer att vara eller se ut på ett visst 

sätt på grund av högkänsligheten. I dessa förväntningar på reaktioner och situationer ökar 

också sannolikheten för att de skall inträffa då de högkänsliga mödrarna tolkar sig själva och 

omgivningen utifrån dessa förväntningar. Det kan identifieras i bland annat underkategorierna 

En samhällelig kunskapslucka och Ett annorlunda moderskap där mödrarna utgår ifrån att det 

de möter saknar kunskap och bär på fördomar. 

Presenterat i resultatdelen finns flera utmanade delar i moderskapet för respondenterna. 

Många av dessa delar förklaras och underlättas med hjälp utav kunskapen kring 

högkänslighet. Kunskapen bidrar också till en större acceptans och tolerans kring mödrarnas 

egen person både hos de själva och i samhället. I enlighet med Brinkman (2014) kan vi se det 

socialt konstruerade behovet av förklaringsmodeller för att individerna skall kunna utvecklas 

och ständigt förbättras. Genom patologiseringsprocessen av extra känsliga individer kan de 
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lättare förstå och acceptera de drag som skiljer dem från samhällsnormen samtidigt som de får 

ta del av det goda sällskapet när de aktivt arbetar med att förbättra sig själva. 

 

6.4 Självkritik 

Som vi tidigare nämnt i metodavsnittet bör en grundad teori inledas så förutsättningslöst som 

möjligt. Därför kommer delar som tidigare forskning in först senare i forskningsprocessen och 

forskningsfrågan framträder under studiens gång. Tanken är att forskaren ska utveckla en 

teoretisk känslighet genom och för materialet och använda sig utav det teoretiska urvalet 

istället för att förlita sig på förförståelsen. Förförståelse innefattar den ackumulerade kunskap 

som forskarna har sedan tidigare om fältet de beträder. Då vi var två som genomförde studien 

hade vi två separata förförståelser att ta hänsyn till inför inledandet av studien.  

 

Vi som har genomfört studien identifierar oss båda som högkänsliga och har haft kunskap om 

högkänslighets-begreppet under våra vuxna levnadsår. Att som högkänslig genomföra en 

grundad teoretisk studie om högkänslighet var något vi diskuterade länge och djupt 

sinsemellan men också med vår handledare. Vad för hinder kunde vår högkänslighet utgöra 

för att genomföra en förutsättningslös studie enligt Glasers grundade teori? Vi ämnar i det här 

självkritiska avsnittet besvara frågan och redogöra för våra tankar kring förutsättningslösheten 

nu efter att studien genomförts. 

Inledningsvis diskuterade vi kring förförståelsen och om att vara högkänslig skulle kunna 

innebära att vi applicerade våra egna föreställningar och erfarenheter om högkänslighet på 

mödrarna vi ämnade intervjua. Vi diskuterade också om vår högkänslighet skulle göra oss 

blinda inför resultatet och hämma ett reflexivt förhållningssätt. Tillsammans med vår 

handledare kom vi fram till att högkänsligheten inte behövde bli ett hinder, det skulle snarare 

kunna vara en positiv aspekt om vi lyckades hålla oss kritiska och reflexiva inför 

högkänsligheten. Nu i efterhand kan vi förhålla oss delvis kritiska till vår högkänsliga 

förförståelse då vi upptäckte att vårt datamaterial bitvis saknade nyanser och fördjupning. 

Under intervjuerna förstod vi vad respondenterna berättade och ville förmedla till oss då vi 

själva kunde relatera till många känslor och upplevelser som högkänsliga samt lätt läste av 

deltagarna i linje med Avläsningsförmågan. Det resulterade i att det vi fått förmedlat till oss 

under intervjuerna inte lika tydligt syntes i datamaterialet då vi inte ställt tillräckligt 

fördjupande följdfrågor under intervjuerna.  

Den positiva aspekten av vår förförståelse var dock att vi skapade värdefulla relationer 

med respondenterna då de fick till sig att vi var högkänsliga redan när vi annonserade efter 

respondenter. I och med att vi också valt att använda grundad teori som metod fanns där en 

inbjudan till ett öppet och fördomsfritt samtal där mödrarna tilläts dela med sig av vad som 

var viktigt för dem. Att vi var högkänsliga öppnade upp för en djupare intervju där vi 

upplevde att mödrarna kände att de kunde öppna upp sig utan att riskera att bli bedömda 

utefter negativa förutfattade meningar om känslighet och Den samhälleliga kunskapsluckan. 

Det var väldigt viktigt för oss att välja en metod där vi inte applicerade fördomar på de 

högkänsliga mödrarna då vi själva hade upplevelsen av att bli bemötta av skepsis och 

misstänksamhet i samhället gentemot högkänsligheten.  

 

En annan viktig aspekt för oss var att ständigt förhålla oss reflexiva till kategoriseringen 

högkänslig, något som vi i efterhand kan kritisera. Under studiens gång har det 

naturvetenskapliga perspektivet inledningsvis kommit att vara mer framträdande i 

kommunikationen med mödrarna om än omedvetet. I efterhand kan vi se på det som ett 

försök till att inledningsvis inte ifrågasätta och möta mödrarna med skepsis för att skapa en 

trygg och tillmötesgående atmosfär där de tilläts dela med sig av sina erfarenheter och 

upplevelser. I och med att studien grundar sig på syftet att upptäcka högkänsliga mödrars 
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huvudangelägenhet fanns det redan från start en formulerad bekräftelse på att vi hanterar 

högkänslighets-begreppet som något verkligt och konkret. 

Vår förståelse för det samhällsvetenskapliga angreppssättet har utvecklats under studiens 

gång och vi har fördjupat oss i den sociala konstruktionen som omringar identitetsskapande, 

självkännedom, berättelser samt sociala- och kulturella förväntningar. Det annorlunda 

moderskap som mödrarna upplever definierar deras högkänslighet i relation till mammarollen 

som kan ses som socialt konstruerat. Den högkänsliga kategoriseringen samt de förväntningar 

som finns på nutidens mödrar bör också analyseras som sociala konstruktioner. Hade 

mödrarna i vår studie känt och mått likadant utan en social konstruktion av deras sätt att 

reagera och agera på? Det vet vi inte. Vi upplever i efterhand att vi hade kunnat belysa det 

samhällsvetenskapliga och mer kritiska angreppsättet mer i våra intervjuer genom att ställa 

följdfrågor på det som uppfattades som så självklart högkänsligt för mödrarna. Genom att 

formulera mer kritiska frågor utifrån mödrarnas erfarenheter och upplevelser hade både 

mödrarnas och våra egna resonemang utmanats och fördjupats kring högkänslighet. 

  

6.4.1 Metodologisk reflektion - inspelning, intervju och fältanteckningar 
Att spela in vissa av intervjuerna var ett beslut vi tog trots Glasers (2010, s.123) 

rekommendationer att inte spela in i en grundad teoretisk studie. Glaser menar att inspelningar 

genererar för mycket data som tar tid att begränsa och sortera. Grundad teori kräver inte stora 

mängder detaljerade data för att vara genomförbar utan den teoretiska känsligheten är menad 

att underlätta för forskaren att avgöra vilken data som är relevant (Glaser, 2010, s.123). 

Datainsamlingsprocessen vid första intervjun innefattade en inspelning som vi efter intervjun 

förde anteckningar på för att kunna koncentrera oss på att ställa frågor under själva intervjun. 

I kodningen fick vi dock erfara det som Glaser varnar för; alldeles för stora mängder 

detaljerade data. I ett så tidigt skede av studien gick det inte att sortera eller bedöma vad som 

var relevant eller icke-relevant. Vidare i datainsamlingen förde vi anteckningar under 

intervjuernas gång och använde enbart inspelningarna till att abstrahera vissa citat när behovet 

uppstod vilket passade bättre för vår studie. 

 

Vi har i efterhand reflekterat över utformningen vi hade på intervjuerna. Vid tillfället för 

intervjun började vi inte med att prata om att vi själva identifierade oss som högkänsliga, 

informationen om det hade dem sedan tidigare men vi inledde inte med den gemensamma 

nämnaren. Vi intog en mer formell roll där vi informerade om upplägget och sedan började 

ställa frågor. Som tidigare nämnt upplevde vi att vi fick ta del av öppna, djupa och ärliga 

upplevelser och reflektioner från mödrarna något som vi kopplar till att de sedan tidigare har 

vetskapen om att vi är högkänsliga. Det vi noterade i intervjuförloppen var dock att när 

intervjun officiellt var färdig och vi gick tillbaka i våra mer privata roller så fortsatte vi prata 

med respondenterna. Då bidrog vi med våra erfarenheter och vi utbytte upplevelser med 

mödrarna vilket skapade en avslappnad och mer gemytlig atmosfär. Det som sas efter att 

intervjun officiellt var klar antecknades inte då det inom grundad teori kan anses vara 

framtvingad data men det fick oss att fundera på vilken intervjustil som passar bäst. Kanske 

hade vi fått en ännu mer uppriktig och djupare intervju om vi först inlett med en avslappnad 

konversation där vilket dock leder in på ett mer hermeneutiskt angreppsätt där förförståelsen 

kan användas för att samla in datamaterial. 

 

I våra intervjuprocesser har vi hela tiden varit två som intervjuat och turats om att ställa 

frågor. Det leder oss in på en diskussion om maktförhållandet mellan forskare och respondent. 

Att det är två forskare som i ett begränsat utrymme intervjuar en respondent insinuerar en viss 

obalans i maktfördelningen. Respondenterna tvingades svara till två forskares tankegångar 

och i vissa av intervjuerna även bli inspelade. Syftet med att redan i annonseringen av 
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respondenter uppge att vi var två högkänsliga forskare var att redan där försöka ingjuta en 

trygghet och förtroende för oss som intervjuare. Vi uppgav även att vi var två kvinnliga 

forskare vilket vi ansåg ytterligare ökade tryggheten trots att vi var två gentemot en. Att vi var 

yngre än samtliga respondenter kan också ha jämna ut maktförhållandet lite då de hade 

information vi önskade få tillgång till och själva som barnlösa inte kunde förvärva själva.  

 

Inför det andra teoretiska urvalet i den öppna fasen diskuterade vi med stöd av tidigare 

insamlat material och minnesanteckningarna om och hur vi skulle utforma våra kriterier för 

att maximera skillnader. De vi hade intervjuat i första teoretiska urvalet hade partners de 

delade vardagsbestyren med. Vi bestämde oss då bland annat för att söka efter ensamstående 

mammor. Reflektioner i efterhand berör sättet vi utformade kriteriet på och de respondenter vi 

intervjuade löpande under studien. Vi misslyckades med att finna högkänsliga mödrar som 

var ensamstående på heltid. De vi intervjuade hade antingen partner och barnen på heltid eller 

ensamstående men barnen på deltid. Vi vet inte hur det här eventuellt har kommit att påverka 

vårt resultat men vi tror att det hade varit värdefullt att även ha inkluderat berättelser och 

upplevelser från högkänsliga mödrar som var ensamstående på heltid. Vi ställer oss frågan hur 

anpassningen och möjligheten till återhämtning och risken för överstimulering ser ut i deras 

liv. Vi hoppas att de kvinnorna får möjlighet att lyfta sina berättelser i framtida forskning om 

högkänslighet. 

 

6.5 Avslutande kommentarer 

Vad innebär då högkänslighets-begreppet för mödrarna som identifierar sig som högkänsliga? 

Baserat på resultatet i den här studien kan vi se att kunskap om högkänslighet innebär en 

upplevelse av Ökad självkännedom vilket bidragit med positiva förändringar för mödrarna i 

deras föräldraskap. De kan göra en mer medveten anpassning av sitt liv. Det som mödrarna 

har förmedlat i intervjuerna är främst de positiva förändringarna som högkänslighets-

begreppet medför till följd av att vi inte ställde frågor som fokuserade på de negativa 

förändringarna, ett förhållningssätt som vi tog upp i tidigare avsnittet självkritik. Ett mer 

reflexivt förhållningssätt hade kunnat medföra kunskap om de eventuella negativa 

förändringar som högkänslighets-begreppet hade kunnat medföra.  

 

Den narrativa teorin har visat att oavsett om högkänslighet är ett personlighetsdrag eller en 

social konstruktion använder mödrarna sig av det för att forma sina livsberättelser och ge 

förklaringar till varför livet är som det är. Högkänslighets-begreppet är en del av den moderna 

tid vi lever i och har därmed blivit tillgängligt för mödrarna att använda sig av i författandet 

av sina livsberättelser. Kulturen som omger dem har också den möjliggjort för de retoriska 

medel som behövdes för mödrarna att ta till sig och finna användning av högkänslighets-

begreppet. 

Vi landar därför i att högkänslighets-begreppet kan användas som ett verktyg för mödrar 

som identifierar sig med begreppet att lära känna sig själv bättre, lära sig att sätta gränser och 

bättre lära känna sina egna behov. Kunskapen om högkänslighet verkar betyda något för 

människor som känner igen sig i begreppet. De är inte längre bara avvikande utan har en 

legitim kategorisering att luta sig mot och de kan söka svar och självkännedom i den. Utan att 

förringa den enskilda individens behov av tillhörighet och inkludering i det goda sällskapet 

som Brinkman (2014, s.19) beskrev, ser vi också varför behovet uppstått. De högkänsliga 

mödrarna har möjlighet att identifiera sig som högkänsliga och få en tillhörighet och 

förklaring på grund av att den sociala konstruktionen tillåter det och erbjuder begreppet med 

inneboende egenskaper. Eftersom vi lever i det samhälle vi lever i vill vi avsluta 

kommentarerna med att det är vad människor och andra mödrar kan göra med kunskapen om 
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högkänslighet och moderskap som vi anser vara värdefullt att med sig från den här studien. 

Vårt syfte var att lyfta högkänsliga mödrars upplevelser och erfarenheter. Vi hoppas dock att 

vi kan uppmuntra till ett framtida kritiskt förhållningssätt till patologisering och högkänslighet 

utan att nödvändigtvis kritisera den enskilda individens försök att anpassa sig efter ett 

samhälle där avvikande beteenden inte uppmuntras och bör rehabiliteras. 

 

6.5.1 Förslag på framtida forskning 

En upptäckt till följd av våra efterforskningar var att det fanns en begränsad mängd forskning 

om högkänslighet vilket förvånade oss då begreppet och kategoriseringen ökat i popularitet 

sedan 1997 då det myntades. Särskilt de senaste åren har den kommersiella marknaden tagit 

fart kring självhjälpsböcker och föreläsningar. De studier vi fann var till mesta del 

kvantitativa och psykologiska och främst inriktade på högkänslighet överlag. Några få 

berörde föräldraskap och endast en berörde moderskap. Vi hade svårigheter att finna 

sociologiska och kvalitativa studier. Vår studie som grundar sig i den samhällsvetenskapliga 

disciplinen och sociologiska perspektiv, kan komma att bli ett relevant bidrag till 

forskningsvärlden. Kunskapen om högkänslighet och moderskap kan utvecklas men främst 

kan förståelsen öka då vi presenterar mödrarnas egna upplevelser och berättelser. Vi hoppas 

att vår studie får ett mervärde för högkänsliga mammor i Sverige och att fler studier görs på 

högkänslighet och föräldraskap. Främst med tanke på den önskan som mödrarna i vår studie 

har uttryckt kring att Den samhälleliga kunskapsluckan ska minskas, inte bara för att 

omgivningen ska få mer kunskap utan också för att fler högkänsliga individer ska få till sig 

informationen. 

 

Från början var vårt intresseområde högkänslighet och föräldraskap då vi fann det intressant 

att belysa både högkänsliga kvinnor och mäns upplevelser av att vara högkänsliga föräldrar.  

Tyvärr fick vi endast kontakt med en manlig respondent genom de kanaler vi annonserade i 

och på grund av tidsramen på studien kunde vi inte omarbeta vår metod för datainsamling. Vi 

valde därför att avgränsa intresseområdet till högkänsliga mödrar där respondenterna var 

betydligt fler. Vi vill därför ge som förslag till framtida forskning att även inkludera 

högkänsliga fäder i studier om högkänslighet och föräldraskap för att få ett bredare fält av 

forskning. Vi vill även uppmuntra till framtida forskning som fokuserar på högkänsliga 

föräldrar som är ensamstående på heltid.  
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Bilagor 
Bilaga 1 
 

Informationstext publicerad i följande grupper på Facebook: 

”HSP-grupp för personer med sensorisk bearbetningskänslighet” (2 april) 

HSP-vänner i Västmanlands län (3 april) 

 HSP Föräldrar (3 april). 

Ursprungstext första teoretiska urvalet: 

”Hej på er! Mitt namn är Frida och jag kommer under våren tillsammans med min kollega Maria 

genomföra en kvalitativ studie på HSP och föräldraskap inom vår C-uppsats kurs. Vi läser båda det 

beteendevetenskapliga programmet på Mälardalens högskola med inriktning sociologisk 

socialpsykologi och tar examen nu i Juni. Vi identifierar oss båda som HSP och har haft vetskapen om 

det i några år, därför har vi även en stor nyfikenhet för ämnet och en stor vilja att utöka 

forskningsfältet kring HSP. Det görs mycket forskning på HSP-utbrändhet, det högkänsliga barnet och 

HSP i arbetslivet men vi har uppfattningen att den högkänsliga föräldern ej har funnits i blickfånget på 

samma sätt. 

Vi söker därför deltagare till vår studie som kan tänka sig att delta i längre intervjuer men även kortare 

och ev. i grupp med andra finns som alternativ då vi ska genomföra en mängd intervjuer. I enlighet 

med Vetenskapsrådets riktlinjer kommer åtgärder vidtas för att kodifiera all data som kan härledas till 

er som individer, samtycke kan avbrytas när som helst m.m. Mer information ges vid första kontakten. 

För att begränsa studiens omfång något har vi valt att efterfråga intervjupersoner som har: 

• Haft en medvetenhet om sin HSP under föräldraskapets gång. Det kan innebära att du haft kunskap 

om hur HSP yttrar sig hos dig redan innan du blev förälder, eller tidigt under föräldraskapets början. 

• Gjort Ilse Sands kompletta test på 48 frågor och fått ett tal över 60 (annars går det lika bra att gör 

testet nu innan du anmäler ditt intresse https://sensitiv-hsp.se/hogkanslighet/hsp-test/) 

• Vi söker både kvinnor och män boendes i Västmanland, runt Västerås i angränsande län eller 

Stockholmsområdet. 

Tillägg: Om du inte bor inom efterfrågat geografiskt område men vill dela med dig av dina tankar, 

skriv gärna en kommentar eller maila mig. Vi uppskattar alla ord vi får ta del av 🙏☀️ 

Anledningen till att vi sätter ett sådana kriterier är att vi vill upptäcka vad som är återkommande och 

mest framträdande i HSP-föräldrars berättelser om sina erfarenheter och reflektioner om hur det är att 

vara förälder och samtidigt vara HSP. 

https://www.svd.se/hogkansliga-pejlar-in-vagor-i-luften
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsensitiv-hsp.se%2Fhogkanslighet%2Fhsp-test%2F%3Ffbclid%3DIwAR24tJEzQ8JFA3jHhwb_C3oqBYAiRou5IO1pgG_6gRrupamFba1voLuSKJU&h=AT3N3M3yzuN1aIH-nleEa7mzKxiSC89S5gmXTbS1kmSRnOYR-vAQ9nj9Aomryvj3Eg65w95J7PRBeSiMapaqOLwtnfTU47B0Sv2l3Y8fyVxh-P3MZNLtoV-sTyVj9FbdhVUZqMCkZPI1-aIA0z4vg4UCEkOt
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Är du intresserad eller känner någon som ni tror skulle passa för vår studie, maila alt. skriv ett 

meddelande till mig här på Facebook. Om du hellre vill att vi kontaktar dig, kommentera här nedan 

med vad som gjorde dig gladast idag så skickar jag ett meddelande. 

Vi är flexibla och kan ses nästan när som helst på dygnet och vi bjuder på fika! 

Stort tack för att du tog dig tiden att läsa såhär långt 🙏” 

 

Efter redigering för att rikta oss mot mödrar: 

”Hej på er! Mitt namn är Frida och jag kommer under våren tillsammans med min kollega Maria 

genomföra en kvalitativ studie på HSP och moderskap inom vår C-uppsats kurs. Vi läser båda det 

beteendevetenskapliga programmet på Mälardalens högskola med inriktning sociologisk 

socialpsykologi och tar examen nu i Juni. Vi identifierar oss båda som HSP och har haft vetskapen om 

det i några år, därför har vi även en stor nyfikenhet för ämnet och en stor vilja att utöka 

forskningsfältet kring HSP. Det görs mycket forskning på HSP-utbrändhet, det högkänsliga barnet och 

HSP i arbetslivet men vi har uppfattningen att den högkänsliga mamman ej har funnits i blickfånget på 

samma sätt. 

Vi söker därför deltagare till vår studie som kan tänka sig att delta i längre intervjuer men även kortare 

och ev. i grupp med andra finns som alternativ då vi ska genomföra en mängd intervjuer. I enlighet 

med Vetenskapsrådets riktlinjer kommer åtgärder vidtas för att kodifiera all data som kan härledas till 

er som individer, samtycke kan avbrytas när som helst m.m. Mer information ges vid första kontakten. 

För att begränsa studiens omfång något har vi valt att efterfråga intervjupersoner som har: 

• Haft en medvetenhet om sin HSP under föräldraskapets gång. Det kan innebära att du haft kunskap 

om hur HSP yttrar sig hos dig redan innan du blev förälder, eller tidigt under föräldraskapets början. 

• Gjort Ilse Sands kompletta test på 48 frågor och fått ett tal över 60 (annars går det lika bra att gör 

testet nu innan du anmäler ditt intresse https://sensitiv-hsp.se/hogkanslighet/hsp-test/) 

• Vi söker både mammor boendes i Västmanland, runt Västerås i angränsande län eller 

Stockholmsområdet och mammor som kan delta via telefon eller videosamtal. 

Anledningen till att vi sätter ett sådana kriterier är att vi vill upptäcka vad som är återkommande och 

mest framträdande i HSP-mammors berättelser om sina erfarenheter och reflektioner om hur det är att 

vara mamma och samtidigt vara HSP. 

Är du intresserad eller känner någon som ni tror skulle passa för vår studie, maila alt. skriv ett 

meddelande till mig här på Facebook. Om du hellre vill att vi kontaktar dig, kommentera här nedan 

med vad som gjorde dig gladast idag så skickar jag ett meddelande. 

Vi är flexibla och kan ses nästan när som helst på dygnet och vi bjuder på fika! 

Stort tack för att du tog dig tiden att läsa såhär långt 🙏” 
 

Informationstext publicerad i  

HSP-vänner i Västmanlands län (16 april) 

 HSP Föräldrar (16 april). 

Andra teoretiska urvalet: 

”Hej på er igen! 

Jag har tidigare sökt i den här gruppen efter personer som kan tänka sig att vara med i vår studie (jag 

länkar till inlägget här). 

Nu befinner vi oss i en fas av studien där vi specifikt letar med ljus och lykta efter mammor som 

uppfyller ett eller flera av dessa kriterier: 

🐥Har ett eller flera barn i tonårsåldern 

🐥Inte har en partner för närvarande 

🐥Är arbetslös 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsensitiv-hsp.se%2Fhogkanslighet%2Fhsp-test%2F%3Ffbclid%3DIwAR18e5Gg6NuiNsdjfSj2IMvaSUp7zOly2hLq_Zs0ah_eMB_H3xs3S6wveSA&h=AT3H1ckqR-hBXf937tZZdu6I6GlD2kxbJgNoahWGnfvvZZYkAh-cCO2gTPGQWEBL1vSMK1HzT_dFenRDoRAK_def86YfcA-Fzx6-v-xl6tc0XwERGUA3PU34_xXMdO84dYFJG1qvI-DZEzjLI2zPJKaF5ONP
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Anledningen är för att uppnå en maximal variation i det material vi samlar in genom intervjuer. 

Intervjuerna håller sig runt ca 20 minuter och vi anpassar oss efter er! Vi hoppas kunna genomföra 

dessa intervjuer den här eller nästa vecka. 

Uppfyller du något av dessa kriterier eller känner du någon som gör det? Skriv ett pm till mig här på 

Facebook eller maila. 

Vi tar tacksamt emot alla tips ni har🙏 Även om ni inte uppfyller just dessa kriterier kommer vi 

behöva fler respondenter framöver så hör av dig ändå så kikar vi på det :D 

Glad påsk! 

Med vänliga hälsningar 

Frida Larsson och Maria Kainulainen” 

 

Informationstext publicerad i  

HSP-vänner i Västmanlands län (28 april) 

HSP-grupp för personer med sensorisk bearbetningskänslighet (28 april). 

Ursprungstext tredje teoretiska urvalet:  

”Hej på er! Vi är så tacksamma för all hjälp vi fått hittills och all fin respons vi fått på vårt val av 

ämne💐 

Vi befinner oss nu i den avslutande fasen av studien och behöver få kontakt med 4 HSP-mammor till 

för intervju veckan som kommer nu och veckan därpå. 

Vi har svårt att få tag på respondenter till de här avslutande intervjuerna och ber därför er om 

hjälp 🙏💐 

Är ni själva mammor med HSP eller känner ni någon som ni tror skulle kunna ställa upp? Kriterierna 

ser ni nedan i det ursprungliga inlägget. Vi har dock utökat och kan nu ta intervjuer via 

telefon/videosamtal så den geografiska placeringen är inte lika viktig längre. 

Ha en förträfflig söndagseftermiddag allihopa ☀️ 

https://www.facebook.com/groups/HSP.hogkansliga.personer/permalink/2119769258129893/” 

 

Text redigerad för ”HSP-vänner i Västmanlands län”: 

”Hej på er! Nu lovar vi att det är sista gången vi frågar                    Förstår att det kan bli tröttsamt när 

flödet tas upp av min profilbild! Vi är så tacksamma för all hjälp vi fått hittills och all fin respons vi 

fått           

Vi befinner oss nu i den avslutande fasen av studien och behöver få kontakt med 4 HSP-mammor till 

för intervju veckan som kommer nu och veckan därpå. 
Vi har svårt att få tag på respondenter till de här avslutande intervjuerna och ber därför er om hjälp 

                   

Är ni själva mammor med HSP eller känner ni någon som ni tror skulle kunna ställa upp? Kriterierna 

ser ni nedan i det ursprungliga inlägget. Vi har dock utökat och kan nu ta intervjuer via 
telefon/videosamtal så den geografiska placeringen är inte lika viktig längre. 

Ha en förträfflig söndagseftermiddag allihopa      

https://www.facebook.com/groups/hspvanner.vastmanland/permalink/2364630510436987/ ” 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/HSP.hogkansliga.personer/permalink/2119769258129893/
https://www.facebook.com/groups/hspvanner.vastmanland/permalink/2364630510436987/
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