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Abstract 

This study examined parenting in relation to ADHD. The key point of the study was to let 

parents who experience an ADHD diagnosis share their view on parenting. The research 

required a comprehensive literature search, partly to examine earlier research in the particular 

field but also to gather information on parenting. One focus group interview and three semi 

structured interviews were used to gather relevant information. Informants were recruited 

from a project for individuals with neuropsychiatric disabilities. Aspects that were not taken 

in consideration in this study were gender differences in the view on parenting. Neither was 

the aim of the study to examine the children’s point of view. The study revealed that the 

informants’ view of parenting of today is all about status and reaching results. From their own 

experience of parenting, focus was on confirming their children and respect them as 

individuals. They considered themselves different than other parents, in areas as taking part of 

their children’s life and not to fit in according to clothing or appearance. Partly, they also felt 

that they did not get any understanding for their differences from the academic part of society. 

 

Key words: ADHD, ”good enough” parenting, maternal, paternal 
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Förord 

Den här undersökningen är gjord som ett examinerande arbete på kandidatnivå i socialt 

arbete. Det är en undersökning som har ställt stora krav på vårt samarbete. Vi vill därför rikta 

ett stort tack till varandra, för att vi har gett varandra stöd att orka hela vägen fram. Vi vill 

även tacka våra respektive familjer, som har fått stå ut med våra sammandrabbningar. Vårt 

varmaste tack går till vår oerhört engagera(n)de handledare Ulf Drugge, som med glimten i 

ögat och en stor portion humor bidragit med värdefulla tips och råd. Tack till Eva, Malin och 

Ingela för att ni har stått vid vår sida, och visat intresse och nyfikenhet för vårt arbete. Sist 

men inte minst vill vi tacka de informanter som ställt upp för intervjuer – utan er hade denna 

uppsats inte blivit verklighet. 

 

Karin Norling & Niklas Olsson 

Kalmar 2011 
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1 Inledning 

I detta inledande kapitel presenterar vi vår väg till valt uppsatsämne, vilken leder fram till det 

problemområde och de frågeställningar som ska studeras. Kapitlet avslutas med en 

precisering av uppsatsens avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

Följande citat är hämtat från vår tidigare kunskapsöversikt på forskningsområdet över 

ADHD
1
:s inverkan på föräldraförmåga (Norling & Olsson 2010), och vi anser att citatet 

är meningsbärande även i denna studie. 

Hur skulle vi kunna vara trygga om vårt liv inte hade minsta substans av förutsägbarhet? Med 

samlad kunskap och erfarenhet har människan anlagt lämpliga vägar, för att alla ska veta vad man 

får och inte får göra. Men i varje samhälle finns det människor som inte gör som de borde. De 

avviker; går inte på de asfalterade vägarna, verkar inte se ”beträd ej”-skylten på gräsmattan och 

trampar i rabatterna (Månson 2000:21ff). 

Med citatet vill vi förmedla hur vi tror att föräldrar med ADHD blir bedömda i vårt samhälle. 

Deras annorlunda sätt att tänka, vara och agera är avvikande i relation till ”vad man får och 

inte får göra”. Denna förförståelse är givetvis en frukt av våra reflektioner över nämnd 

kunskapsöversikt, vilket sporrade oss att anta utmaningen att i text formulera vad personer 

med ADHD i ord själva berättar om föräldraskap. 

1.2 Problemformulering 

Alla människor är olika och unika, och precis som en tavla väcker olika känslor beroende på 

vems vägg den smyckar, så bedöms även människor olika beroende på det sammanhang i 

vilket de tolkas. Liksom en tavla både kan framhävas och nedbringas, beroende på hur 

rummet är beskaffat, så kommer heller inte individen till sin rätt om hon granskas mot fel 

måttstock. Enligt Besterman är föräldraskapet just en sådan måttstock, vars innehåll sällan 

ifrågasätts (Besterman 2005:9). 

Vad vår metafor vill säga är att personer med ADHD fungerar som bäst när kraven motsvarar 

deras förmågor. Rätt förutsättningar kan i hög utsträckning kompensera för svårigheter. 

Dessutom visar forskning att personer med ADHD hittar alternativa vägar för att lösa 

uppgifter
2
.  

Av de forskningsbidrag som sammanfattades i vår kunskapsöversikt (Norling & Olsson 2010) 

kunde vi utläsa en vilja att hitta en gemensam definition av föräldrar med ADHD. En 

                                                 
1
 Attention Deficit Disorder with Hyperactivity, en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (fortsättningsvis 

används förkortningen NPF). Diagnosen tar sig uttryck genom symptomen ouppmärksamhet (ex. svårigheter 

med koncentration och uthållighet, glömska), hyperaktivitet (ex. rastlöshet, ”många bollar i luften”) och 

impulsivitet (ex. distanslöshet, dålig på att planera och att ”tänka efter före”) (kursiverade symptom tagna från 

www.lakemedelsverket.se, förklaringar inom parantes är författarnas egna). Neuropsykiatrin (förkortas 

fortsättningsvis NP) studerar sambandet mellan funktioner i hjärnans signalsystem och människans tankar, 

känslor och beteenden (d.v.s. kognitiva förmågor) (Passer & Smith 2009:15f). 
2
 Detta är något som White och Shah tagit fasta på i sin artikel Uninhibited imaginations: Creativity in adults 

with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (White & Shah 2005:1121, 1128). 
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definition, som görs av någon som inte tillhör den aktuella gruppen, kallas i vetenskapliga 

termer för etisk (Lagerberg & Sundelin 2000:32; Sjöberg 2008:23). Gruppen bedöms således 

mot en på förhand definierad kontext, vilket inte ger gruppen en rättvisande beskrivning, utan 

snarare riskerar att bidra till förutfattade meningar. 

Genom att istället använda ett emiskt
3
 förhållningssätt (Lagerberg & Sundelin 2000:32; 

Sjöberg 2008:23) skulle definitionen bli mer demokratisk för gruppmedlemmarna. Härigenom 

skulle de aktuella föräldrarna ges möjlighet att med egna ord beskriva den kontext mot vilken 

de bör tolkas och förstås. De skulle själva få måla väggen som deras egen tavla skulle hänga 

på. De skulle själva få berätta hur de förhåller sig till omvärldens förväntningar på 

föräldraskap (Dominelli 2002:53). 

Vi vill lämna ordet till föräldrarna med ADHD. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att lyfta fram hur föräldrar med ADHD förhåller sig till samhällets innebörd av 

”tillräckligt bra föräldraskap”, ursprungligen definierat i Sveriges lag om Barnets bästa
4
, här 

tolkat av tongivande författare inom området för socialt arbete
5
. 

Vi vill dessutom ta reda på hur föräldrar med ADHD själva tycker att ett ”tillräckligt bra 

föräldraskap” bör vara, om de får utgå från sina egna behov. 

- Vilken innebörd lägger föräldrar med ADHD i den samhälleliga bilden av 

föräldraskap? 

- Har föräldrar med ADHD en annan uppfattning om föräldraskapet, och hur lyder i så 

fall denna? 

1.4 Avgränsningar 

I problemformuleringens inledande skede blev vi varse att vårt uppsatsämne var aktuellt inom 

flera arenor, vilket föranledde oss att göra vissa avgränsningar. 

För det första konstaterade vi att vi inte var ute efter att göra bedömningar av de utvalda 

föräldrarnas förmåga att tillgodose sina barns behov – vår intention var snarare att lyfta fram 

föräldraskapsdiskursen ur våra informanters perspektiv. Av detta följde att vi inte heller kom 

att undersöka barns erfarenheter av att ha en förälder med NPF
6
. 

En andra avgränsning rör genusaspekten, vilken vi hade större fokus på under vår tidigare 

kunskapsöversikt (Norling & Olsson 2010). Vi tyckte då att forskningen var snedfördelad, 

och för framtida forskning föreslog vi att mödrar och fäder inte skulle mätas i relation till 

varandra
7
. I denna vår uppföljande uppsats ville vi försöka se på mödrar och fäder som 

                                                 
3
 Se Teoretisk referensram nedan för förtydligande av begreppen ”emisk” respektive ”etisk”. 

4
 Ewerlöf, Sverne och Singer 2007:5. 

5
 Besterman 2005; Killén 1994; Killén 2009. 

6
 En studie om barns upplevelser av att växa upp med föräldrar med NPF finns i Lindqvists bok Ensam på krokig 

väg (Lindqvist 2004:161). För förklaring av förkortningen NPF, se Fotnot 1 ovan. 
7
 Kunskapsöversikten visade att mödrar ses som primär omsorgsgivare, och fäder ansågs sakna det band som 

mödrar har till sina barn (Norling & Olsson 2010:21). 
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föräldrar. Genom att aktivt fokusera på hur föräldrar med ADHD ser på föräldraskapet 

hoppades vi kunna komma ifrån särskiljandet mellan kvinnliga och manliga föräldrar. 

Genusaspekten är närvarande även när det gäller ADHD-problematik, vilket innebär att 

problemen tar sig olika uttryck beroende på om den diagnostiserade individen är kvinna eller 

man
8
. Eftersom ADHD främst har associerats med barn, och symptomen tidigare har 

förmodats växa bort, spelar även åldersaspekten en viktig roll vid bedömning av vuxnas 

ADHD-problematik (Socialstyrelsen 2004:7). Vi har aktivt valt att inte fokusera på samhällets 

medvetenhet gällande köns- och åldersskillnader inom NP
9
, eftersom detta område ligger 

närmre psykologi än socialt arbete. Detta var således vår tredje och sista avgränsning. 

1.5 Disposition 

Uppsatsens första kapitel har behandlat bakgrund och problemformulering med syfte att ge 

läsaren en ingång i uppsatsen. 

Det andra kapitlet behandlar vår syn på kunskap och hur vi rent metodologiskt har gått 

tillväga i uppsatsarbetet. Här redogör vi för hur våra intervjuer gått till, samt hur vi samlat in 

tidigare forskning. 

I det tredje kapitlet återfinns den tidigare forskning som legat till grund för vår 

problemformulering och vårt syfte. Här finns också den forskning som vi använt som 

inspiration till våra intervjuformulär och som hjälpt oss att bilda en egen uppfattning kring 

fenomenet föräldraskap. 

I det fjärde kapitlet finner läsaren de teoretiska tankegångar utifrån vilka vi avser analysera 

vårt insamlade material. Här beskrivs först allmänna sociologiska begrepp som vi sedan vill 

anknyta till det sociala arbetets praktik. 

I kapitel fem presenteras materialet uppdelat i teman. 

I det sjätte kapitlet sker vår teoretiskt laddade analys, med fokus på hur en emisk förståelse 

skulle kunna gagna det sociala arbetet i mötet med medlemmar av denna grupp. 

I det sjunde kapitlet finns en slutdiskussion med fokus på hur väl vi lyckats svara på våra 

frågeställningar. Diskussionen kommer också beröra eventuella metodologiska problem vi har 

stött på under arbetet samt om och hur våra resultat har påverkats av dessa. Här kommer 

också diskuteras hur vidare forskning skulle kunna gripa sig an området. 

                                                 
8
 Enligt Waite är flickors/kvinnors ADHD-symtom ofta inåtvända, medan pojkar/män generellt är mer 

utåtagerande i sina symptom (Waite 2009:184). 
9
 För förklaring av förkortningen NP, se Fotnot 1 ovan. 
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2 Metod 

I följande kapitel redogör vi för vår kunskapsansats och urvalsprocess. Vi presenterar de 

metoder vi sett som tillämpliga för att besvara våra frågeställningar, samt hur uppsatsen rent 

praktiskt har genomförts. Slutligen förs ett resonemang kring validitet, reliabilitet samt våra 

etiska överväganden. 

2.1 Vetenskaplig utgångspunkt 

Fenomenologi är en kunskapsansats som har sin grund i filosofen Edmund Husserls (1859-

1938) verk. Enligt den fenomenologiska ansatsen framträder kunskap i form av fenomen, 

vilket kan förklaras som sinnenas upplevelser av erfarenhetsvärlden. Objektet blir ett fenomen 

när vi medvetet riktar vår uppmärksamhet mot det och förnimmer och upplever det. Det 

behöver inte nödvändigtvis vara ett objekt, då fenomenologi handlar om hur den vardagliga 

världen gestaltar sig i vardagliga sammanhang och i vardagliga kontexter. Studier med en 

fenomenologisk ansats görs alltså kring vardagliga händelser som inträffar i alla människors 

liv (Denscombe 2009:118; Thomassen 2007:90). Här kommer vi osökt in på begreppet 

livsvärld, vilket är att jämföra med ordet kontext. Livsvärlden gestaltar sig nämligen olika 

från individ till individ, vilket gör att upplevelsen av ett fenomen blir subjektiv. Men att något 

är subjektivt upplevt behöver inte betyda att upplevelsen är helt individuell, då andra 

människor är en del av varje omedelbar upplevelse i vår livsvärld (Denscombe 2009:113f). 

Att betrakta ett fenomen genom fenomenologiska ”glasögon” kräver att vi sätter vår naturliga 

uppfattning inom ”parentes”, för att därigenom ”se” fenomenet genom människors berättelser 

om det (Husserl 1930:113ff). Den fenomenologiske forskaren strävar alltså efter att lägga sin 

förförståelse åt sidan, för att närma sig fenomenet med öppna ögon, vilket gör att han har 

större chans att lägga märke till sådant som annars skulle tas för givet. Det är dock omöjligt 

att helt stänga av sin förförståelse, eftersom vi präglas av den värld vi socialiserats in i och av 

det språkbruk vi anammat. Därför är det extra viktigt för oss som forskare att vi är medvetna 

om och ifrågasätter vår förförståelse, med frågor som: Varifrån har jag fått min förförståelse? 

I vilket sammanhang har denna kunskap producerats? Hur kan jag göra för att inte låta mina 

fördomar påverka min förståelse av de fenomen jag studerar? Enligt Denscombe innebär det 

även att forskaren ställer sig frågande till hur medlemmarna av en viss grupp förstår 

densamma, och försöker på så vis fånga de grundläggande dragen i deras tillvaro (Denscombe 

2009:116, 122). 

2.2 Urval 

Organisationen från vilken våra informanter hämtades är ett lokalt projekt för människor med 

NPF, där upptagningsområdet utgörs av ett län i Sverige. Organisationens grundtanke är att 

fungera som en brygga mellan människor med NPF och olika myndigheter; 

Människor med kognitiva funktionsnedsättningar /…/ har rätt att bli bemötta utifrån sitt 

annorlunda sätt att tolka och förstå världen (Petersson 2010:8). 
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Projektets mål är att minska ungdomars och vuxnas ohälsa, ge föräldrar de verktyg och den 

kunskap som behövs för att möta barn med NPF samt skapa en hållbar modell för 

arbetslivsinriktad rehabilitering för människor med NPF. I dagsläget
10

 har projektet ungefär 

170 deltagare: vuxna med NPF, närstående (sambo, make/maka, föräldrar eller syskon) samt 

föräldrar med NPF (Petersson 2010:8f). Vi har haft kommunikation med projektledarna (tre 

personer), vilka ansvarar för organiseringen av projektet. Projektledarna hjälpte oss att få 

kontakt med medlemmar som motsvarade våra urvalskriterier, och som var intresserade av att 

delta i vår studie. 

Vi använde oss således av ett subjektivt urval (Denscombe 2009:37), vilket betyder att 

forskaren väljer ut de i populationen
11

 som anses kunna bidra med avgörande information. 

Det skulle också, ur vissa hänseenden, kunna ses som ett bekvämlighetsurval (Denscombe 

2009:39), vilket motiveras av ett flertal faktorer; Vi kände redan till organisationen från 

vilken informanterna
12

 hämtades, vilket underlättade och gjorde informantsökandet till en 

mindre komplicerad process. Dessutom har organisationen inte lika stark sekretess som 

exempelvis socialtjänsten, vilket även det gjorde det lättare för oss att få tillgång till 

informanter. 

Våra urvalskriterier var således att deltagarna skulle ha en ADHD-diagnos, vara föräldrar och 

ha barn under 18 år. Önskvärt var också att både mödrar och fäder deltog i studien. 

2.3 Val av forskningsmetod 

En metod är ett redskap för att lösa problem och generera ny kunskap (Holme & Solvang 

2008:13), eller ”… de steg längs en väg som man företar sig …” (Åsberg 2001:271). Åsberg 

har debatterat kring huruvida metoder kan kallas kvalitativa respektive kvantitativa, och 

menar att det kvalitativa respektive kvantitativa inte symboliserar metoden eller analysen, 

utan snarare informationen om det fenomen som vi söker kunskap om (Åsberg 2001:274ff). 

En kvalitativ ansats innebär alltså att forskaren tolkar eller skapar en förståelse för den 

insamlade informationen (Holme & Solvang 2008:76f). Vår fenomenologiska inriktning 

innebar att vi skulle samla in erfarenheter av ett visst fenomen, varför vi kan säga oss söka 

efter kvalitativa data snarare än kvantitativa sådana. Erfarenheter är vidare en mycket 

mångfacetterad information som kan behöva utredas på djupet, vilket gjorde intervjun till ett 

lämpligt metodval (Denscombe 2009:117, 233). 

Förutsättningarna för att en intervju ska generera djup och innehållsrik information ökar om 

upplägget är relativt ostrukturerat. Ostrukturerade intervjuer innebär att informanten har större 

inflytande på vad som ska behandlas under intervjun
13

 (Denscombe 2009:117, 235). Vi har 

valt att genomföra två varianter av den ostrukturerade intervjun, med tanke om att dessa kan 

utgöra bra komplement till varandra. 

                                                 
10

 Med ”dagsläget” menas våren 2011. 
11

 Alla föräldrar med ADHD. 
12

 En person som kan uttrycka känslor, tankar och åsikter, och bidra med sitt perspektiv på fenomenet (Merriam 

1994:90). 
13

 Jämför med strukturerade intervjuer, där forskarens förbestämda intervjufrågor har huvudfokus. 
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2.3.1 Fokusgruppsintervju 

Eftersom vi ville försöka komma ifrån den negativa effekt som formella miljöer ibland kan ha 

på undersökningsenheten
14

 (Wibeck 2010:32f), valde vi initialt att intervjua gruppen som 

helhet, i deras miljö
15

 och på deras förutsättningar – genom en fokusgrupp (Denscombe 

2009:237). 

Kännetecknande för fokusgruppsintervjun är att den leds av en moderator, vars uppgift är att 

presentera de ämnen som gruppen skall diskutera kring. Robson lyfter här en viktig uppgift 

för moderatorn; att finna balansen mellan att hålla fokus på det aktuella ämnet och samtidigt 

undvika att styra diskussionen (medvetet eller omedvetet), i syfte att bekräfta sina hypoteser
16

 

(Robson 2002:287). Detta dilemma blir aktuellt vid införandet av diskussionsämnen, där 

forskaren måste vara lyhörd och lämna samtalsämnet om diskussionen inte kommer igång 

(Wibeck 2010:58). Att introducera ämnen som ej är av relevans skulle bara riskera att bidra 

till att skapa nya förutfattade meningar. Moderatorns roll är vidare att skapa ett trevligt klimat 

och underlätta gruppdynamiken. 

En nackdel med fokusgrupper är att vissa människor är bättre än andra på att göra sina röster 

hörda. Detta kan bidra till att enskilda individers perspektiv inte kommer fram, och vi riskerar 

då att gå miste om möjligheten till utmanande och nyanserade diskussioner. Moderatorn ska 

därför värna om att alla är delaktiga, och om någon i gruppen inte kommer till tals ska 

moderatorn såväl verbalt
17

 som icke-verbalt
18

 bjuda gruppmedlemmarna att delta. Detta får 

dock inte göras på ett sådant sätt att det väcker obehag och personen känner sig tvingad att ge 

sin åsikt (Wibeck 2010:60). 

Syftet med att använda fokusgrupper kan variera, men vanligt är att forskaren vill kartlägga 

attityder, åsikter och värderingar som en grupp människor har kring ett visst fenomen 

(Malterud 1996:66; Wibeck 2010:24f, 51). 

2.3.2 Enskilda intervjuer 

Enskilda intervjuer sker mellan två parter, där ämnet som behandlas är av gemensamt intresse. 

Forskarens roll styrs här, såväl av sökandet efter svar på forskningsfrågorna, som av kraven 

på följsamhet gällande de etiska frågorna, och detta är givetvis en svår balansgång för 

forskaren att bemästra. Vi behöver vara öppna och nyfikna, och ska helst stänga av vår 

förförståelse, samtidigt som vi ska vara kritiska och ifrågasättande, och sträva efter en djupare 

förståelse (Kvale 1997:34ff, 111f). Men vi måste även passa oss så att intervjun inte blir för 

djup och personlig för informanten, och att vi således ”öppnar dörrar” utan att ha kompetens 

att hantera den situation som då kan uppstå (Denscombe 2009:244ff). 

                                                 
14

 De föräldrar med ADHD som ingår i vår studie. 
15

 I projektets lokaler, där deltagarna varit flera gånger tidigare och känner sig bekväma i. 
16

 En hypotes är en förklaringsmodell eller ett antagande om sambandet mellan kategorier och egenskaper, vilken 

med undersökningens hjälp ska verifieras eller falsifieras. Exempel på kategorier är ”alternativ förståelse”, vilket 

skulle kunna antas förklara varför ”föräldrar med ADHD prioriterar livet annorlunda än föräldrar utan ADHD” 

(vilket är ett exempel på en egenskap) (Merriam 1994:154). 
17

 Exempelvis genom att ställa en fråga direkt till personen. 
18

 Exempelvis genom att titta på personen och luta sig framåt. 
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Vi har valt att genomföra relativt ostrukturerade intervjuer, men vi hade lika gärna kunnat 

välja en mer strukturerad variant. Med en mer strukturerad intervjuform skulle vi kunna säkra 

att samtliga informanter får samma frågeställningar, och det blir således lättare att jämföra 

deras utsagor. En relativt ostrukturerad intervjuform ger oss däremot en mer öppen 

samtalskontext, där varje intervjuperson får möjlighet att fritt berätta sin egen historia. 

Villkoren för den ostrukturerade intervjun hjälper oss dessutom att komma närmre vår 

fenomenologiska ansats (Kvale 1997:177f). 

2.3.2.1 Intervjuareffekt 

Med intervjuareffekt menas den effekt som intervjuaren har på den intervjuade. Vissa faktorer 

ligger utanför forskarens kontroll, exempelvis hur intervjuarens personliga identitet påverkar 

informanten. Till den personliga identiteten hör bland annat faktorer som kön, ålder, etnicitet, 

yrkesstatus etcetera (Denscombe 2009:244ff). I förhållande till vår studie frågade vi oss: Hur 

skall vi, som forskare, förhålla oss till våra respektive kännetecken? Hur kommer det påverka 

informanterna att vi berättar om våra personliga erfarenheter av NPF
19

 – kommer vetskapen i 

sig påverka vilka typer av svar vi får? Dessa frågor kommer vi att återkomma till då vi har 

genomfört alla intervjuer. Vi kommer då att analysera hur informanterna pratar med oss, och 

kan då se i vilken utsträckning våra personliga kännetecken har påverkat intervjupersonerna. 

Intervjuareffekten beror även på hur vi presenterar oss själva och undersökningens syfte, och 

här rekommenderas att forskaren ”tonar ner” sig själv till förmån för intervjupersonen 

(Denscombe 2009:246). I vår undersökning kommer vi således att vara öppna med 

undersökningens syfte, men kommer att hålla våra hypoteser för oss själva och inte låta dessa 

påverka informanterna i deras utsagor (Kvale 1997:177). Därmed inte sagt att vi ska ”stänga 

av” oss själva – tvärtom kan samtalet gynnas av att forskaren tar med sig sina känslor och sitt 

engagemang, och går in i en verklig dialog med informanten (Denscombe 2009:246f). Detta 

kan få som effekt att intervjupersonen upplever en allians med forskaren, vilket Mulinari 

(2005) beskriver som en ”vi”-relation. Hon poängterar dock behovet av en systematisk 

reflektion över forskarens bakgrund, för att ge läsaren en förklaring till varför informanterna 

exempelvis formulerar sig i termer av ”vi” i samtal med forskaren (Mulinari 2005:128, 132). 

2.4 Val av analysmetod 

En analys ska göras systematiskt, och forskaren bör i förhand ha konstruerat ett vägledande 

protokoll
20

 som hjälp i detta arbete. Detta protokoll bör vara noggrant men flexibelt (Backman 

2008:60; Wibeck 2010:106). Men det första som ska göras, så snart en intervju är färdig, är en 

innehållsanalys. Här är det viktigt att gå tillbaka till syftet med undersökningen, för att 

säkerställa att analysen behandlar det vi initialt hade för avsikt att ta reda på (Backman 

2008:60, 78; Wibeck 2010:100). Sedan kan forskaren börja läsa och bekanta sig med de 

transkriberade intervjuerna. 

                                                 
19

 Vi har själva NP-diagnoser, vilket vi informerade deltagarna om. Men vilka diagnoser vi har är personlig 

information, och dessutom ovidkommande för läsaren att ta del av. 
20

 Detta protokoll kommer dock inte att redovisas i detta arbete, då det inte skulle tillföra läsaren något 

meningsfullt. 



13 

Läsning av de transkriberade intervjuerna görs i flera omgångar, då varje genomgång öppnar 

upp för nya upptäckter (Denscombe 2009:371f). Först görs deskriptiva anteckningar, med 

fokus på nyckelord och övergripande tankar i intervjumaterialet. Vid en andra genomläsning 

görs anteckningar med en lingvistisk fokus, där exempelvis metaforer, pauser och skratt 

noteras. Den sista typen av anteckningar kallas konceptuella anteckningar, där fokus hamnar 

på informantens egen förståelse av vad denne och intervjuaren diskuterar. Här kommer vår 

egen förförståelse in i bilden, för har vi själva varit med om det som informanten berättar om 

så har vi något att relatera till, vilket påverkar hur mycket vi kan förstå (Smith, Flowers & 

Larkin 2009:84, 88f). 

I detta skede är det dags att börja organisera materialet efter teman och kategorier. Hur 

empirin ska kategoriseras varierar från studie till studie, men i vårt fall kommer både 

informanternas utsagor och våra intervjuteman ligga till grund för val av kategorier och teman 

(Denscombe 2009:373f). 

2.5 Validitet och reliabilitet 

Med validitet menas att studera det som avsågs att studera, och att återge information 

sanningsenligt (Wibeck 2010:144). Vi kommer att erbjuda våra informanter en members 

check, vilket innebär att de får gå igenom vår tematiska presentation av intervjumaterialet, för 

att se om vi speglat deras vardag på ett bra sätt (Jacobsson 2008:177f). 

En fara för validiteten i fokusgrupper är att det kan bildas en norm kring vad som är 

acceptabelt att säga inom gruppen, och att då viss information utelämnas på grund av enskilda 

deltagares obehag över att framföra en åsikt som går emot normen (Wibeck 2012:144). Detta 

är relevanta reflektioner inför vår fokusgrupp, då vi har att göra med en driven grupp, som 

generellt kan ha svårt att invänta sin tur i diskussioner
21

. Dock får vi inte förutsäga att själva 

gruppsammansättningen kommer att innebära ett problem, då fenomenet skulle kunna uppstå 

i vilken fokusgrupp som helst. Det kan snarare vara till fördel att gruppen är driven, på så sätt 

att diskussionen blir levande (så länge alla får komma till tals). 

På samma sätt kan även platsen för fokusgruppsträffarna utgöra en fara för studiens 

tillförlitlighet. Det har nämligen visat sig att när de äger rum på en plats som deltagarna inte 

känner sig bekväma i, så kan diskussionerna hämmas (Wibeck 2010:33, 145). För att träffarna 

skulle ske på deltagarnas villkor togs beslutet att dessa skulle äga rum i projektets lokaler, 

vilket därmed också ökar trovärdigheten i vår undersökning. Men att fokusgruppsträffarna 

sker i en för deltagarna känd miljö kan också medföra vissa risker. En sådan är att vissa 

fenomen inte belyses på grund av att de ses som självklara, trots att de säkerligen skulle vara 

betydelsefulla för vår studie. I en känd miljö skapas troligtvis inte samma utrymme för att 

ifrågasätta och reflektera det självklara (Wibeck 2010:58). Detta är dock en risk vi får 

acceptera. 

Då fokusgrupper av ovanstående anledningar riskerar att generera information som inte är 

tillförlitlig har vi valt att göra en metodtriangulering (Denscombe 2009:186), för att se om 

                                                 
21

 Personer med ADHD kan ha svårt att ha tålamod, tänker ibland inte efter innan de säger något och är ofta 

rastlösa. En kort redogörelse för effekten av ADHD-symptomen finns under Fotnot 1 ovan. 
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data från fokusgruppen överlappar data från enskilda intervjuer. Av denna anledning har vi i 

vår studie valt att även genomföra ett par enskilda intervjuer med informanterna för att 

försöka klargöra kvaliteten i materialet vi fått från fokusgruppen. Vi kommer även att spela in 

våra personliga reflektioner som moderator och assistent för att kunna återgå till dessa vid ett 

senare tillfälle och reflektera över hur stämningen i gruppen kan ha påverkat diskussionerna 

(Wibeck 2010:145). 

Även frågorna i intervjuguiden har genomgått en validitetskontroll, då de har kontrollerats 

med hjälp av en pilotstudie
22

 (Holme & Solvang 2008:81). Vi reflekterade över vilka svar 

som pilotstudiens frågor resulterade i, och fick därmed värdefulla tips angående formulering 

av intervjufrågorna. 

Med reliabilitet menas att en annan forskare ska kunna komma fram till samma resultat som 

vi gjort, utifrån det material som samlats in (Denscombe 2009:378; Wibeck 2010:143). Det 

gäller att våga inkludera åsikter som inte stöder ens argumentation i sakfrågan, då det är 

genom en sådan redogörelse som tillförlitligheten i studien kan argumenteras för (Bauman & 

May 2001:20; Denscombe 2009:386; Wibeck 2010:143). Av denna anledning kommer vi i 

uppsatsens diskussionsavsnitt att öppet resonera kring hur vi kan ha påverkat intervjuerna, 

såväl via verbal och icke-verbal kommunikation som via vår förförståelse och vår inställning 

till ämnet. 

2.6 Genomförande – reflektioner 

Redan i studiens inledande skede stod det klart att den fenomenologiska ansatsen inte var 

möjlig att tillämpa fullt ut i undersökningens samtliga skeden. Av den anledningen vill vi 

redogöra för i vilken utsträckning vi har kunnat följa de fenomenologiska riktlinjerna, och på 

vilket sätt vi har blivit tvungna att göra avsteg eller modifiera. I denna presentation behandlas 

områdena urval och metod. 

2.6.1 Urvalet 

Hade vi intervjuat föräldrar med äldre barn, så hade dessa ”med facit i hand” kunnat ge oss 

efterkloka svar. De hade således kunnat se mer distanserat på sin föräldraroll, vilket troligtvis 

hade inverkat på vad de lägger störst vikt på i sitt föräldraskap. Men för att komma så nära det 

fenomenologiska perspektivet som möjligt, så valde vi att inrikta oss på informanter som har 

barn under 18 år, då dessa har ett aktivt vårdnadsansvar och upplever fenomenet föräldraskap 

dagligen. 

2.6.2 Tillämpning av metod 

För att fånga de gemensamma dragen i våra informanters tillvaro, och samtidigt undvika att 

låta vår förförståelse styra processen, föll vårt förstahandsval på fokusgruppsintervjuer som 

metod. Tanken var att gruppdeltagarna skulle träffas i en välbekant miljö och diskutera kring 

ett på förhand definierat ämne. Intervjun skulle i hög grad vara öppen och ostrukturerad, för 

att begränsa vår inblandning och således undvika att påverka gruppen med vår förförståelse. 

                                                 
22

 Se Bilaga 8 nedan. 
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Vi ville hitta gemensamma nämnare i gruppen, och fokusgruppsintervju som metod ger bra 

förutsättningar för det eftersom en enskild individs berättelse kan bekräftas och kännas igen 

av de andra deltagarna. I enskilda intervjuer ges inte samma möjlighet, då det bara är 

informanten och intervjuaren som deltar i samtalet. 

Här reflekterade vi över risken att informanterna ville ge oss ”de rätta svaren”. Vi hade en 

teori om att ”de rätta svaren” var samma sak som samhällets syn på föräldraskap. För att vara 

så säkra som möjligt på att informanternas berättelser om deras föräldraskap var deras egna, 

så avsattes första fokusgruppsträffen till att enbart prata om samhällets förväntningar. Vår 

förhoppning var då att resterande intervjuer skulle ge så äkta beskrivningar som möjligt av 

deras föräldraförmåga. 

Vår fokusgrupp bestod av tre medlemmar; två mödrar och en far. Antalet 

fokusgruppsintervjuer var ursprungligen fastställt till tre, med tanken att utöka om det 

behövdes. Vi skulle dessutom komplettera fokusgruppsintervjun med enskilda intervjuer. 

Projektet som vi arbetar mot arrangerar erfarenhetsutbytesträffar, där deltagarna får dela med 

sig av egna erfarenheter och ta del av andras, vilket är mycket snarlikt upplägget för 

fokusgrupper. Detta tänkte vi skulle underlätta för oss att komma in i gruppen utan en för stor 

omställning för deltagarna. En annan fördel var att gruppen har så lika förhållanden – ADHD 

i kombination med föräldraskap
23

 – då gemensamma nämnare ger möjligheter att utbyta såväl 

positiva som negativa erfarenheter (Malterud 1996:66f). Det fanns dock en risk att vi, eller 

deltagarna, omedvetet skulle komma att ”sätta upp skygglappar” och på så vis missa att 

betrakta fenomen ur fler än ett perspektiv (Robson 2002:286). Detta hade kunnat avhjälpas 

med hjälp av att inkludera informanter med andra perspektiv, såsom utredare inom 

socialförvaltningen, men vi trodde att det skulle resultera i att våra informanter kände sig 

hindrade att tala fritt. Med hänsyn till detta valde vi att inte ta med representanter från 

socialförvaltningen i vår studie, trots att deras medverkan skulle kunna tänkas ge nyans åt vår 

empiri. 

Vi bestämde att Karin skulle vara moderator och ha det övergripande ansvaret för att hålla 

igång diskussionen deltagarna emellan. Niklas skulle vara assistent, med övergripande uppgift 

att göra anteckningar och notera vem som talar och när, för att underlätta analysen. Vi beslöt 

oss dock för att ha ett samarbete mellan moderator och assistent, med avsikt att underlätta och 

bidra med andra perspektiv till diskussionen. 

Vi gjorde så ett första försök till fokusgruppsintervju, men redan efter några få minuter 

frågade gruppdeltagarna om de kunde få träffa oss för enskilda intervjuer istället. 

Intervjuformens ostrukturerade karaktär uppfattades som stressande, och de öppna frågorna 

upplevdes som alldeles för abstrakta. I vår forskarroll var vi mer fokuserade på uppsatsens 

vetenskapliga villkor än på de förutsättningar som våra informanter deltog under; ADHD kan 

exempelvis innebära svårigheter att vänta på sin tur, vilket kräver att moderatorn i hög grad 

styr och fördelar ordet mellan deltagarna. Personer med ADHD har ibland många tankar i 

huvudet på samma gång, vilket kan bidra till stress då alla viktiga saker måste sägas innan de 

                                                 
23

 Både mödrar och fäder inkluderas. 
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glöms bort. Koncentrationssvårigheter är också en inverkande faktor, och deltagarna uttryckte 

att de hade lätt för att glömma bort samtalsämnet. 

Här blev vi tvungna att anpassa oss mer efter målgruppen än efter vår vetenskapliga 

utgångspunkt, varför vi fortsättningsvis i undersökningen valde att göra enskilda intervjuer. 

Vi hade önskat att vi kunde ha så ostrukturerade intervjuer som möjligt, men vi blev tvungna 

att exemplifiera för att intervjupersonerna skulle kunna sätta det presenterade samtalsämnet i 

ett konkret sammanhang. 

En analys
24

 av en undersökning gjord på fenomenologisk grund ska ge en så täckande och 

äkta beskrivning som möjligt (Denscombe 2009:114). Man kan beskriva verkligheten, men 

beskrivningen utgörs då av en analys på hög nivå, snarare än ett konstaterande om sakers 

tillstånd. Vår egen förförståelse ska så långt som möjligt ”kopplas bort”, för att kunna återge 

informanternas berättelser utifrån deras perspektiv (Husserl 1930:206ff). 

För att kunna återge informanternas berättelser utifrån deras egna erfarenheter, så formulerade 

vi olika teman med hjälp av ämnen som återkom i samtliga intervjuer. Med denna 

framställning hoppas vi kunna synliggöra de likheter och skillnader som finns i föräldrarnas 

berättelser. Därmed kan vi också låta deras berättelser utgöra tolkningsgrund och referensram. 

För att undersöka i vilken utsträckning vi återgett deltagarnas berättelser korrekt genomfördes 

en members check
25

. Deltagarna fick vår sammanställning av intervjuerna för påseende, med 

önskemål om att de gav oss feedback genom att svara på bifogade frågor
26

. De framförde att 

vi hade återgett och tolkat deras berättelser på ett bra sätt, och att de kunde identifiera sig med 

presentationen. 

För att underlätta för läsaren att se informanternas egen bild så presenterades resultatet ifrån 

intervjuerna separat ifrån den teoretiska analysen. Det möjliggör för läsaren att inte låsa sig 

vid våra tolkningar av informanternas utsagor. 

Däremot kan det antas att informanternas utsagor faktiskt har påverkats av oss. Redan i 

studiens inledande skede gjordes ett selektivt val av forskningsområde, vilket givetvis har 

kommit att styra vårt vidare arbete. Vår förförståelse av valt forskningsområde kom därefter 

att präglas av våra individuella erfarenheter inom området. Således är valet av intervjufrågor i 

förlängningen en frukt av denna resa, vilket vår läsare måste ta i beaktande vid bedömningen 

av våra resultat. 

Vi har således påverkat informanternas utsagor, men det vore inte fenomenologiskt att blunda 

för hur de i sin tur har påverkat våra uppfattningar. Ett exempel på hur vi själva har tagit 

intryck är att vi har fått en mer mångfacetterad bild av myndigheters attityder (främst skola 

och dagis) gentemot föräldrar med diagnosen ADHD. Genom att inte hålla benhårt fast vid 

våra ursprungliga tankar om att ”föräldrar med diagnosen blir missförstådda i kontakten med 

myndigheter” har vi låtit oss influeras av empirin. 

                                                 
24

 Se Val av analysmetod ovan. 
25

 Se Validitet och reliabilitet ovan. 
26

 Se Bilaga nummer 7 nedan. 



17 

Då vi inte låtit oss bli alltför styrda av vare sig våra tidigare upplevelser eller tidigare 

forskning i vår redogörelse för informanternas upplevelser anser vi att vi i vår analys har 

arbetat fenomenologiskt. 

2.7 Litteraturinsamling 

För att finna aktuell internationell forskning kring ADHD i kombination med föräldraskap 

gjordes sökningar på universitetsbibliotekets artikeldatabaser
27

. Sökningen skedde genom 

sökord som var aktuella för ämnet. Till exempel genomsöktes databasen CSA, med sökordet 

ADHD, och vi fick 24642 träffar. Vi gjorde sedan en sökning på Maternal och fick 85365 

träffar. Dessa två sökningar kombinerades sedan och resultatet blev 2972 träffar. Vi 

kombinerade även sökresultatet från ADHD med sökordet Paternal med ett resultat på 409 

träffar.  Härifrån gjorde vi ett urval som ledde till vissa av de artiklar vi inkluderat i vår studie. 

När det gällde andra ämnen och databaser användes antingen ovanstående process eller ett 

snöbollsurval, då de artiklar vi valt ut hade intressanta artiklar i sina referenslistor. 

Uppslag till litteratur kring föräldraförmåga respektive psykisk ohälsa hos föräldrar kom från 

BBIC-manualens referenser under kapitlet för föräldrafunktioner (Socialstyrelsen 2006). 

Litteraturen lånades sedan från universitetsbiblioteket eller köptes i bokhandlar. När det 

gällde litteraturen kring ADHD så inhämtades en del av litteraturen ifrån våra egna bokhyllor, 

och en del lånades från universitetsbiblioteket. 

2.8 Forskningsetiska överväganden 

Det är viktigt att människor som lever under press inte blir mer utsatta. Deltagarnas vardag 

som föräldrar kommer att vara i fokus, och vi har ingen aning om hur undersökningen 

kommer att påverka dem, som individer och som föräldrar. Därför har de etiska 

övervägandena varit mycket viktiga för oss i vår undersökning. Vi kommer att vara noga med 

att avidentifiera och koda
28

 om uppgifter i fråga om namn, bakgrund samt andra uppgifter 

som kan tänkas leda till identifiering (Vetenskapsrådet 2002:12). I just fokusgruppsintervjuer 

måste det dessutom finnas en tillit inom gruppen, på så sätt att medlemmarna hanterar 

information konfidentiellt och inte sprider personlig information utanför gruppen. Denna 

fråga kommer att vara inkluderad i samtyckesblanketten, som informanterna måste fylla i för 

att få delta i studien (Denscombe 2009:197ff). Samtyckesblanketten utgör visserligen ingen 

garanti, men vi forskare har gjort vad vi har kunnat för att se till att deltagarnas information 

skyddas även internt. 

Informationsbrev och samtyckesblankett finns i två versioner
29

 eftersom vi har anpassat 

språket efter gruppdeltagarnas förutsättningar. Den anpassade versionen lämnades ut till 

deltagarna i förväg, och kompletterades muntligen av den formella versionen vid vårt första 

möte med gruppen. Det framgår i informationsbrevet att vi, som forskare, inte ingår i 

                                                 
27

 CINAHL, CSA (med samtliga underdatabaser), ELIN, Popline, PubMed, Science Direct och Social Services 

Abstracts. 
28

 Vi kommer att koda genom att benämna varje deltagare med ett fingerat namn. 
29

 Se Bilaga 3, 4 och 5 nedan. 
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projektets verksamhet, och att intervjuerna alltså inte görs på uppdrag av aktuella 

projektledare. 

Det är viktigt att redan i inledningsskedet av studien lämna information – till både 

undersökningsgruppen och projektledarna – om att den färdiga uppsatsen kommer att vara 

offentlig och tillgänglig för allmänheten. I vårt informationsbrev ingår därför information om 

vem som är vår handledare och vem som examinerar oss, samt att de (och våra opponenter) 

måste ges möjlighet att ta del av det insamlade materialet (d.v.s. intervjuerna). Vi informerar 

även om vår intention att låta uppsatsen publiceras i en Fokus-rapport, i syfte att sprida 

kunskap och öka acceptansen i vårt samhälle (Andersson & Swärd 2008:237; Kvale 

1997:110f; Malterud 1996:182). Nyttan med studien motiveras med behovet av att låta 

föräldrar med ADHD få berätta hur de ser på fenomenet föräldraskap. 

Enligt Vetenskapsrådets rekommendationer så är det lämpligt att på förhand göra upp med 

deltagarna vad som gäller med det material som samlats in, exempelvis om någon skulle vilja 

avbryta en intervju (Vetenskapsrådet 2002:10). Vi kommer att ge informanterna möjlighet att 

stryka den information som de lämnat till oss, om de i efterhand inte känner sig bekväma med 

det de har berättat för oss. 

Vi måste ta ställning till att fokusgruppsintervjuerna kan sätta igång tankar och processer hos 

våra informanter. Det är vårt ansvar att tillse att någon med kompetens finns närvarande, som 

stöd för informanterna vid eventuella individuella kriser. Ledarna för projektet har adekvat 

utbildning och kompetens
30

 för detta, och de kommer att finnas till hands om någon skulle 

känna sig illa till mods (Malterud 1996:179). Detta kommer vi att informera deltagarna om i 

förväg, i samband med att vi inhämtar samtycke och lämnar all annan viktig information om 

vår undersökning. 

2.9 Arbetsfördelning 

Karin har initierat kontakten med projektledarna, haft huvudansvar för uppsatsens inledande 

avsnitt samt gjort framställningen av vår empiri. Niklas har haft huvudansvar för uppsatsens 

metodkapitel och har sammanställt tidigare forskning inom området. I övrigt skall tilläggas att 

vi båda varit engagerade i varandras ansvarsområden, och kommit med idéer och förslag, 

vilket gör att uppdelningen främst är av övergripande art. 

                                                 
30

 En är utbildad sjuksköterska, den andra är utbildad skötare med vidareutbildning som autismpedagog, den 

tredje har en utbildning inom autismspektrumtillstånd kompletterat med kurser i tydliggörande pedagogik. 
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3 Tidigare forskning 

Under denna rubrik sammanställs tidigare forskning samt litteratur inom områdena ADHD 

och Föräldraskap. 

3.1 ADHD 

Nedan följer först en historisk tillbakablick över ADHD-diagnosens uppkomst. Sedan görs en 

kortfattad beskrivning över själva diagnostiseringen. Därefter följer en sammanställning av 

forskning kring föräldraskap och ADHD. Avslutningsvis följer ett avsnitt som berör de 

styrkor och positiva egenskaper som personer med ADHD har. 

3.1.1 Historik 

Grunden till ADHD-diagnosen lades på 40-talet av klinikerna Werner och Strauss (1947-

1955), vilka arbetade med att behandla barn med grava funktionsnedsättningar. I sin praktik 

noterade de en något lägre grad av funktionsnedsättning hos vissa av barnen. Utmärkande för 

dessa barn var att de var klumpigare, hade uppmärksamhetsstörning och var allmänt mer 

aktiva. De gav funktionsnedsättningen namnet MBI
31

, grundad på teorin att dessa barns 

hjärnskada var av en lindrigare sort än de övriga barnen. För att minska fokus på hjärnskada 

skapades sedan begreppen MBD
32

 och MCD
33

 (Strauss et al. 1947-1955, se Haber 2003:27f). 

Diagnosen MBD ersattes 1980 av ADD
34

. År 1987 infördes diagnosen ADHD i DSM-III–r
35

, 

men det var inte förrän DSM-IV kom (år 1996) som diagnosen ADHD med sina 

underkategorier fick det utseende den har idag (Haber 2003:28ff). 

I de nordiska länderna hade ADHD-diagnosen till en början inte samma genomslag som i 

USA. Gillberg gav ADHD-begreppet kritik för att det inte täckte in alla 

funktionsnedsättningar som barn med MBD upplever, och istället skapades begreppet 

DAMP
36

 (Gillberg 1996:17, 22f). 

Kritik framfördes även mot påståendet att ADHD skulle härröra från en hjärnskada. 

Orsaksförklaringen till ADHD har nämligen genomgått en förskjutning, från komplikationer i 

moder-barn-relationen, till en rent biologisk förklaring med fokus på hjärnskada. Enligt 

Kärfve (2006) har detta en grund i socialdarwinismen, som förklarar att individers 

tillkortakommanden beror på deras härkomst och deras dåliga blod. Att för människan hitta 

besvärliga kollektiv har genom historien inte varit något problem. På medeltiden var det de 

spetälska som fysiskt var lätt att skilja ut från mängden. Deras plats ersattes senare av de 

                                                 
31

 Minimal Brain Injury. 
32

 Minimal Brain Damage, och senare Minimal Brain Dysfunction (Gillberg 1996:13f). 
33

 Minimal Cerebral Dysfunction. 
34

 Attention Deficit Disorder. 
35

 Omarbetad version av DSM-III. DSM står för the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

(www.dsmiv.net). 
36

 Deficits in Attention, Motor control and Perception, det vill saga Dysfunktion i fråga om Aktivitetskontroll 

och uppmärksamhet, Motorik-kontroll och Perception (Gillberg 1996:18). 
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vansinniga och idag utgörs samhällets avvikargrupper av de kriminella och de psykiskt sjuka 

(Kärfve 2006:62f, 67ff). 

3.1.2 Diagnostisering 

Funktionsnedsättning ska kunna konstateras inom sex livsområden, exempelvis skolan, 

hemmet etcetera. I DSM-IV gjordes försök att komma tillrätta med klassificeringsproblem 

och det skapades tre underkategorier, en för främst uppmärksamhetsstörning, en för främst 

hyperaktivitet och impulsivitet och slutligen en kombinerad kategori för de individer vars 

symptom täckte alla områden (Haber 2003:32f). 

Bell (2011) har gjort en undersökning kring diagnostisering av ADHD, för att ta reda på vilka 

förändringar som bör göras inför DSM-V. Ett av de problem som uppstår är fastställandet av 

debutålder, vilket enligt dagens diagnoskriterier ska vara vid 7 års ålder eller tidigare. Det 

finns vuxna som fyller alla diagnoskriterier, men hos vilka det inte har gått att säkerställa 

debutålder. Därför ges förslaget att skapa en diagnosgrupp för de som haft en senare 

debutålder än 7 år. Ett annat problem är symptombeskrivningarna, som i många fall beskriver 

barns ADHD, vilket skapar ett behov av att omformulera dessa för att passa även vuxnas 

symptombild. Författaren nämner även svårigheter att mäta grad av funktionsnedsättning, 

vilket för närvarande bara kan göras genom att beräkna antalet upplevda symptom. Hon 

hänvisar till en studie som undersökt sambandet mellan upplevd funktionsnedsättning och 

antalet ADHD-symptom. Studien visade att antalet upplevda symptom enbart kunde förklara 

skillnaden i upplevd funktionsnedsättning för 10 % av deltagarna i studien. Enligt Bell visar 

resultatet att bedömning av funktionsnedsättning baserat på antalet symptom är missvisande, 

då det i många fall inte kan spegla den faktiska upplevelsen (Bell 2011:3, 6ff). 

3.1.3 Föräldrar med ADHD 

Gemensamt för nedanstående vetenskapliga artiklar är att forskarna har antagit ett etiskt 

förhållningssätt
37

, vilket ger avtryck i hur de inkluderade föräldrarna framställs. Med detta 

urval hoppas vi kunna synliggöra behovet av att ha en annorlunda approach i ämnet. 

Mulsow, O'Neal och McBride Murry (2001) gjorde en forskningsöversikt om hur ADHD-

symptom påverkar förälderns förmåga att hantera stress, enligt teorin om familjestress. 

Centralt för teorin är att varje människa har en maximal toleransnivå för stressorer
38

 i livet 

som ska hanteras med hjälp av resurser. För många stressorer i kombination med låg grad av 

resurser och ”coping”
39

 leder till familjekris, vilket är en potentiell risk för att barnen i 

familjen ska fara illa. Forskningsöversikten visade att ADHD påverkar individens resurser, 

bland annat i form av svårigheter att behålla jobb och avsaknad av socialt nätverk. Stressorer 

som kunde hänföras till ADHD var missbruk, kriminalitet och depression. Författarna vill 

dock göra gällande att ADHD, som ensam riskfaktor i en familj, inte per automatik leder till 

misskötsel eller försummelse av barn (Mulsow et al. 2001:36f, 41, 46). 

                                                 
37

 Se Teoretisk referensram nedan. 
38

 Vardagsfaktorer som påverkar och stressar en människa. 
39

 Handlingsmöjligheter. 
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Chen och Johnston (2007) ville undersöka om – och på vilket sätt – de enskilda ADHD-

symptomen ouppmärksamhet, impulsivitet och hyperaktivitet påverkar föräldraförmågan. 

Genom observationer, intervjuer och självskattningsformulär kunde forskarna säga sig ha 

funnit ett samband mellan ADHD-symptomet ouppmärksamhet och negativt föräldraskap. 

Ouppmärksamheten visade sig påverka moderns engagemang i barnens aktiviteter och hennes 

förmåga att stå fast vid de instruktioner hon gav barnet, etcetera. Totalt deltog 96 mödrar med 

söner i åldern 4-8 år (Chen & Johnston 2007:455, 462ff). 

Psychogiou, Daley, Thompson och Sonuga-Barke (2007) hade i en tidigare studie sett att 

modern och barnet fungerar bättre tillsammans om båda har hög grad av ADHD, vilket 

författarna beskrev som similarity fit. Nu ville författarna undersöka hur stor inverkan barnets 

ADHD har på moder-barn-relationen, men även hur grad av ADHD påverkar relationen 

mellan fadern och barnet, med hypotesen om att finna en similarity misfit. Till studien 

rekryterades 278 mödrar och 85 fäder som hade barn i skolåldern. Undersökningen visade att 

författarna hade rätt i sin hypotes. Fäder och barn fungerar sämre tillsammans, trots att fadern 

bara hade låg grad av ADHD. Hög grad av ADHD påverkade dock faderns föräldraskap 

mycket negativt (Psychogiou et al. 2007:419f, 423f, 426f). 

Chronis-Tuscano et al. (2008) ville undersöka hur relationen mellan modern och barnet 

påverkas av att de båda har ADHD. Urvalet bestod av 70 barn med ADHD i åldern 6-10 år 

och deras biologiska mödrar. De mödrar som medicinerades för sin ADHD exkluderades från 

studien, då författarna ville försäkra sig om att det var just ADHD med sin symptombild som 

påverkade föräldraförmågan och inte någon annan variabel. Med hjälp av intervjuer, 

självskattningsformulär och observationer kunde författarna konstatera att ADHD påverkade 

föräldraskapet negativt, vilket bland annat tog sig uttryck i inkonsekvent disciplin och att 

barnen gavs små möjligheter att genomföra instruktioner de fick av modern (Chronis-Tuscano 

et al. 2008:1237f, 1246). 

Mokrova, O'Brien, Calkins och Keane (2010) utgår ifrån att en förälder behöver vissa 

egenskaper för att fungera bra i sitt föräldraskap, såsom impulskontroll och bibehållen 

uppmärksamhet. Då dessa egenskaper sammanfaller med ADHD-symptom ville författarna 

undersöka om föräldrar med ADHD hade svårare att klara av sitt föräldraskap. De ville även 

undersöka om föräldrauppgiften försvårades av ett oorganiserat hem. Studien kom fram till att 

föräldrar med ADHD fungerar sämre i sin föräldraroll. Mödrar var mer inkonsekventa och var 

sämre på att stötta sina barn när barnen uttryckte besvikelse, ilska, sorg etcetera. Dessa brister 

fanns även hos fäder, och utöver dessa tycktes fäderna ha svårt att visa barnet engagemang. 

Författarnas hypotes om kaos i hemmet visade dessutom att ett mer oorganiserat hem kunde 

påverka graden av negativt föräldraskap inom vissa områden. Urvalet bestod av 311 mödrar 

och 147 fäder till barn som gick i ”mellanstadiet” (Mokrova et al. 2010:123, 127ff). 

Chronis-Tuscano et al. (2010) gör här en uppföljande studie över hur ADHD påverkar 

föräldrabeteendet, och i denna studie ville de undersöka medicineringens betydelse i frågan. 

Urvalet bestod av 23 mödrar med söner i åldern 6-12 år. Mödrarna startade sitt deltagande 

utan medicinering, och fick då bedöma sina symptom med hjälp av självskattningsformulär. 

Föräldraförmåga kontrollerades på samma sätt, men kompletterades även med en 

observationsstudie. Efter fem veckor hade mödrarna fått möjlighet att öka sin medicinering 
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upp till 90 mg/dag, och då fyllde mödrarna i sitt andra självskattningsformulär. Resultatet 

visade att mödrarna upplevde mindre grad av symptom den femte veckan, och de bedömde 

sig fungera bättre som föräldrar. Detta syntes dock inte i forskarnas observationer, och de 

kunde inte bevisa något samband mellan medicinering och positivt föräldraskap. De påtalar 

dock att resultatet kan ha påverkats av att det var ett för litet urval, samt att 

undersökningsmiljön inte var naturlig för deltagarna (Chronis-Tuscano et al. 2010:582ff). 

3.1.4 De inneboende förmågorna 

Honos-Webb (2005) skriver att ADHD borde ses som ett särdrag och inte som en störning, 

och belyser här en förflyttning från problem till möjligheter. Som exempel på dessa 

möjligheter och styrkor nämner hon impulsiviteten, som gestaltar sig i förmågan att snabbt 

skifta perspektiv och se saker i ett nytt ljus. Impulsiviteten utgör en drift att våga tänka i banor 

som ifrågasätter det som redan är fastlagt. Det är denna drift som leder till nya upptäckter. 

Författaren lyfter vidare fram att nedsättningen hos personer med ADHD kommer sig av hur 

praktiker ser på diagnosen, och att diagnosens beskrivningar utgör grogrund för dålig 

självkänsla på grund av dess fokus på individens brister. Hon konstaterar att det är just detta 

fenomen som skapar bristerna, snarare än individens funktionsnedsättning (Honos-Webb 

2005:28, 35). 

White och Shah (2005) ville undersöka hur ADHD-symptomet impulsivitet påverkar den 

kreativa förmågan hos personer med diagnosen. Här deltog 90 personer, varav 45 av dessa 

hade diagnosen ADHD. För att undersöka det kreativa tänkandet användes ett test som gick ut 

på att komma på så många användningsområden som möjligt för ett vardagligt föremål. 

Förslagen bedömdes sedan efter hur originella de var. Här hade ADHD-gruppen betydligt 

högre resultat än gruppen utan diagnos, vilket delvis kunde kopplas till impulsivitet (White & 

Shah 2005:1121, 1128). 

3.2 Föräldraskap 

Här under kommer vi först att behandla familjelivet, synen på barn och föräldrars roll ur ett 

historiskt respektive juridiskt perspektiv. Sedan följer en redogörelse över de egenskaper som 

behövs för att föräldrar ska kunna tillgodose sina barns behov. Därefter följer ett avsnitt som 

diskuterar psykisk ohälsa hos föräldrar som en riskfaktor, vilket ger en bild av det allmänna 

förhållningssättet mot föräldrar som har någon form av psykisk problematik. 

3.2.1 Historik 

Hirdman (2000) skriver om hur synen på föräldraskap har förändrats, från 1900-talets början 

till slutet av 1940-talet. Hon sammanfattar utvecklingen med fyra begrepp: inordning, 

utbredning, omvandling och kränkning (Hirdman 2000:15ff). 

Med inordning avses befolkningens (föräldrarnas) anpassning till samhällets normer (korrekt 

barnuppfostran) (Hirdman 2000:15), vilket krävde att samhället fostrade och utbildade dessa 

föräldrar. De föräldrar som inte inordnade sig efter samhällets krav ansågs ha försuttit sin 

chans, och bedömdes inte värdiga, varken att få behålla vårdnaden eller att få fortsätta föda 
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barn (Hirdman 2000:219). Omsorgen om barnen innebar i princip omsorg om samhället – en 

tanke som levde kvar under hela denna period. 

Utbredning kan översättas med den utsträckning i vilken staten ska styra (politisera) samhället 

(det privata) (Hirdman 2000:16). Den politiska kontrollen som utövades under perioden 

motiverades med att staten måste sörja för sitt folk, och då behöver staten bestå av människor 

med stor kunskap inom essentiella områden. De områden som avsågs var Hemmet och Huset, 

där staten, med sin kunskap och bättre vetande, genom interventioner kunde sörja för att 

samhällets medlemmar fick det bättre. Interventionerna gav staten en större kunskapsbas, och 

deras vetenskapliga makt manifesterades (Hirdman 2000:221ff). 

De interventioner som nämndes i stycket ovan är vad Hirdman (2000) menar med begreppet 

omvandling – medborgarens statliga fostransprocess. Med vetenskapens välsignelse 

konstruerades bilden av normalitet, och staten sågs här som de upplysta – de som visste bäst 

om hur människan skulle fostras (Hirdman 2000:17): ”De hade den vetenskapliga förädling 

som gav dem myndigheten att formulera normerande ’borde’ för det privata livets ordnande. 

Att veta hur det skulle vara, gav dem en ’den vita mannens börda-rätt’ gentemot dem som inte 

visste – eller ville inse – sitt eget eller framförallt sina barns bästa.” (Hirdman 2000:126). 

Staten skulle alltså förändra människornas föreställningar, vanor och normer, för att lära dem 

”det rätta sättet” (Hirdman 2000:226). 

Hirdman belyser vidare statens insatser att fostra sina medborgare, och menar att detta kan ses 

som en kränkning (Hirdman 2000:17). Ty om medborgaren inte underordnade sig statens 

påbjudna normer, så väntade inget annat än utstötning: ”Det här är således en fråga om de 

marginella, de uppstudsige, de som inte ville delta i moderniseringsprogrammet. Vi kan säga: 

man skapar den icke skötsamme, den avvikande, genom att ställa upp normer för ’hur det ska 

vara’. Man skapar ett ’vi’ genom att skapa ett ’dom’.” (Hirdman 2000:229). 

3.2.2 Föräldraskap och lagen 

Ewerlöf, Sverne och Singer (2007) fokuserar på den juridiska delen av föräldraskapet. Vi 

startar år 1734, där bestämmelserna om förhållandet mellan barn och föräldrar avgränsades till 

att enbart handla om de ekonomiska ansvarsfrågorna. Den första egentliga barnlagstiftningen 

infördes 1917-1920, och nu introducerades begreppet vårdnad. Med detta begrepp 

förändrades indirekt också föräldrars förhållande till barnet, från befogenheter till skyldigheter 

(Ewerlöf et al. 2007:15ff). 

Under 1940-talet blev samhällets medborgare mer medvetna om föräldrautövandets effekter, 

och nu började man ifrågasätta den lydnadsinriktade uppfostringsstilen som hittills präglat det 

svenska föräldraskapet. Istället lades fokus på en harmonisk utveckling av barnets alla sidor 

(Ewerlöf et al. 2007:26). 

För att stärka barns rättsliga ställning i samhället sammansattes år 1977 en kommitté som 

skulle ta reda på inom vilka områden och på vilka sätt barns behov och intressen borde 

prioriteras bättre. Denna utredning ledde bland annat till 1979 års förbud mot aga samt vissa 

förordningar om föräldraansvar (Ewerlöf et al. 2007:27). 
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Den kanske viktigaste regleringen över barns behov och föräldrars ansvar är FN:s 

barnkonvention, som antogs 1989. Den innefattar fyra grundläggande allmänna principer, 

vilka är: Förbud mot diskriminering, Barnets bästa i främsta rummet, Rätten till liv och 

utveckling samt Rätten att uttrycka sina åsikter. Barnkonventionen är förvisso inte inskriven i 

svensk lag, men ska alltid utgöra en tolkningsbakgrund i alla rättsliga sammanhang som rör 

barn (Ewerlöf et al. 2007:22). 

3.2.3 Viktiga föräldrafunktioner 

Killén (1994) har sammanfattat sju grundläggande förmågor som föräldrar behöver för att 

kunna tillgodose sina barns behov. Det är svårt att dra några exakta gränser mellan dessa, då 

förmågorna hänger samman och glider in i varandra. 

- Föräldern ska uppfatta barnet realistiskt, och förstå motiven bakom deras handlingar, 

samt inte låta barnet ta ansvar för förälderns irritation (Killén 1994:159ff). 

- Barnet ska inte behöva tillfredställa förälderns känslomässiga behov (Killén 

1994:164f). 

- Föräldern ska ha realistiska förväntningar på barnets förmåga, och alltså ställa 

adekvata krav på barnet (Killén 1994:166f). 

- Föräldern ska engagera sig positivt i barnet, det vill säga att ge barnet respons, ge 

omsorg, sätta gränser, acceptera barnet för den individ den är och att glädjas åt barnet 

(Killén 1994:168f). 

- Föräldern ska kunna känna empati för barnet och inte låta de egna känslorna påverka 

tillfredställandet av barnets behov (Killén 1994:169f). 

- Föräldern ska prioritera sina barns behov framför sina egna (Killén 1994:171f). 

- Föräldern ska inte låta egna smärtor och frustrationer gå ut över barnet så att barnet 

skuldbeläggs och känner sig ansvarig för förälderns mående (Killén 1994:172f). 

Ovan uppräknade förmågor är övergripande funktioner som föräldrar har för sina barn, men 

föräldraskap kan även mätas utifrån om föräldrarna uppfyller de så kallade skyddsfaktorerna. 

Skyddande familje-föräldrafaktorer kan vara att det finns en familjeförsörjare och att barnen 

inte lämnas utan tillsyn. Andra skyddande faktorer är att barnet är omtyckt av andra vuxna 

och att det finns en fungerande familjesammanhållning (Lagerberg & Sundelin 2000:216). 

Det finns vissa förväntningar som tas för givet i samhället, och Besterman (2005) spekulerar 

kring om de föräldrar som uppfyller dessa normalitetskategorier ges ett ”plus i kanten”. Det 

kan gälla civilstånd, och det intressanta är då om föräldern har en annan vuxen att dela 

ansvaret kring barnet med. En annan kategori är sysselsättning och boende – är föräldern 

arbetande eller sjukskriven? Var bor barnet och har boendet varit stabilt över en längre tid? 

Den sista normalitetskategorin som tas upp är ekonomisk situation, där ekonomisk utsatthet är 

en riskfaktor som helst bör elimineras. Det kan också handla om att inte betala räkningar, 

vilket kan ses som att inte ta sitt vuxenansvar (Besterman 2005:73ff). 
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Bestermans studie har haft som huvudsakligt syfte att granska texter från socialförvaltningars 

barnavårdsutredningar, för att se om det går att utläsa vad ett gott föräldraskap innebär 

(Besterman 2005:85ff). Enligt texterna innebär ett gott föräldraskap att föräldrar inte ska 

missbruka, de ska ha god psykisk hälsa, de ska sätta barnets behov före sina egna och ha en 

tydlig vuxenroll, de ska vara närvarande och spendera tid med sina barn, de ska inte bruka 

våld mot barnet, varken fysiskt, psykiskt eller verbalt, de ska ha ett fast boende, sysselsättning 

och ordnad ekonomi, de ska ha en god anknytning till barnet, vara laglydiga, sätta gränser, ha 

regler och ge barnet struktur. Besterman fann även att föräldraskapet värderas efter hur väl 

föräldern lever upp till samhällets krav. Till dessa krav hör att föräldern ska sköta sina 

åtaganden gentemot andra i samhället, såsom att se till att barnet kommer till skolan och att 

barnet är helt och rent, de ska samarbeta (i det här fallet menas en vilja till samarbete med 

socialförvaltningen) och ha insikt i sin eventuella problematik (Besterman 2005:87ff). 

Samhällets krav utvecklas mer under nästa kapitel. 

3.2.4 Samhällets krav på föräldraskapet 

Historik och lagrum kring föräldraskap har redan avhandlats i avsnitt ovan. Vi vill ändå 

belysa den författning som kom år 1842. Föräldrar som inte skickade sina barn till skolan, 

skulle få en varning av samhället. Hjälpte inte varningen skulle barnen skiljas från sina 

föräldrar och överlämnas till andra som kunde tillgodose barnets behov av att gå i skolan. 

Detta är således Sveriges första bestämmelse om samhällets kontrollfunktion över 

föräldraskapet (Ewerlöf et al. 2007:18). 

Munro (2008) skriver att föräldrabeteenden kan fastställas som normala respektive onormala, 

baserat på vad som är socialt accepterat. Det är alltså mot denna måttstock som föräldrar 

bedöms, vilket gör att bedömningen präglas av vad samhället tycker är normalt snarare än vad 

som de facto kan tänkas vara skadligt för barnet. Föräldrar som är föremål för utredning hos 

en socialförvaltning riskerar enligt författaren att tolkas utifrån socialarbetarens förförståelse, 

när det snarare är kunskapen om den kontext i vilken föräldern och familjen befinner sig i 

som borde utgöra tolkningsgrund. Frågan är dock hur långt en myndighet kan förväntas gå i 

denna hänsyn. Ska de exempelvis visa förståelse för kvinnoförtryck, med motiveringen att det 

är socialt accepterat i klientens kultur? Dock står det klart att hänsyn måste tas till familjens 

kulturella sammanhang, för att socialarbetaren inte ska få en snedvriden bild av hur det är 

ställt i familjen (Munro 2008:78f). 

3.2.5 Psykisk ohälsa hos föräldrar som riskfaktor 

Lagerberg och Sundelin konstaterar att psykisk ohälsa hos föräldrar utgör en ökad risk för att 

barnet skall utveckla psykiska störningar, nedsatt funktionsförmåga eller andra 

beteendestörningar (Lagerberg & Sundelin 2000:165). Författarna vill dock understryka att 

psykisk ohälsa hos föräldrar inte nödvändigtvis behöver innebära en fara för barnen – ibland 

kan helt andra problem runt familjen utgöra en större risk (Lagerberg & Sundelin 2000:168). 

Det beror helt på hur barnens mående mäts; antingen kan man titta på hur barnen rent konkret 

hanteras av föräldrarna, och då är huvudsaken att barnet har en bra tillvaro och behandlas på 

ett tillfredställande sätt. Eller så läggs fokus på att barnet tros vara medveten om och har 
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förmåga att reflektera över att föräldern har en psykisk sjukdom. Det faktum att föräldern har 

en störning bedöms då utgöra en risk för oro hos barnet (Lagerberg & Sundelin 2000:168f). 

Det finns inte någon karaktäristisk personlighetstyp som kännetecknar föräldern som sviktar i 

omsorgen av sina barn, men Sundell, Egelund, Löfholm och Kaunitz tar ändå upp några 

personlighetsdrag som de anser vara viktiga: låg självkänsla, låg känsla av kontroll, dålig 

impulskontroll, ångest, depression och antisociala beteenden (Sundell et al. 2007:49). 

Riskerna för barn med psykiskt sjuka föräldrar är avhängigt det sätt på vilket sjukdomen eller 

det psykiska problemet påverkar föräldrafunktionen. Problemets inverkan på 

föräldraförmågan är i sig avhängigt hur föräldern väljer att hantera sin problematik. Således 

kan en depression gå ut över barnet om föräldern agerar känslomässigt labilt, men föräldrarna 

kan däremot välja att skydda barnen från sin depression så att de inte far illa (Killén 

1994:144; Killén 2009:93). 

3.3 Sammanfattande reflektion 

Vad vi kan se av vår sammanställning så har det gjorts många studier som undersökt 

sambandet mellan föräldraförmåga och olika ADHD-symptom. Vi har däremot inte funnit 

några studier som inkluderat de kreativa förmågorna i sambandsanalyserna. Det var denna 

lucka som fick oss intresserade av hur vuxna med diagnosen ADHD hanterar sin vardag och 

kompenserar för sina svårigheter, eftersom det uppenbarligen finns förutsättningar för det 

(Honos-Webb 2005:126f). I samtliga studier är föräldrarna beskrivna ur ”expertens” 

perspektiv, varför vi ser behovet av att förmedla föräldrarnas egna berättelser om sitt 

föräldraskap. Genom att anta att ADHD kan innebära såväl styrkor som svagheter hoppas vi i 

denna studie kunna ge en mer nyanserad bild av föräldraskapet. 

Den forskning vi tagit till oss har gett en bild av ett i vissa fall starkt samband mellan ADHD-

symptom och negativt föräldraskap. Med ett negativt föräldraskap har vi kunnat urskilja bland 

annat högre grad av inkonsekvent disciplin (det vill säga oförmåga att följa upp 

konsekvenser), bristande tålamod, mindre engagemang i barnets aktiviteter samt lägre 

förmåga att stötta barnet när det förmedlar negativa känslor (ilska, beskvikelse, etcetera). Med 

hänsyn till dessa studier så kan vi inte bortse från att föräldrar med ADHD kan fungera sämre 

i sin föräldraroll än föräldrar utan ADHD. Vår ingång är som sagt något annorlunda än de här 

studierna, men de utgör ändå ett skäl att inte ensidigt titta efter positiva bilder av 

föräldraskapet, även när föräldrarna får beskriva det med egna ord. 

Forskning och litteratur kring föräldraskap, samt översikter och undersökningar kring 

barnavårdsutredningar, har tagits med som inspiration till ämnen inför fokusgrupper och 

intervjuer. Dessa ger dessutom både oss och läsaren en inblick i vad som faktiskt ingår i barns 

behov, föräldrars förmåga samt de förväntningar som samhället har på föräldrar. Med 

utgångspunkt i att psykisk ohälsa hos föräldrar anses vara mångfacetterat och kan påverka 

såväl föräldrarnas förmåga som barnen på olika sätt, är det intressant att låta personerna med 

ADHD själva formulera hur de hanterar sitt föräldraskap. Vi borde utifrån denna 

utgångspunkt kunna få många olika berättelser om och strategier för hur de hanterar sin 

vardag (Killén 2009:93; Lagerberg & Sundelin 2000:168f; Sundell et al. 2007:49). 
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4 Teoretisk referensram 

Vår studie tar avstamp i två grundläggande begrepp; etisk respektive emisk. En emisk 

förståelse är en så kallad inifrånförståelse, det vill säga gruppmedlemmars egen syn på (och 

berättelse om) den grupp som han eller hon tillhör. Den etiska förståelsen har traditionellt 

förknippats med ”objektiv” vetenskapssyn, eller en så kallad utifrånförståelse. Med det menas 

hur forskare, utredare eller människor som inte tillhör den grupp som studeras, förstår 

densamma (Sjöberg 2008:23; Lagerberg & Sundelin 2000:32). 

Dessa begrepp ligger nära vad Bauman och May menar med oss och dem, vilket i 

sociologiska termer kan översättas till ingrupp och utgrupp (Bauman & May 2001:47f). 

Författarnas tolkning av begreppen lyder: ”en utgrupp är just den imaginära motsats till sig 

själv som ingruppen behöver för sin identitet, för sin sammanhållning, för sin inre solidaritet 

och känslomässiga trygghet. Beredvilligheten att samarbeta inom gruppens gränser behöver 

alltid stöttas av en vägran att samarbeta med någon motståndare.” (Bauman & May 2001:48). 

Begreppen är grundläggande för att förstå på vilka grunder som föräldrar med ADHD 

beskriver sig vara annorlunda jämfört med normerande uppfattningar om föräldraskap. 

Bauman tar även upp begreppet heterofobi, det vill säga rädslan för det annorlunda i en 

situation vi inte till fullo kan förstå (Bauman 1989:101; Bauman & May 2001:179). Men 

rädslan är inte i första hand riktad emot de individer som tydligt avviker – heterofobin 

tenderar snarare att uppkomma när individens kollektiv inte är tydligt definierbar. Det betyder 

med andra ord att när vi inte längre kan stänga ute dem, så finns det en risk att de kan ta sig in 

vår grupp och utmana oreflekterade och vanemässiga beteenden. Det kan bidra till ett behov 

av en tydligare gränsdragning – ett krafttag för att trygga de egna leden och den 

sammanhållning som vi står för (Bauman 1989:99ff). 

4.1 I relation till det sociala arbetets praktik 

Begreppen i stycket ovan är övergripande sociologiska, och för att öka deras betydelse för 

vårt undersökningsområde vill vi göra en koppling till socialt arbete. Dominelli (2002) menar 

att socialarbetaren sitter i en position där han eller hon har en makt att besluta om åtgärder. 

Problemet är att dessa beslut baseras på socialarbetarens förkunskaper alternativt förutfattade 

meningar om klienten. Dessa förkunskaper baseras på kunskap som tillhandahålls av experter, 

vilka kanske inte har någon koppling till klientgruppen annat än i sitt forskningssammanhang; 

A further danger in this way of handling the matter is that the individual client’s own way of 

responding to his or her specific cultural identity is assumed rather than sought or affirmed as part 

of the assessment process (Dominelli 2002:53). 

Så som vi tolkar det så förespråkar hon ett emiskt förhållningssätt, där socialarbetaren bör låta 

klienten få definiera sig själv, istället för att socialarbetaren gör ett antagande om hur klienten 

fungerar. 
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5 Resultat 

I kapitlet nedan presenteras vår empiri uppdelat i teman. Framställningens övergripande 

kategorier är hämtade från vår intervjuguide (se Bilaga 2), och vi förtydligar dessa kategorier 

med de teman (se fetstil) som framkommit ur våra intervjuer. 

Först görs en presentation av de föräldrar med ADHD som deltagit i studien. Samtliga 

personuppgifter är fingerade – deltagarna heter egentligen något annat. 

Marie är mamma till Sara (8 år) och Emelie (18 år). Sara har diagosen autism. 

Charlotte är mamma till Tobias (7 år) och Svante (8 månader). Ingen av sönerna har någon 

diagnos. 

Julia är mamma till Thea (10 år) och Casper (8 år). Thea har diagnosen Aspergers syndrom. 

Tom är pappa till Alexandra, som är 5 år och har dubbeldiagnosen atypisk autism och ADHD. 

5.1 Fostran 

Vad betyder ”fostran” för föräldrar med ADHD? Vilka uppgifter omfattas av begreppet?  

Många av våra informanter berättar att deras livserfarenhet har varit det bästa verktyget för 

dem i deras föräldraroll. Föräldraskapet är något man har lärt sig under livets gång. Deras 

egen barndom har också haft betydelse – i vissa fall ville man föra värderingar vidare till 

sina barn, och i andra fall ville man ge sitt barn det man själv inte fick: 

Så ja, det är väl hon då... som har liksom, som jag ser som förebild. Och likadant mina egna tankar 

om hur jag vill att människor ska vara. Det försöker jag få till mina barn. (Marie) 

Jag mår kanske bättre själv också när jag får ge någonting till andra, som jag själv inte fick. 

(Charlotte) 

Intervjupersonernas berättelser har vi här samlat kring intervjukategorierna Gränssättning, 

Positivt engagemang samt Stå upp för barnets rättigheter och behov. 

5.1.1 Gränssättning 

När våra intervjupersoner berättar om hur de gör när de sätter gränser för sina barn, så är 

konsekvens ett återkommande begrepp. De framhåller vikten av att vara tydlig med vad som 

ska göras, och vad som kommer att hända om det inte genomförs, men viktigast är dock att 

konsekvensen är logisk. 

Jag tror inte på det här med att muta barn eller hota barn, eller... Utan ”så här är det, och det är det 

som händer, och går du över det då har du själv valt det, så det är ditt val”. Och det har funkat. 

(Marie) 

Med att vara konsekvent menar deltagarna även att stå fast vid vad som sagts och att 

genomföra konsekvensen utan att ”tumma på reglerna”. 
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Om jag säger någonting… så måste jag hålla på det. Annars är det bättre att inte säga någonting 

alls. (Charlotte) 

Jag ändrar aldrig på mina regler. Jag har några få regler och har alltid haft. (Marie) 

När vi pratar om konsekvenser så faller det sig naturligt att även prata om de beteenden som 

kan föranleda en konsekvens. Julia betonar vikten av att förstå orsaken bakom ett beteende 

eller en handling. Hennes dotter rymde hemifrån, och hon valde att inte skälla på henne utan 

frågade henne istället varför hon hade rymt. Orsaken låg i något som hade hänt dottern i 

skolan. Hon ansåg att det inte var värt att straffa hennes beteende, då ett straff antagligen 

skulle ha lett till att dottern kände sig misslyckad, utan valde istället att bara klargöra att det 

inte var OK att rymma. Men hon berättar även att det ibland kan vara tungt att säga ifrån när 

ens barn gör något fel – ibland kan ju handlingen faktiskt vara ett rop på hjälp: 

Det är många som kan missuppfatta och tro att man sopar under mattan, men det är ju inte det det 

handlar om. Det handlar om att lära ut rätt och fel. (Julia) 

Många informanter är eniga om att det är handlingen som ska förklaras felaktig – inte 

personen eller den känsla som föranledde handlingen. 

5.1.2 Positivt engagemang 

Flera informanter beskriver vikten av att visa ett aktivt deltagande i sina barns liv: 

Ja, alltså jag frågar dem varje dag när de kommer hem, om ”hur har din dag varit?” Och det tycker 

jag är skitviktigt, och de berättar, tack och lov, alltid, både om det har varit bra och om det har 

varit dåligt. Och då har ju jag, jag tycker ju det är jättekul att höra när de gjort något kul för det gör 

de naturligtvis också och då kan jag dela det med dem och är det något som har hänt så kanske jag 

kan hjälpa dem. (Julia) 

En förälder ska se sitt barn, och med det menar våra informanter att inte enbart ha uppsikt 

över barnet, utan att ha insyn i barnets vardag och hur barnet påverkas av den. Man vill vara 

ett känslomässigt stöd. Det handlar om att finnas för barnet, oavsett när, var eller hur det kan 

bli aktuellt: 

Att man är där, alltså inte, inte bara sätta regler, utan faktiskt finnas. Vill de komma och prata 

klockan två på natten när man är dödstrött, ja det är bara att gå upp och ta det samtalet. (Marie) 

Barnet ska veta att det har någonstans att vända sig med sina funderingar eller när det har hänt 

något. Ibland handlar det till och med om att faktiskt våga se hur barnet har det: 

Och att man vågar se barnen, man vågar se att någon är utanför, man vågar se att någon är 

mobbad, man vågar se att någon har det jobbigt. Även vuxna, att man inte bara blundar. Har någon 

ramlat på gatan då stannar man och frågar: ”är det okej?”. (Julia) 

Just att se barnet, att aktivt vara där, är något som ofta glöms bort i dagens föräldraskap, enligt 

våra deltagare. Flera av informanterna upplever att mångas föräldraskap handlar om status 

och prestation snarare än att skapa en trygg och varm relation med barnet. 
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Men man kanske kan prioritera om lite… ibland. Är det värt att ha flera miljoner på kontot och 

olyckliga barn? Som aldrig får träffa sina föräldrar? Eller kan man kanske göra ett litet mellanting? 

Därför att barnen är bara barn en sådan liten stund. Sen kan du jobba hela jävla livet. (Charlotte) 

Ett aktivt deltagande i barnets liv, och att engagera sig i barnets aktiviteter, är också ett ämne 

som återkommer i många intervjuer. Det behöver inte vara avancerade och påkostade 

aktiviteter, utan det räcker med att vara med barnet i det vardagliga livet. 

Men jag har gjort andra saker istället. Jag menar han är lika lycklig bara för att jag sitter med… 

följer med och gungar honom. Ute på gården. Eller gå på stranden och plocka snäckor, det tycker 

han är skitkul. Eller gå ut i skogen, vi brukar gå ut och plocka löv och göra sådana hösttavlor 

och… det tycker han är skitkul. (Charlotte) 

En annan aspekt av att dela upplevelser är att få till ett samspel, en glädje i att vara två. Marie 

berättar om när hennes autistiske dotter upptäckte att det gick att dela en aktivitet med en 

annan människa: 

Jag tycker det är positivt, för att hon upptäcker själv att ”oj, man kan ha en människa till något 

annat än ett hjälpmedel, man kan ha kul!” Hon ser människor som hjälpredor. Människor för 

henne, det är någon man kan ta och visa vad man vill, det är inte så mycket mer. Utan människor 

är hjälpmedel. Men då ser hon ändå att det går faktiskt att göra mer med en människa. (Marie) 

5.1.3 Stå upp för barnets rättigheter och behov 

Samtliga informanter är överens om att barnens behov alltid skulle komma före deras egna 

behov: 

Bra föräldraskap… Ja, det är att våran dotter ska få den hjälp hon behöver. /…/ Att sätta hennes 

behov främst. (Tom) 

Detta gäller för samtliga av intervjupersonernas barn, både de med och de utan särskilda 

behov. 

Alltså, jag står ju upp lika mycket för min son utan diagnos om det är något med honom, det 

känner man nog automatiskt när man är förälder tror jag bara. (Julia) 

Att sätta barnens behov främst har inneburit att de har fått göra uppoffringar i sina egna liv. 

Marie beskriver hur hon får lägga all sin tid på att skapa och vårda den autistiske dotterns 

trygga värld, och ta hand om sina egna behov i efterhand. För att tillgodose dotterns behov av 

trygghet har hon dessutom slutat att flytta, trots att hon upplever sin bostad som ett fängelse: 

Så jag har löst det, det är likadant, jag har varit gift under tiden Sara funnits, men vi har aldrig bott 

ihop. För att Sara blir störd om det är andra än de hon är van vid. (Marie) 

Charlotte berättar om att hon har en väckningspatrull, och att hon accepterar att främmande 

människor kommer in i hennes hem för att väcka henne enbart för att barnen inte ska drabbas 

av hennes problem med att vakna. Hon berättar hur hon har fått strida för att få hjälp med sina 

svårigheter, trots att insatsens huvudsyfte är att barnens behov ska bli tillgodosedda (till 

exempel att komma i tid till skolan). Samtliga informanter tycker dock att det är en 
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självklarhet att kämpa för barnens behov, men säger att det är frustrerande att det ibland är så 

svårt att få myndigheter att förstå: 

Det är att för våran dotter, att få den hjälp hon behöver... Ja, men där är ju myndigheterna lite 

granna, de är ju lite fyrkantiga där. (Tom) 

5.2 Grundläggande omsorg 

Informanternas syn på det viktigaste och mest grundläggande i deras föräldraroll presenteras 

här under rubrikerna Trygghet och Empati. 

5.2.1 Trygghet 

Med trygghet menas enligt våra informanter en villkorslös acceptans – att förmedla till 

barnet att det duger och se till att barnet får en stark självkänsla. Barnet ska kunna stå upp för 

sig själv och för sina behov: 

Jag är jättenoga med att de ska försöka lära sig säga nej, och att det är både hemma och till andra, 

för det har man rätt att säga. (Julia) 

Acceptansen gäller även för andra människor, inte bara för det egna barnet: 

Folk tittar snett när det kommer en mörkhyad familj och handlar på ICA hemma i våran lilla håla 

liksom. Jag blir bara glad att det blandas människor. Alltså det handlar ju om vad man har för 

värderingar och syn på saker och ting. (Julia) 

Trygghet handlar även om att ha en stabil bas, där ens grundläggande behov av mat och 

kläder måste tillgodoses, tycker Julia. Så tycker även Charlotte, men detta är en värdering som 

kom först när hon blev förälder: 

Jag tänker inte ta en sista minuten, det bara går inte, bara glöm det, liksom. Då får det hellre kosta 

27 000 än 4 000. För att nu har jag barnen. Då måste jag ändå kunna tänka: Det ska vara spis för 

att man kanske ska kunna laga maten om de blir akut hungriga. Man kan liksom inte bara gå och 

äta på restaurang varje dag. (Charlotte) 

Hon ser även tillsyn som en trygghetsfaktor, för såväl barnet som för föräldern. Hon ser 

föräldrars brist på tillsyn över sina barn som en slags självupptagenhet: 

Folk kan sitta där men de bryr sig inte om barnen. Ungarna springer och springer och springer /…/ 

alla gårdar och du vet, noll koll. Jag tycker inte det är så… Det är väl lite så med, vi har… eller jag 

har i alla fall mer… jag… vill ändå ha någon form av kontroll, liksom. För det är ju också en 

sådan… trygghetsgrej. (Charlotte) 

5.2.2 Empati 

Att kunna sätta sig in i hur en annan människa upplever en situation, och agera därefter, det är 

vad empati handlar om. För Charlotte betyder empati att kunna fråga sig själv: Hur hade jag 

känt om jag stod där? Marie berättar om hur hon ser på empati i relation till hennes autistiske 

dotter: 
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Jag tycker det är jättesvårt, för att hon är ju tvärtom mig nästan. Eller så. Och det kan leda till att 

jag får för mycket empati ibland. Det är inte heller bra. Att jag blir lite överbeskyddande. För jag 

skulle tycka att det verkar så otäckt att leva i hennes värld. Hon tycker givetvis inte det. För hon är 

jätteglad, bygger och är trygg, men jag kan känna rädslan. Om någon är elak mot henne och hon 

inte kan uttrycka det… alltså förstå, jag tror det blir lite för mycket så då blir jag 

jätteöverbeskyddande. Och det är ju inte bra. (Marie) 

Empati och medkänsla är något av en bristvara i dagens samhälle, enligt Tom. Men det gäller 

inte för våra informanter; samtliga deltagare uttrycker att de har lätt att få kontakt med 

barn. Andras barn kommer ofta fram och pratar med dem, när de hämtar sina egna barn på 

skola, fritids eller dagis. De tycker att de har lätt för att se, och även för att ge. 

Och det jag kan ge… Kan jag ge, liksom, då vill jag ge. (Charlotte) 

Tom berättar att han har lätt för att gå ner på barnens nivå, trots att han är 50 år. Men det är 

faktiskt inte relevant att tänka på åldersskillnaden, tycker Marie: 

Jag kommer ju väldigt bra överens med barn fast jag ser ju inte barn som barn. Har jag fått höra. 

Utan… och jag har väldigt svårt för att… gulla du vet så här, och bli en annan, utan jag pratar med 

barn som jag pratar med vuxna. Jag ser barn som egna individer, som människor, jag ser 

människor, inte barn och vuxna nödvändigtvis utan jag ser människor… (Marie) 

5.3 Barns utveckling 

Barn behöver tillräckligt stora utmaningar för att utvecklas. Hur har våra föräldrar utmanat 

sina barn till utveckling, och inom vilka områden? Våra intervjukategorier är här Identitet, 

Intellektuell utveckling, Emotionell utveckling och Social utveckling. 

5.3.1 Identitet 

Genom att låta barnen bli det de vill bli, vara det de föddes att vara och gå sin egen väg, så 

hjälper föräldrarna barnen att bygga sin identitet. Det är viktigt att respektera och bejaka 

deras individuella egenskaper: 

Att låta dem vara individer, att inte göra dem... Som jag ser det så gör många föräldrar, försöker 

göra sina barn till kopior av dem själva. Eh… alltså de prackar på dem sina egna åsikter, sina egna 

värderingar och alla är ju individer. Barn har egna åsikter. Genom att lyssna på dem, värdera dem 

och diskutera deras egna åsikter, deras egna tankar, respektera deras sätt att vara. (Marie) 

Att visa respekt för barnets person innebär även att bekräfta alla sidor hos barnet, men hellre 

då fokusera på det positiva än på det negativa: 

Man får lyfta upp det positiva, inte vara så mycket negativt. Folk lyfter fram så mycket dåligt hela 

tiden hos andra, även hos sina barn. Varför det? (Marie) 

Detsamma gäller de barn med särskilda behov, enligt Julia: 

Vi pratar ju aldrig om diag… diagnosen som något negativt utan tvärtom. Så… så är vi jättenoga 

med att… poängtera hennes positiva sidor. (Julia) 
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När barnen får lyssna på sig själva, och fatta beslut utifrån sina egna behov, så är det viktigt 

att stötta barnen i deras beslut, även om man tycker att beslutet är felaktigt: 

Men jag tänker så här, om jag tvingar henne att gå till skolan när hon inte mår bra i skolan, var 

slutar det då, då? Alltså sen har vi högstadiet då, då. Då kanske hon inte går dit överhuvudtaget 

eller kanske ute och snor mopeder istället. Ja men alltså det måste ju bli rätt från början. (Julia) 

5.3.2 Intellektuell utveckling 

Våra informanter har varierande åsikter om utbildning, vilket beror på deras egna erfarenheter 

av skoltiden. Många har inte haft någon som har trott på deras kapacitet och inte gett dem 

tillräckliga utmaningar. Andra har blivit avstängda på grund av deras stökiga beteende. Dessa 

erfarenheter ligger till grund för hur de själva ser på skolan, och hur de stöttar sina barn i 

deras intellektuella utveckling. 

Skolan har aldrig intresserat mig, nej, jag tycker inte det är viktigt. /…/ Jag har försökt förklara för 

Emelie att det är viktigt. Men det är ju klart, jag sitter som inte har mer än grundskoleutbildning 

och ska försöka tala om för min dotter att det är viktigt att läsa högskolan. Det blir lite fel… 

(Marie) 

Här handlar det om att motivera barnet till vidare utbildning, och i Maries fall fanns stöd att 

få från hennes anhöriga och närstående, som kunde förmedla en positiv inställning till vidare 

utbildning. Men man kan som förälder glömma bort att barnet ska göra sin läxa, vilket Julia 

berättar om, och i dessa vardagliga situationer är det inte lika enkelt att be nätverket om hjälp. 

Julia pratar även om det extrastöd som hennes dotter med Aspergers syndrom är berättigad, 

men som skolan inte tillhandahåller för dem. Såhär tänker hon kring de förväntningar hon har 

på dotterns förmåga: 

Vi går inte in i någon diskussion eller strid med Thea för att hon ska göra sina läxor. För det är inte 

värt det. Utan funkar det att göra dem så gör vi dem, funkar det inte så skiter vi i det. Och sen 

skolan, de vågar inte ens säga emot för att de vet att de gör fel. De har inte sagt någonting om det... 

(Julia) 

När syskonen har olika lätt eller svårt för att klara av uppgifter i skolan gäller det att finnas 

där för båda. Speciellt om ett av barnen har särskilda behov: 

… för honom går det jättebra, han skulle nästan kunna göra ut hela matteboken hemma om han 

fick. Han har så lätt för att lära sig, han ligger och löser korsord innan han ska sova och han går i 

ettan. Så där är det precis tvärtom. Och det är ju ännu värre då för Thea, eftersom han har så lätt 

för att lära sig. Så det är ju väldigt viktigt att de gör läxor på olika håll, för annars känner hon sig 

sämre då, och det får hon ju inte göra. För hon är ju bra på det hon kan liksom. (Julia) 

Julia uttrycker även att skolan inte ser till det enskilda barnets behov – inte ens när barnet har 

särskilda behov. Här gör Marie en koppling mellan intellektuell utveckling och att bejaka 

barnets alla sidor: 

De ska forma alla till en stor grupp som tycker likadant. Och det går ju inte, för det finns alltid 

några i den gruppen som tänker annorlunda, som reagerar annorlunda, som känner annorlunda, 

och om man inte plockar upp och ser sådana barn så kan det ju leda till väldigt fel saker längre 
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fram. Utan plocka upp istället och bejaka deras intresse, vad de står för, lite mer. Man behöver se 

dem lite mer. (Marie) 

Här får föräldrarna göra allt de kan för att ge barnen det emotionella stöd som de upplever att 

skolan inte ger dem. 

5.3.3 Emotionell utveckling 

Föräldrarna tycker att det är viktig att förmedla en slags empati till barnen; deras barn ska 

kunna sätta sig in i hur andra människor känner, och förstå vad som ligger bakom deras 

beteende. 

Ja, men då brukar jag säga ”men du, den personen är nog dum av en anledning”. /…/ Vi brukar 

alltid försöka vända det till att hon ska förstå, istället för att tänka att ”den personen är dum i 

huvudet”, för det finns ju alltid en bakgrund. (Julia) 

Det finns alltid något som har utlöst en reaktion, och det är mänskligt att ha känslor. Men man 

ska också kunna stå för vad man har gjort, säger Charlotte. Det gäller oavsett om man är 

vuxen eller barn. Man ska vara en förebild. 

Om man är själv som vuxen gör fel eller det ändras, att man kan tala om, stå för sådana saker 

också gör jag mycket, att… Om jag har brusat upp i onödan eller… betett mig så säger jag alltid 

det till honom att ”Det var inte men… alltså det var inte menat mot dig. Det var jag som vart 

stressad i situationen och det var inte ditt fel.”, liksom. (Charlotte) 

Hennes öppenhet gör det lättare för hennes barn att själva kunna be om ursäkt och stå för vad 

de har gjort. 

5.3.4 Social utveckling 

Med social utveckling menas att lära barnen att bete sig på ett sätt som är socialt accepterat. 

Här uttrycker några föräldrar att de själva har svårt med de sociala koderna, om de inte ser 

nyttan med dem. Föräldrar med ADHD prioriterar andra saker än vad föräldrar utan 

ADHD gör: 

”Vanliga föräldrar”, de fokuserar ju mer på de här yttre kraven, förstår du? Samhällets krav på att 

barnen ska äta fint och… Och jag är lite mer öppensinnig, jag breddar det här lite. Så länge de kan 

bete sig och är trevliga och sådär så är jag inte så noga med... Det är inte hela världen om du inte 

äter med kniv och gaffel. Vad spelar det för roll? I min värld blir det så. (Marie) 

Anhöriga och närstående har här fyllt en viktig funktion när hennes egen förmåga inte har 

räckt till. 

De sociala koderna har däremot inte varit en svårighet för Charlotte. Hennes oro antar ett helt 

annat perspektiv, då hennes son mycket väl vet vad som förväntas av honom: 

Ibland tycker jag lite synd om honom för att han är så pass… han gör det man ska, liksom. Han 

plockar undan efter sig hos andra och de får göra det här också, och det kan bli ett jäkla liv men så 

är det. Och ibland har jag sagt så, har de inte städat här, då behöver inte Tobias städa där nästa 
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gång heller. För att det, ska man ändå vara… juste liksom, det är inte bara hans ansvar att… hjälpa 

till och se till så att saker… ser ok ut. (Charlotte) 

5.4 ADHD och föräldraskap 

Här återges föräldrarnas egen bild av på vilket sätt, och i vilken utsträckning, deras ADHD 

påverkar dem i deras föräldraskap. 

5.4.1 Begränsningar 

Vi bad våra informanter att berätta om hur deras ADHD begränsar dem i deras föräldraskap. 

De begränsningar som nämns är relaterade till vardagssysslor – självklara göromål som 

personer utan ADHD kanske inte ens reflekterar över. Det kan vara att lämna viktiga papper i 

tid, att se till att det finns mellanmål hemma etcetera. 

Det har hänt några gånger, och det är hemskt, att de kommer försent till skolan för att jag har 

försovit mig. Det är ju egenskaper som man inte är stolt över men de vet ju att jag inte gör det med 

flit, men jag tycker ändå inte om när det går ut över dem. (Julia) 

En positiv sidoeffekt av denna begränsning var att hennes barn började ta mer eget ansvar. 

Men även om hon tycker att det är nyttigt för barn att ta eget ansvar, så finns det vissa saker 

som ändå alltid hör till förälderns skyldighet. Hon berättar om sin autistiske dotter, som var 

olustig över att hon inte hade ätit mellanmål en dag: 

Jag hade ju glömt att handla hem mellanmål till henne, men då sa jag ”det är ju mitt fel Thea, det 

är ju inget du ska fundera på. Det var ju jag som inte hade handlat. Förlåt.” (Julia) 

Det är fler mammor som berättar om hur de brister i sin föräldraroll, men att de är måna om 

att ta ansvar för sina misstag. 

”Förlåt Tobias det var inte ditt fel. Jag blev så jävla stressad nu alltså, och det var inte meningen att 

reagera på dig.” Och sen fick jag hitta strategier, och vända mig om och andas, andas, andas, och 

sen vände jag mig om /…/ ”Kan du ta på dig skorna nu?” (Charlotte) 

Att ta ansvar för sina misstag och sina svårigheter är en gemensam faktor för våra 

informanter. Charlotte berättar om sina pressade levnadsvillkor, och om hur hon tillslut inte 

såg någon annan utväg än att ta amfetamin. Då fick hon så dåligt samvete att hon lämnade 

bort sonen till en anhörig, bara för att han inte skulle drabbas av hennes missbruk. Marie 

berättar om sin relation till pengar, och om att hon ansökte om hjälp för att rent praktiskt (inte 

ekonomiskt) klara av att betala till exempel räkningar och hyra. 

På fråga om vilka egenskaper hon anser sig sakna, svarar Marie följande: 

Det är mitt tålamod, jag hade önskat att jag hade mer tålamod. Jag är inte duktig på tålamod. Jag 

har inget tålamod, jag har fått bygga upp det, men... jag tröttnar snabbt på saker. Jag har svårt att 

hålla koncentrationen uppe och lyssna på folk, och till slut bara kryper det i hela kroppen... Och 

det kan man ju inte göra… eh… Om min dotter vill berätta något, så måste jag sitta där och 

faktiskt intressera mig för det. (Marie) 
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Hon berättar även att hon brister i att lära sina barn vissa sociala regler, på grund av att hon 

inte har den här kompetensen själv. Hon känner att hon inte har kunnat ge sin dotter vad andra 

föräldrar kan ge sina barn – det ”normala”, som att åka på semester och ha släktmiddagar. Här 

har hon haft stort stöd av dotterns farföräldrar: 

Ja, de har ju tagit över i det jag haltar. Än har jag alltid haft huvudansvaret och de har alltid frågat 

mig om det är något. Men jag har gett dem det, självklart att fostra Emelie i just de sociala 

grejerna, så att hon är väldigt artig och väldigt trevlig. Och det är ju bra. (Marie) 

5.4.2 Tillgångar 

De erfarenheter av diagnosen som våra informanter ser som en tillgång i sitt föräldraskap är 

att de är lyhörda, närvarande, bra på att analysera och att de har en stark drivkraft. 

På fråga svarar Julia att hennes bästa egenskap som förälder är just att hon är så lyhörd, och 

hon menar att lyhördheten hjälper henne att snabbt se ifall något inte står rätt till. 

Nedanstående citat visar ytterligare ett exempel på en mamma som är bra på att känna in vad 

andra behöver: 

Alltså jag har ju sådan, jag analyserar ju allt och alla. Jag är som en sådan scanner, som bara… 

(härmar en scanner) ”Eeee…” (skrattar) ”Jaha, det där fattas i det barnet och det där beteendet 

kanske har anledning till det där beteendet från den personen…” (Charlotte) 

Samma mamma prioriterar även att vara med sina barn, inte bara fysiskt utan även mentalt – 

att vara aktivt närvarande: 

Ja men … man är där men man är inte där… som förälder. Jag menar jag har ändå varit… jag har 

visserligen haft turen att vara sjukskriven väldigt mycket. En lång tid. Så att jag har ju fått så 

mycket tid med mina barn som ingen annan människa har haft med sina barn. (Charlotte) 

Marie berättar att hon alltid betraktar situationer utifrån minst sju olika perspektiv, vilket hon 

ser som en gåva från hennes ADHD. Det är en bra egenskap, för den hjälper henne att 

ifrågasätta saker som ingen annan har reflekterat över: 

Om någon säger något så här ”ja men vi har beslutat att göra det här, här nu i skolan”.  Ja varför 

gör ni det då? Varför inte göra, varför gör ni inte det, eller hur tror ni att det ska blir för mitt barn, 

och varför tror ni det? Och vad är det som säger att ni känner mitt barn? (Marie) 

Men trots att den analyserande förmågan är en tillgång i många situationer, så kan den även 

vara utmattande, säger hon: 

För jag är väldigt, jag har väldigt mycket självförtroende i mig som person, privat, alltså jag, men 

som förälder är man ju alltid lite osäker. ”Gör jag verkligen rätt?” och ”är det verkligen bra?” Men 

så ser jag på min stora dotter, ”men det är ju klart jag gjort rätt.” Hon är ju hur bra som helst. 

Något rätt måste jag ju göra. Men det blir verkligen, alla tankar kommer och alla tvivel, och till 

slut blir man så trött på sig själv alltså så man bara ”men sluta nu, åååh!”. Stänga av… 

avstängningsknapp hade varit mycket bra. (skratt) (Marie) 



37 

Flera informanter pratar om sin drivkraft som en tillgång, såväl i föräldrarollen som i övriga 

sammanhang. Drivkraften, säger Julia, är nyckeln till att hon har orkat kämpa så mycket, och 

få igenom så mycket stöd – både till sig själv och till sin dotter. 

5.5 Relationen till myndigheter 

Detta tema ingick varken som fråga i vår intervjuguide eller som forskningsämne för vår 

studie. Att det ändå har blivit ett tema kommer sig av att projektledarna (våra 

samarbetspartners) hade missuppfattat syftet med vår undersökning, och bjöd således in våra 

deltagare till en träff kring myndigheters bemötande av föräldrar med ADHD. Detta kom 

därför att utgöra en väsentlig del av fokusgruppsintervjun samt övriga intervjuer. Här berättar 

informanterna om relationen till olika instanser i samhället. Eftersom vår studie har haft viss 

fokus på den samhälleliga bilden av fenomen, så finns även för detta tema en underrubrik, där 

informanterna berättar om egna upplevelser av hur samhället förstår ADHD. 

5.5.1 Skola och dagis 

Under rubriken Stå upp för barnets rättigheter och behov (se ovan) berättade vi om hur 

föräldrarna kämpar för att få skola och dagis att förstå – såväl förälderns funktionsnedsättning 

som barnets (särskilda) behov. Att myndigheter inte lyssnar uppfattas alltså som ett 

problem, enligt våra deltagare. 

Men det är tufft när vi säger att hon inte har det bra i skolan. Jag har försökt att kontakta rektorn, 

men hon lyssnar inte på mig. (Julia) 

Men detsamma gäller när myndigheterna inte kommunicerar med dem. Vi får höra flera 

exempel om hur man som förälder fått vetskap om något allvarligt som har hänt runt barnen 

flera dagar efter att det hade hänt. Det kan handla om att barnet slagit en kamrat, eller att 

barnet har rymt från området. Detta är sådant som föräldrarna vill ha vetskap om. 

Alla vet ju att jag har kraftig ADHD och det vet ju personalen på skolan också. Och det hindrar 

dem lite från att säga kanske vissa saker till mig eller komma med kritik till mig. För de är så 

oroliga för mitt humör då. Men man måste ju ändå kunna föra en diskussion, alltså det… Ja, då 

måste de ju kunna säga att ”Sara gjorde det här” eller ”vi känner att det här är inte riktigt bra för 

Sara”. Och sen att jag blir lite arg, ja, men det går över, alltså man behöver bara tänka över det 

först. (Marie) 

Men Tom berättar om den motsatta bilden – att personal på dagis var mycket noggranna, och 

att de till med förde dagliga anteckningar om vad som skedde kring dottern, något som han 

var mycket positiv till. 

Julia pratar om hur viktigt det är att stå på barnets sida, och utgå från barnets behov. Hon 

berättar om sin dotter, som har Aspergers syndrom: 

Hon får inget som helst… stöd och förståelse i skolan. Och eh… De tror ju i princip att vi hittar på 

allting vi säger liksom. Och… vi har brottats med henne nu på morgonen, hon orkar inte. … Idag 

orkade hon inte ens gå dit. Och sen att de anklagar oss för att hon har det jobbigt hemma! (Julia) 
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Här ger hon en bild av att personalen på skolan tar tolkningsföreträde över vad som skulle 

vara bäst för hennes dotter, och att dotterns mående skulle bero på problem i 

familjerelationen. För henne är situationen raka motsatsen – hon och hennes ”gubbe” är ett 

team, säger hon. Situationen och personalens förhållningssätt gör att hon känner sig 

förminskad: 

Skola, rektor och även högre upp... tilltalar mig som om jag är… dum i huvudet och tre år. (Julia) 

Även Charlotte berättar om hur hon upplever sig kränkt och förminskad, ibland även inför 

sonen: 

När ni står och säger så till mig, då känner jag mig så dumförklarad, jag känner mig så jävla liten. 

Och stå och ta saker och ting också framför mitt barn! ”Ja men hjälp! Ja, oj, här… har ni försov… 

har ni haft sovmorgon idag igen?” ”Nej, vi har inte haft någon jävla sovmorgon”, sa jag. ”Jag har 

bara inte kunnat komma iväg. Och du behöver inte stå och säga så till min son och mig. För vi 

sover inte hela dagarna, så är det inte heller.” (Charlotte) 

Hon tycker att skola och dagis borde vara mer empatiska i mötet med föräldrar med ADHD. 

Trots att det inte syns så kan man faktiskt vara sjuk, säger hon. 

Hade man åkt i en rullstol fram till dagis, självklart hade de hållit upp dörren och sagt att ”Vilken 

tur att ni kom även om det tog 20 minuter mer”, liksom. ”Du fick ju kämpa hit den där rullstolen, 

och snöväder och kaos”, liksom. Jag har snöväder och kaos i mitt hem hela tiden innan jag… alltså 

jag lever i… ett sådant kaos. /…/ Jag är som ”en handikappad med rullstol” i huvudet, i princip. 

(Charlotte) 

Marie ifrågasätter skolans prioriteringar, och vilka beslut som fattas kring utbildningen: 

Jag kan tycka att skolan, eller samhället överhuvudtaget, fokuserar sig bara på eh… hur bra betyg 

man har, hur bra… vilken status du kommer få. Jag är mer intresserad av hurdan kommer du bli 

som person, vad har du för... för värderingar, vad har du för relationer. Sen om du sitter med 

MVG i vartenda ämne och mår jättedåligt och har funderingar på att döda någon, då gör ju inte de 

här MVG:na så speciellt mycket skillnad, eller hur? Eh… alltså i min värld är det så. (Marie) 

Charlotte reflekterar över religion i skolan, och hon ifrågasätter varför barnen går till kyrkan. 

Själv väljer hon att inte påverka sin son att välja någon speciell religion, utan hon tycker att 

det är upp till honom själv att hitta sin egen tro. 

Och där tycker jag att samhället går emot mig. Därför min åsikt om det, det… det skiter ju de i. 

Eller alltså, förstår du vad jag menar? Skulle han inte få följa med, då skulle ju han… alltså då 

skulle ju han bli ifrågasatt av alla andra där. Så alltså hur jag än vrider och vänder på det s… och 

tycker att det är fel och inte rätt, för att jag vill inte att de ska… printa in någonting i mitt barn. För 

jag kanske vill att han ska bli buddhist. Prata om Buddha i skolan istället /…/ Inte om Jesus. 

(Charlotte) 

5.5.2 Myndigheters kunskap om ADHD 

Våra deltagare är eniga om att det råder kunskapsbrist om ADHD i dagens samhälle. En 

informant beskriver målande hur ADHD ses som en liten fyrkant ute i samhället: 
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Du är så här. Du är bråkig, du är stökig, du slåss och du kan inte vara tyst, snäll och sitta still 

liksom. Det är det enda de har, det är den mallen… (Charlotte) 

Hon säger att myndigheter tar till sig kunskap om ADHD, och agerar därefter, men glömmer 

det individuella perspektivet, det vill säga hur den enskilda individen upplever och hanterar 

sin funktionsnedsättning. Här har samtliga informanter samma åsikt. 

De har ingen förståelse i det jobbet de gör... Alltså de går bara efter det de läser, de läser att en 

människa som har ADHD är sådan och sådan. Och nu sitter det en människa… Och nu sitter det 

en människa med ADHD som har en sådan och sådan bakgrund och har en autistisk dotter, ”ja 

men det kan ju inte funka. De… de måste ju verkligen krocka.” Men det de inte ser är att ADHD-

diagnos är lika stor som en diagnos inom autismspektrat. En ADHD kan vara på ett sätt och sen 

har du med ADHD som kan vara här borta på andra sidan, alltså helt tvärtom. (Marie) 

Marie menar att myndigheterna måste kunna se längre än till bara diagnosnamnen, och se att 

alla är människor med olika erfarenheter och tankar, vilka ligger till grund för deras 

beteenden. 

För att ge ett exempel på denna kommentar vill vi jämföra föräldrarnas upplevelser av 

ADHD-symptomet hyperaktivitet. Marie beskriver sin hyperaktivitet som att hon har en 

tvättmaskin i huvudet, och att hon ständigt går på högvarv. Charlotte berättar att hon är lugn 

och stilla utåt sett, men i huvudet är hon på 14 olika platser samtidigt, även när hon sover, 

vilket leder till ganska kaotiska och stressiga drömmar. Tom berättar att hans hyperaktivitet 

ger honom hjärtklappning. Julia upplever inte alls denna sortens hyperaktivitet, utan beskriver 

snarare att hon är lugn, och väntar tålmodigt på sin tur. 

Alla människor har ett utkikstorn. Det är ungefär som att alla människor har olika ryggsäckar med 

sig. Alltså det är ju så, alla har olika värderingar, alla har olika uppfostran, man har olika tro på 

saker och ting och utifrån det så får man ju kolla, liksom. Det är ju det som formar en människa. 

(Julia) 

Ett längre utdrag ur en intervju får illustrera hur en person med diagnosen ADHD kan 

misstolkas i mötet med myndigheter: 

Marie: En ADHD-människa tänker inte alltid på hur man säger saker och ting. Utan man bara 

säger saker och ting (skrattar). Så jag sa... jag gick upp och sa det ”jag är så jävla trött på alltihopa, 

jag skiter i det här nu.” Och menade alltså att jag var allmänt trött och less... Och jag blev anmäld. 

Av socialförvaltningen, för de tog det som att jag var självmordsbenägen... och då var jag ingen 

bra mamma. De var inte alls så, jag hade inte ens det... nej det var inte alls så. 

Niklas: Men hur gick det här vidare sen? 

Marie: Äh, de gjorde ju en utredning och jag fick ju förklara att det handlande ju inte om något 

sådant, och jag var bara allmänt trött, jag hade en dålig dag. Så de fick ju då avskriva utredningen, 

men de är ju tvungna att utreda när det kommer in en anmälan. Ja, och jag blir ju jättearg såklart, 

för då tyckte de att ”kan hon verkligen ta hand om Sara om hon nu är så självmordsbenägen och 

funderar…” (skrattar). Jag hade ju inga sådana funderingar, jag vara bara allmänt, allmänt 

kroppsligt och själsligt lite trött. 

Det här utdraget visar hur fel det kan bli när myndighetspersoner reagerar på något som en 

klient har berättat, och även agerar utifrån det, utan att fråga vad klienten lägger för innebörd i 
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sitt budskap. Marie pratar även om hur det är att vara annorlunda, och att bedömas utifrån sina 

yttre attribut, till exempel hennes tatueringar. Hon beskriver det ständiga arbetet med att 

bevisa för myndigheter att hon faktiskt kan ta ansvar: 

Jag får ju verkligen överbevisa för dem hela tiden att ”ja, men när jag har mina barn så är det dem 

som gäller. Sen vad jag gör när jag är barnledig, det är en annan sak”. (Marie) 

Men många föräldrar är kritiska till att de inte får hjälp eller stöd i sin föräldraroll förrän de 

”ligger ner”, oavsett om det handlar om missbruk eller psykisk ohälsa. 

När det går bra eller när det är… då får man ingen hjälp. Men är du där nere… Alltså det är det 

som är så tråkigt, att det ska behöva gå så långt innan… innan någon kan gå in och göra 

någonting, för att… det hade aldrig behövt gå så långt, det hade inte behövt hända så mycket… 

om de hade kunnat… sett mellan fingrarna och gått in. (Charlotte) 

Några informanter ger dock en motsatt beskrivning av myndigheter, och berättar om det 

positiva stöd de får, i sin vardag och i sitt föräldraskap. Charlotte berättar om den panik hon 

fick över att hon en dag inte kunde få ihop planeringen, på grund av alla de möten och 

aktiviteter som hennes son skulle på. Då erbjöd läraren sig att stanna kvar på skolan och se 

till att sonen fick mat, medan hon kunde åka hem och mata spädbarnet i lugn och ro. Och så 

kunde hon komma tillbaka efteråt för utvecklingssamtal. 

Du vet bara… det är så, man står liksom helt enkelt såhär (gapar stort av förvåning) Och så bara… 

”jaha…?” Aldrig fått ett sådant bemötande. Aldrig någonsin i hela mitt liv har jag fått ett sådant 

bemötande. (Charlotte) 
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6 Teoretisk analys 

De föräldrar som har deltagit i vår undersökning har, så långt det varit möjligt, fått berätta fritt 

om hur de upplever och hanterar att vara förälder. Vad vi har fått reda på genom detta 

tillvägagångssätt är hur föräldrarna själva förhåller sig till sin funktionsnedsättning i sin 

vardag. Nu vill vi lyfta analysen till en högre nivå genom att knyta an till tidigare forskning 

som vår teoretiska referensram. Vi hoppas att analysen kan hjälpa oss att förstå föräldraskap 

ur våra deltagares perspektiv. 

6.1 Vilken kunskap kan ett emiskt förhållningsätt bidra med? 

Vi har tidigare nämnt att vi hade för avsikt att göra en undersökning utifrån ett emiskt 

perspektiv, genom att återge våra deltagares egna berättelser om livet som ADHD-

diagnostiserad förälder. Nu vill vi veta om vi har fog att resonera i termer av kulturella 

skillnader mellan dessa föräldrar och de utan diagnos. 

Nedan förs först ett resonemang på mikronivå, vilket behandlar mötet med individer som har 

diagnosen ADHD. Sedan reflekterar vi över om det finns en skillnad på en mesonivå, det vill 

säga om föräldrar med ADHD utmärker sig som en särskild grupp i samhället. 

6.1.1 Mikronivå 

Enligt Dominelli (2002) karaktäriseras en anti-förtryckande praktik av att socialarbetaren låter 

klienten beskriva sin problematik utifrån sitt eget perspektiv. Socialarbetaren skall alltså inte i 

första hand basera sitt beslut på objektiva kunskaper om klientens funktionsnedsättning, för 

att nämna ett exempel (Dominelli 2002:53). 

Vi gör en tillbakablick i avsnittet Tidigare forskning, där studier kunde visa på vilka sätt som 

ADHD påverkar föräldraförmågan negativt: 

- Chen och Johnston sade att ouppmärksamhet påverkade moderns förmåga att 

engagera sig i barnets aktiviteter, samt förmågan att vara konsekvent i det hon säger 

till barnet (Chen & Johnston 2007). 

- Psychogiou, Daley, Thompson och Sonuga-Barke (2007) konstaterade att fäder med 

ADHD inte fungerar bra ihop med barnet. Ju mer ADHD – desto sämre 

föräldraskap (Psychogiou et al. 2007). 

- Chronis-Tuscano et al. konstaterade att ADHD gjorde mödrar mer inkonsekventa, 

och att barnen gavs små möjligheter att utföra sådant som modern gav i uppdrag 

(Chronis-Tuscano et al. 2008). 

- Mokrova, O'Brien, Calkins och Keane (2010) kom fram till att mödrar har svårt att 

vara konsekventa, och att de hade svårt att ge barnen stöd när de hade negativa 

känsloyttringar. Detta gällde även för fäder, men de hade även svårt att engagera sig i 

sina barn. Ju mer kaotiskt hem familjen har, desto sämre fungerar föräldrarna 

(Mokrova et al. 2010). 



42 

Våra informanter beskrev vitt skilda erfarenheter av sin ADHD-problematik. De 

begränsningar som framfördes var dock snarare relaterade till vardagssysslor än till 

föräldrarollen som sådan. Deras berättelser om sitt föräldraskap i övrigt ger dessutom en helt 

annan bild än vad ovanstående forskare vill visa. 

Vi vill dock poängtera att vi inte påstår att det emiska resultatet är det enda ”riktiga”. 

Lagerberg och Sundelin framför att det är lätt att hamna i en kritiklös relativism, som kan 

innebära ett accepterande av vilket beteende som helst, till exempel ett direkt förkastlig sätt att 

behandla barn (Lagerberg & Sundelin 2000:32). Men det kan trots allt vara av vikt att 

socialarbetare tar hänsyn till båda perspektiven. Vissa situationer skulle kunna undvikas 

genom en nyfiken inställning till fenomenet ADHD i praktiken. Hade socialsekreteraren 

frågat vår intervjuperson vad hon menade när hon sa: ”Jag är så jävla trött på alltihopa, jag 

skiter i det här nu”, så hade man inte behövt starta upp en barnavårdsutredning på felaktiga 

grunder. Här hade det emiska perspektivet varit till stor nytta. 

6.1.2 Mesonivå 

Med det emiska förhållningssättet kan vi få reda på hur föräldrar med ADHD förhåller sig till 

sådant som föräldrar utan ADHD tar för givet. 

Det är uppenbart att våra informanter inte utgör någon homogen grupp, vilket märks både i 

hur de upplever sin funktionsnedsättning och i hur de värderar och hanterar situationer i 

föräldraskapet. Detta gör det individuella perspektivet intressant, tycker vi. De tycks däremot 

vara eniga om att deras ADHD gör att de sticker ut från mängden, exempelvis genom att de 

ifrågasätter sådant som andra inte ens reflekterar över, och att de inte är ”lagom”. Javisst 

avviker de, men frågan är om de avviker så pass mycket att man kan tala om en annorlunda 

kultur. 

Enligt Lagerberg och Sundelin (2000) så är det just synen på barn, föräldraskap och 

uppfostran som är kulturbundet. Som exempel tar de upp barnmisshandel, som kulturellt sett 

kan bedömas i tre olika nivåer. Först en bedömning om kulturen som helhet, vars sedvänjor 

kan vara accepterade i ett land och fördömda i ett annat. I en andra nivå bedöms 

uppfostringsmetoderna och värderingarna, vilka kan variera stort även inom ett samhälle. Den 

tredje och sista nivån handlar om att identifiera allmänna faktorer som ökar risken för 

förekomsten av barnmisshandel (Lagerberg & Sundelin 2000:31f). 

Med ovanstående i åtanke vill vi återigen titta på våra informanters utsagor. 

När det gäller hur de ser på barn, så kan vi se hur de betraktar barn som kompetenta, har en 

förmåga att förstå samt att de måste få vara egna individer. Deras föräldraskap går främst ut 

på att vara ett känslomässigt stöd för barnet. Värden som ärlighet och tillit är återkommande 

genom hela intervjumaterialet. De poängterar hur de är analytiska och verkligen försöker sätta 

sig in i sina barns känsloliv och se saker ur flera perspektiv. När det gäller barnuppfostran 

verkar våra informanter anse att det inte behövs jättemånga regler, men däremot tydliga och 

uttalade konsekvenser. De betonar vikten av att ha koll på hela situationen runt sitt barn och 

lyfter som exempel fram hur andra föräldrar knappt verka prata med de andra barnen på 

skolgården. 
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Informanternas ståndpunkt överensstämmer till stor del med vad som uttryckligen nämns, 

såväl i litteratur kring lagligt ansvar som i Killéns (1994) föräldrafunktioner
40

. De lever även 

upp till majoriteten av de krav på föräldrar som nämns i Bestermans (2005) 

sammanställning
41

. Något som informanterna inte levde upp till är kravet om att inte 

missbruka. En informant berättade till exempel om när hon tog amfetamin till hjälp i en 

ohållbar livssituation, och hon valde då att lämna bort barnet för att det inte skulle drabbas. 

Precis som Killén säger, så är riskerna för barnet avhängigt hur föräldern hanterar sin 

problematik (Killén 1994:144; Killén 2009:93). Föräldrarna har insikt i sin problematik och 

gör vad som krävs av dem, och således bör mammans amfetaminbruk inte ses som en risk för 

barnet ifråga. 

Det märks att de inte ställer sig bakom vad de betraktar som det samhälliga kravet på 

föräldraskapet, nämligen ordning och reda samt etikettregler. Deras kritik går övergripande ut 

på att det läggs för stor vikt vid dessa krav. Här är det tydligt hur de själva tar avstånd från 

det, och några av informanterna står väldigt tydligt för sin åsikt i detta fall. De säger att det är 

i de samhälleliga kraven som de själva brister. Deras begränsningar ligger enligt dem själva i 

vardagssysslor, såsom att planera, städa, laga mat, handla, lämna in viktiga papper i tid 

etcetera. Många av informanterna har dock själva sökt hjälp för att kompensera för dessa 

svårigheter, för att dessa inte ska påverka deras barn. 

Utifrån ovanstående resonemang kan föräldrarna alltså inte anses leva upp till samhällets 

krav, men de prioriterar heller inte dessa i sin föräldraroll. De värden som de står för i sin 

föräldraroll får större betydelse för dem än de samhälleliga kraven. Det rör sig alltså om en 

skillnad i värderingar och uppfostringsmetoder mellan dessa föräldrar och samhällets krav 

(Lagerberg & Sundelin 2000:31f). 

Ur detta drar vi slutsatsen att en emisk förståelse kan vara av vikt, framförallt för att förstå hur 

utredningssituationer kan inverka mycket negativt på föräldrar med ADHD. Föräldern kan 

exempelvis vara konsekvent mot barnet i sin hemmiljö, men i konstlade situationer, och under 

granskande ögon, kan hennes förmåga till detta sättas ur spel. Socialarbetare kan även feltolka 

föräldrarnas beteende, utifrån sin egen referensram och förförståelse. Förälderns förmåga att 

vara konsekvent kan då underkännas, och hon kan obefogat bli föremål för omfattande 

stödinsatser – helt i onödan. 

6.2 Vi, dem och heterofobi – en analys på mesonivå 

I vår teoretiska referensram nämnde vi begreppet heterofobi, vilket betecknar en flytande 

gränsdragning (dock inte i stil med rasism). Heterofobin innebär en rädsla för att våra 

oreflekterade och vanemässiga beteenden ska utmanas och ifrågasättas (Bauman 1989:101; 

Bauman & May 2001:179). 

Som nämnts ovan, så är den här gruppen människor inte tillräckligt avvikande för att vi ska 

kunna synliggöra en tydlig särskiljning mellan oss och dem. Föräldrar med ADHD har många 
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värderingar gemensamt med föräldrar utan ADHD, vilket gör att de inte kan ses som en 

”imaginär motsats” till det ”normala” (Bauman & May 2001:48). 

Enligt Munro kan beteenden bedömas som ”normala” respektive ”onormala”, istället för 

skadliga respektive icke-skadliga, baserat på vad som är socialt accepterat (Munro 2008:78ff). 

Besterman nämner vissa av dessa socialt accepterade egenskaper, vilka kan ge ett ”plus i 

kanten” i föräldraskapet (Besterman 2005:87ff). Utifrån intervjumaterialet så kan vi dra 

slutsatsen att föräldrarna inte lever upp till alla dessa egenskaper, särskilt inte de som andra 

(samhället) kräver av föräldrar. En informant beskriver hur hon uppenbart beter sig 

”onormalt” jämfört med föräldrar utan ADHD. Heterofobin kanske skulle kunna förklara 

varför det finns ett sådant motstånd mot att bilden av ADHD nyanseras: ”avvikarna” skulle bli 

betydligt mindre synliga i förhållande till ”normalpopulationen”. Det kanske även handlar om 

att nyansera innebörden av föräldraskap? 

Här är icke att förglömma att föräldrar med ADHD är aktivt deltagande i denna 

gränsdragning. Genom att de definierar vad de distanserar sig ifrån bidrar våra informanter till 

att formulera skillnaden mellan oss och dem, genom vilket de skapar en ”imaginär motsats” 

till sig själva (Bauman & May 2001:48). Deltagarnas bild av samhällets krav på föräldraskap 

är självklart präglat av deras egen förförståelse. Märk väl att det är samhällets föräldrabilder – 

inte någon specifik föräldragrupp – som våra informanter tar avstånd ifrån. 

Killén (2009) för en diskussion om föräldrarollens professionalisering, som hon tror grundar 

sig i alltför stort fokus på faktorer som samspel och kvantitet respektive kvalitet i relationen 

mellan vårdnadshavare och barn. Hon menar att kraven som ställs på föräldrarna bli allt 

högre, och att risken då finns att man missar att ta hänsyn till faktorer som socioekonomi, 

krävande barn samt psykisk ohälsa och missbruk. Det är enligt Killén viktigt att inte kräva 

perfektionism av föräldrarna, då kravet på att till exempel få till ett bra samspel med barnet, 

samtidigt som föräldern sliter med en ekonomisk situation, kan leda till känsla av än mer 

misslyckande och otillräcklighet (Killén 2009:126ff). 

Har vi blivit stöpta till att sträva mer efter andras gillande än att som förälder se hur våra barn 

faktiskt mår? Några av våra informanter tar tydligt avstånd från detta, och beskriver sig själva 

som avvikare gentemot bilden av den ”ordentliga” föräldern, som skämmer bort sina barn 

med saker istället för med tid. Flera av informanterna beskrev hur det enkla samspelet var till 

mycket glädje, både för dem och för barnen. Även Killén beskriver hur samspelet lätt kan 

hamna på vuxnas villkor, och säger att hon exempelvis förfäras över att ett bra samspel 

mellan moder och barn störs av en skränig plastleksak (Killén 2009:128). 
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7 Slutdiskussion 

I detta kapitel ger vi svar på uppsatsens inledande frågeställningar. Vi lyfter även fram 

reflektioner och tankar som väckts under arbetets gång. Avslutningsvis kommer vi att föra en 

diskussion kring metod och tillvägagångssätt samt ge förslag till fortsatt forskning. 

7.1 Vilken innebörd lägger föräldrar med ADHD i den samhälleliga 

bilden av föräldraskap? 

Kan föräldrar med diagnosen ADHD uppfattas som provokativa för att de utmanar 

professionellas uppfattning om vad som är bäst för deras barn? Kan de uppfattas som 

oansvariga, på grund av att de inte ställer sig bakom sådant som professionella eller andra 

föräldrar står för (utan att reflektera över dess innebörd)? Ska kläder och uppförande få ha 

betydelse i bedömningen av hur väl någon lever upp till sin föräldraroll? 

De brister som våra informanter säger sig ha, tycks handla om vardagliga saker, som att 

försova sig, komma försent och glömma bort lappar, mellanmål och avtalade tider och så 

vidare. Detta är visserligen sådant som även vanliga föräldrar har svårt med, men föräldrar 

med ADHD måste anstränga sig otroligt mycket mer för att kunna hantera dessa svårigheter 

då det är i dessa situationer som deras ADHD blir en funktionsnedsättning
42

. 

Då föräldrarna upplever att samhället viktar just dessa egenskaper högre än andra 

föräldraförmågor så är det också i dessa sammanhang som de tycker sig bli mest 

uppmärksammade som ”funktionsnedsatta”. De tror att föräldrar utan ADHD lägger större 

vikt vid att få andras acceptans och gillande än att vara närvarande föräldrar. Diskussioner 

kring samhällets syn på föräldraskap gjordes ofta i relation till begrepp som självupptagenhet, 

perfektionism och status samt en bristfällig samvaro med barnen. Dessa ansågs som ett sämre 

och mer kortsiktigt uppfostringsideal, framför en friare och sundare föräldraattityd som värnar 

om det unika, och på sikt berikar mångfald, respekt och acceptans. De beskrev att andra 

föräldrar gärna undvek de andra barnen på skolgården när de lämnade sina barn, medan de 

själva upplevde sig äkta engagerade i alla barn, med ett genuint intresse för varje individ. 

Utan att uttala sig om den faktiska effekten av denna ambition, tycks denna syn komma 

närmare att realisera den verkliga innebörden av barnkonventionen – att varje barn äger ett 

eget unikt värde, för vilket alla vuxna har ett gemensamt ansvar. 

7.2 Har föräldrar med ADHD en annan uppfattning om 

föräldraskapet, och hur lyder i så fall denna? 

Våra informanter prioriterar att vara aktivt närvarande med sina barn i nuet framför att se till 

att samhällets outtalade men fundamentalt grundläggande krav blir tillgodosedda. Flera av 

föräldrarna framhöll vikten av att på olika sätt ta del i barnens liv, allt från att följa med på 

aktiviteter till att dela vardagliga upplevelser. Att praktiskt fixa vardagssysslorna bedömer de 

därmed inte vara av lika stor betydelse för ett gott föräldraskap som ett äkta engagemang i 
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barnets liv. Likaså beskriver flera av dem, på ett samstämmigt sätt, hur de tillämpar regler och 

gränssättning med fokus på logik och tydlighet istället för mer lydnadsinriktade 

bestraffningsformer. De vill motivera sina handlingar med argument, och de förespråkar 

logiska och förutsägbara konsekvenser. 

I kontakter med myndigheter efterlyser våra deltagare att myndighetsrepresentanter intar ett 

mer individuellt förhållningsätt med fokus på hur deras funktionsnedsättning påverkar just 

dem i deras vardag. I sammanhanget framträder bilden av en påfrestande och ansträngd 

relation, som ofta medför att man får strida för myndighetsinsatser som ska förhindra att 

ADHD-symptomen ska drabba ens barn. En informant uttryckte det till exempel som 

problematiskt att skolan inte kommunicerade med henne gällande hennes barn, och att denna 

undvikande attityd påverkade hennes föräldraskap negativt. 

För att skapa större förståelse och acceptans, från myndighetshåll såväl som från samhället i 

övrigt, efterlyser våra respondenter en större nyfikenhet från omgivningen. En allmänt uttalad 

uppfattning är alltså att man välkomnar frågor om vad deras ADHD innebär för just dem, 

hellre än antaganden baserade på ”generella kunskaper”. 

7.3 Kritik till vår studie 

Det är tänkbart att vårt resultat skulle sett annorlunda ut om vi hade rekryterat våra 

informanter via socialförvaltningen. Detta påverkar möjligtvis uppsatsens användbarhet inom 

socialt arbete, då resultatet kanske inte är tillräckligt representativt för den målgrupp som 

socialarbetaren möter i sin praktik. En annan brist är att vi bara har genomfört tre enskilda 

intervjuer och en fokusgruppsintervju. Detta drar möjligtvis ner trovärdigheten i studien, då vi 

inte har den mängd och variation i materialet som vore önskvärt för att kunna dra 

generaliserbara slutsatser. 

Vi har i vissa hänseenden delat personliga erfarenheter med våra informanter. De har 

bekräftat att de har identifierat sig med oss, och sålunda kunnat samtala med oss på ett 

avslappnat sätt utan att känna sig dömda. Vi har däremot styrt intervjuerna efter vårt eget 

intresse genom att – både medvetet och omedvetet – följa upp vissa samtalsämnen i 

intervjuerna. Frågan är om vi hade fått ett annat resultat om vi strikt hade följt en 

förutbestämd agenda, utan utrymme för flexibilitet i frågeformuläret. 

7.4 Vad kan denna studie bidra med? 

För en grupp föräldrar som hittills mestadels beskrivits utifrån statistiska bedömningar 

erbjuder detta resultat ett nytt perspektiv. Statistik är ett bra verktyg för att skönja generella 

tendenser, men kan vara missvisande om vi inte förstår de grundläggande orsakerna bakom 

människors beteende. Den här studien kan därmed ses som ett komplement till tidigare 

forskning inom området, men vi anser att det behövs än mer forskning av detta slag. Detta 

behov kan motiveras av de radikalt annorlunda forskningsresultat som redovisats. Vi får inte 

glömma bort att vår redovisade tidigare forskning huvudsakligen härstammar från länder som 

USA, Canada och Storbritannien, vars kontextuella faktorer kan antas ha påverkat resultatet. 
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Det viktigaste vi lyckats illustrera med vår analys är samhällets strävan mot perfektionism – 

en perfektionism som kräver stabilitet. När denna stabilitet utmanas, på ett odefinierbart sätt, 

utlöses konflikter. Ett exempel är mamman med ADHD som kommer försent till dagis, och 

som möts av personalens oförstående irritation. Det syns inte på henne, men hon är de facto 

som ”en handikappad med rullstol” i huvudet. Det är just vid sådana tillfällen som samhällets 

förståelse och insatser behövs. 

7.5 Förslag till fortsatt forskning 

Vi hoppas att vidare forskning tar sig an uppgiften med att kombinera ett emiskt och ett etiskt 

perspektiv i ämnet föräldrar med ADHD. Ett förslag på en konkret tillämpning av detta är att 

observationer av, utredningar kring och möten med dessa föräldrar görs i deras hemmiljö, där 

invanda och förutsägbara strategier fungerar. 

Det emiska perspektivet skulle kunna bidra till att särskilja normala och onormala respektive 

skadliga och icke-skadliga förhållningssätt i föräldrarollen. Det etiska perspektivet har 

fortfarande betydelse för att uppenbart förkastliga beteenden inte negligeras vid bedömningen 

av föräldraskap. 

Vi hoppas även att våra erfarenheter av intervju som forskningsmetod kan komma till nytta 

vid studier med liknande förutsättningar. 
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Bilaga 1: Planering för fokusgruppsträffar 

Hämtat ifrån Wibeck (2010:74) med vissa korrigeringar. 

 

Träff 1 

Öppningsämne 

1. Gå igenom informationsbrevet, samla in samtyckesformulär. 

2. Hur länge har du haft din diagnos? 

3. Hur många barn har du? Hur gamla är dina barn? 

 

Introduktionsämne 

1. Vilka förväntningar har samhället på föräldrar? 

2. Hur får vi reda på dessa förväntningar, och vad gör de med oss? 

3. Egna erfarenheter? 

4. Kan bilden av föräldraskap nyanseras? 

 

Nyckelämne 

1. Vilka föräldrauppgifter tycker samhället är viktigast? Vilka ska prioriteras? 

Avslutande diskussion 

1. Sammanfattning 

2. Något att tillägga? 

 

Träff 2 

Huvudämne - föräldrarnas egna strategier 

1. Vad prioriterar du i olika situationer i vardagen? 

2. På vilket sätt upplever du att dina symptom påverkar dig i ditt föräldraskap? 

 

Träff 3 

Avslutning 

1. Vilka skillnader finns medan din uppfattning om samhällets syn på föräldraskap och 

hur du själv gör som förälder? 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

Introduktionsämnen: 

 Presentation 

- Antal barn, vilka åldrar 

- Hur länge personen har haft ADHD-diagnos 

Fostran: 

 Gränssättning 

- Vad innebär det för dig? 

- Beskriv en situation med ditt barn 

 Positivt engagemang 

- Vad innebär det för dig? 

- Beskriv en situation med ditt barn 

 Fokus i vardagliga situationer (t.ex. komma iväg till skolan) 

- Vad innebär det för dig? 

- Beskriv en situation med ditt barn 

 Stå upp för barnets rättigheter och behov 

- Vad innebär det för dig? 

- Beskriv en situation med ditt barn 

Grundläggande omsorg: 

 Vad innebär grundläggande omsorg för dig? 

 Beskriv en situation med ditt barn 

 Hur yttrar sig trygghet? 

 Hur förmedlar man trygghet? 

 Hur utövar man tillsyn? 

 Hur tillgodoser man förutsägbarhet? 

 Hur förmedlar man värme? 

 Hur skulle du vilja beskriva en empatisk förälder? 

 På vilket sätt förmedlar du empati till ditt barn? 

 Vad är din uppfattning om exempelvis skolans roll i skapandet av ditt barns identitet? 

 Vad är dina uppgifter som förälder? 

Påtryckning: 

 Hur formas ditt föräldraskap utifrån? (värderingar, den egna barndomen, andra föräldrars 

kommentarer, media, böcker om föräldraskap etc.) 

 I vilken utsträckning påverkas du av omvärldens influenser?  

 Vilka influenser har haft störst inverkan på ditt sätt att vara som förälder? 

 På vilket sätt har de påverkat ditt föräldraskap? 

Barns utveckling: 

 Hur påverkar du byggandet av ditt barns identitet? 

 Vad är viktigt för dig att ditt barn lär sig? 
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 Hur stimulerar du ditt barn till utveckling 

- intellektuellt? 

- emotionellt? 

- fysiskt? 

 Vad är viktigt för ett barn att lära sig socialt? 

 Hur lär du ditt barn det? 

ADHD och föräldraskap: 

 Begränsar din ADHD dig i ditt föräldraskap? (självkänsla, gränssättning, passa tider 

m.m.) 

 Hjälper din ADHD dig i ditt föräldraskap? (kreativitet, närvaro, kärlek, engagemang 

m.m.) 
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Bilaga 3: Informationsbrev till informanter – formell version 

Till dig som är förälder och har diagnosen ADHD! 

Vi heter Karin och Niklas och läser till socionomer i Kalmar. Nu ska vi skriva vårt 

examensarbete! Med vår undersökning vill vi sprida kunskap och öka samhällets förståelse 

för hur det är att vara förälder med diagnosen ADHD. En förälder kan ses som bättre eller 

sämre, beroende på hur de presterar inom vissa områden. Vi vill ta reda på hur föräldrar med 

ADHD förhåller sig till dessa bilder, och ta del av föräldrarnas egen beskrivning av hur en bra 

förälder ska vara. Undersökningen kommer att presenteras offentligt i form av en uppsats vid 

Linnéuniversitetet i Kalmar, men vi kommer att ta bort alla uppgifter som kan göra att enskild 

person kan identifieras. 

Vi vill träffa en grupp föräldrar med ADHD, och vi undrar om du skulle kunna tänka dig att 

delta? Intervjuerna kommer att hållas i MindKinds lokaler, för vi tror att det är en miljö som 

alla känner sig bekväma i. Eva, Malin och Ingela kommer att vara med under våra träffar, och 

du kan alltid vända dig till dem om du behöver stöd. Det är helt frivilligt att vara med i 

undersökningen, och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. 

För att kunna återge din och de andra föräldrarnas berättelser behöver vi spela in våra träffar. 

Inspelningen hjälper oss också att vara säkra på att vi har förstått dig rätt. Vi vill att du lyssnar 

igenom inspelningarna (eller läser igenom texterna), så att du kan förtydliga oklarheter och 

stryka sådant som du inte vill ska vara med i vår uppsats. Efter det kommer texten bara att 

läsas av oss (Karin och Niklas), vår examinator, vår handledare och våra opponenter. Vi 

kommer att förvara inspelningar och texter på ett säkert ställe (inlåst) och det kommer inte att 

spridas till någon obehörig. Samma löfte vill vi att du och de andra deltagarna har mot 

varandra: det som sägs inom gruppen – stannar inom gruppen. När uppsatsen är godkänd 

kommer allt intervjumaterial att strimlas och raderas. 

Om du har några frågor kan du ringa till Karin eller Niklas, men du kan också prata med Eva, 

Malin eller Ingela. Mer information om vår undersökning får du när vi träffas. 

Kalmar den xxxx 

Karin Norling, socionomstuderande, 

tel: (borttaget), 

e-post: (borttagen) 

________________________________ 

 

Niklas Olsson, socionomstuderande, 

tel: (borttaget), 

e-post: (borttagen) 

________________________________ 

Ulf Drugge, handledare, 

tel: (borttaget), 

e-post: (borttagen) 

__________________________________ 
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Bilaga 4: Informationsbrev – anpassad version 

Till dig som är förälder och har diagnosen ADHD! 

Vi som skriver detta heter Karin och Niklas, och vi ska skriva en uppsats om 

föräldraskap. 

Vi vill veta: 

 Hur tycker du att en bra förälder ska vara? 

 Hur tror du att samhället tycker att en bra förälder ska vara? 

Vill du medverka? 

 Vi vill träffa dig och gruppen tre gånger. 

 Vi kommer att vara i Mellanrummet. 

 Eva, Malin och Ingela kommer att vara med. 

 Det som sägs inom gruppen – stannar inom gruppen! 

Så här går det till: 

 Vi spelar in och skriver ner allt som sägs på träffarna. 

 Inspelningar och texter låses in. 

 Du får lyssna (eller läsa) efteråt, och hjälpa oss att tolka dig rätt. Du kan 

också ta bort saker som du har sagt. 

 Delar av texten används sen i vår uppsats. 

 Några från vår skola kommer att kunna läsa texten, för att kontrollera om 

vi har förstått er rätt. 

 När vi blir godkända kommer texter och inspelningar att förstöras. 

Har du några frågor? 

 Prata med Eva, Malin eller Ingela. 

 Du kan både ringa och maila oss. 

Kalmar den xxxx 

Karin Norling, 

tel: (borttaget), 

e-post: (borttagen) 

___________________________ 

Niklas Olsson, 

tel: (borttaget), 

e-post: (borttagen) 

___________________________ 
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Bilaga 5: Samtyckesblankett 

Jag vill medverka! 

 

 

Jag har fått information om att: 

 (kryssa i rutorna) 

 det är frivilligt att medverka i studien. 

 jag när som helst kan avbryta mitt deltagande. 

 våra träffar spelas in, och skrivs ner. 

 jag får kommentera inspelningarna (eller texterna) innan Karin och Niklas citerar ur 

dem. 

 uppsatsen blir offentlig, och att jag blir avpersonifierad. 

 

 

 

Jag godkänner dessa villkor, och vill medverka i undersökningen: 

(skriv under)  

Kalmar den _______ 

________________________________  ________________________________ 

Underskrift    Namnförtydligande 

Så här godkänner du villkoren: 

(skriv under med dagens datum och din namnteckning på de tomma raderna) 

 

Kalmar den ddmmåå 

Förnamn Efternamn Förnamn Efternamn 

Så här fyller du i blanketten: 

(kryssa i rutan framför påståendet) 

 

 Jag har tagit del av och förstår villkoren för undersökningen. 



57 

Bilaga 6: Exempel på analys 

Intervju Anteckningar Jämförelse Teman 

Niklas: Mm, om vi ska gå 

in lite mer tillbaks till 

ämnet igen, det är alltid 

härligt att så här över en 

kopp kaffe att prata om 

annat. Du pratade väldigt 

mycket om det här och 

strida och så men vad 

innebär det mer generellt 

för dig att stå upp för ditt 

barns rättigheter och 

behov gentemot andra? 

Är det något du tycker att 

du får göra väldigt 

mycket i ditt 

föräldraskap? 

Julia: Mm, men det gör 

jag gärna, alltså det 

tycker jag nästan är en 

självklarhet att man gör. 

Det är ju inget problem 

så. Visst det är tufft 

ibland att man inte... 

alltså jag står ju upp lika 

mycket för min son utan 

diagnos om det är något 

med honom, det känner 

man nog automatiskt när 

man är förälder tror jag 

bara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att kämpa för sitt barn 

ses om en självklarhet – 

en del i föräldraskapet 

som sådant? 

Tom pratade om 

”tillräckligt bra 

föräldraskap”. 

Kan kanske även 

innebära att prioritera 

barnen och åsidosätta 

egna önskemål (Marie). 

Det verkar även ingå att 

skaffa sig de nödvändiga 

insatser man själv 

behöver för att kunna 

tillgodose barnets behov 

(Charlotte). 

Samlingsnamn för temat 

blir Att stå upp för sina 

barns behov. Det får 

utgöra ett undertema till 

fostran, då det var där det 

kom upp för diskussion. 

Upplevelserna inom detta 

tema skiljer sig, vilket vi 

måste visa i 

presentationen. 

Denna tabell illustrerar de steg vi har tagit i vår analysprocess för att komma fram till 

underteman till presentationen. I första steget visas intervjumaterial i oarbetad form, och ur 

detta plockade vi ut ett enligt oss meningsbärande resonemang. Detta resonemang jämfördes 

sedan med liknande resonemang från andra intervjuer för att kunna se kontraster och pröva 

resonemangets giltighet (Robson 2002:484). 

Vi hade från början tänkt använda oss av teman inspirerade av litteraturen och intervjuguiden 

för att bringa ordning i data. Resultatet blev en kombination, där intervjuguiden utgjorde 

övergripande teman och anteckningar från intervjuer formades till underkategorier. 

Vi ställde oss frågan vad det innebar för våra informanter att se till att deras barn fick sina 

behov tillgodosedda. Vad det betydde för dem att stå upp för sina barns behov identifierades i 

intervjumaterialet med hjälp av våra anteckningar. Där vi kunde finna gemensamma nämnare 

bildades kluster av citat, vilka sedan sammanfattades och kom att utgöra teman. 
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Bilaga 7: Members check 

Hejsan Namn!  

Det här är Niklas Olsson och Karin Norling, de två studenterna som skriver en uppsats om hur 

det är att vara förälder och ha diagnosen ADHD. Vi vill återigen tacka för ditt deltagande! 

Nu är uppsatsen klar och vi skulle därför vilja att du tar del av resultaten, det skulle ge oss 

mycket om du kan skicka tillbaka skriftlig feedback på följande frågor i relation till 

presentationen av intervjumaterialet. Om du inte vill läsa hela uppsatsen så skickar vi även 

med ett separat dokument med bara presentationen av materialet (members check). 

Vi skulle gärna se att du kan ta hänsyn till följande frågor: 

Tycker du att presentationen gav en rättvisande bild av dig? 

Kan du identifiera dig med vår presentation? I så fall på vilket sätt? 

Om du inte kunde känna igen dig i materialet, vad har vi missat? 

MVH 

Karin & Niklas 
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Bilaga 8: Pilotstudie – Intervjufrågor 

1. Föräldrarollen – samhällets syn 

- Vad tror du att samhället har för syn på vad ett bra föräldraskap är? 

- Vad tror du att samhället tycker är barns behov? 

- Vad tror du att samhället tycker att en förälder ska göra för sina barn? 

2. Föräldrarollen – personlig uppfattning 

- Vad tycker du är ett bra föräldraskap? 

- Vad tycker du är barns behov? 

- Vad tycker du att föräldrar ska göra för sina barn? 

3. Personlig uppfattning av samhällets syn 

- Vad tycker du om samhällets syn på föräldraskap? 

- I vilken utsträckning stämmer samhällets syn på föräldraskap överens med din 

personliga uppfattning om föräldraskap? 

- Är det något som du skulle vilja ändrades i samhällets syn på föräldraskap? 

Vad? 

 


