
MAMMOR MED ADHD – GRUPPBASERAT FÖRÄLDRASTÖD 1 

Mammor med Adhd – 

Upplevelser av föräldragrupp på barnhälsovårdscentral samt av en anpassad självhjälpsgrupp 

Malin Högberg och Theodora Slivo 

Örebro universitet 

 

Sammanfattning 

Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka upplevelser av gruppbaserat föräldrastöd 

hos mammor med Adhd som deltagit i en universell föräldragrupp på barnhälsovårdscentral 

(BVC) samt i en anpassad självhjälpsgrupp (Mammagruppen). Mammagruppen bestod av fem 

mammor med diagnosen Adhd, en hade även Asperger syndrom. Med ett bortfall deltog fyra av 

dem i studien. Tre av informanterna deltog även i föräldragrupp på BVC. Deras barn var 0-2 år 

gamla utan uttalade problem. Datainsamling skedde genom semistrukturerade intervjuer och en 

induktiv tematisk analys resulterade i två huvudteman; Samhörighet och Stöd. Resultatet visar att 

informanternas upplevelser av Mammagruppen blev övervägande positiva och upplevelser av 

föräldragruppen på BVC blev övervägande negativa. Några grundläggande faktorer som bidrog 

till detta var huruvida de har upplevt samhörighet i grupperna samt om de har fått utrymme till att 

samtala om sina egna behov och känslor. Detta bidrar med unik kunskap och belyser det 

upplevda behovet av ett anpassat stöd. Det behövs vidare forskning innan vi kan säga att det finns 

skillnader. 
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Abstract 

The aim of this qualitative study was to examine experiences of group based parental support 

among mothers with Adhd - who had participated in an universal parent group at the swedish 

child healthcare centre (CHC), and in a tailored selfhelpgroup (the Momgroup). The participants 

in the Momgroup was five mothers with Adhd, one also had Asperger syndrome.  

With a loss of one, four of them participated in this study. Three of the informants had also 

participated, in a parent group at CHC. Their children were 0-2 years old, without any explicit 

problems. The data were collected through semi-structured interviews and an inductive thematic 

analysis resulted in two main themes: Togetherness and Support. The result shows that the 

informants’ experiences of the Momgroup were mainly positive and the experiences of the parent 

goup at CHC were mainly negative. A few basic factors that contributed to this, were whether 

they have experienced togetherness in the groups, and if they were given the opportunity to talk 

about their own needs and feelings. This contributes with unique knowledge and illustrates the 

perceived need for tailored support. Further research is needed before we can say that there are 

any differences. 

Keywords: attention deficit/hyperactivity disorder, child healthcare center,  

early parenting, selfhelp group, universal groupbased parental support 
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Mammor med Adhd – 

Upplevelser av föräldragrupp på barnhälsovårdscentral samt av en anpassad självhjälpsgrupp 

Att vara förälder till ett spädbarn (0-2 år) är en stor glädje men innebär också en utmaning 

och en sårbarhet för de flesta nyblivna föräldrar (Socialdepartementet, 1997; Socialstyrelsen, 

2016a). Föräldraskapet innebär en omställning till ett liv där föräldern ska ta ta hand om en ny 

familjemedlem, spädbarnet, som är helt beroende av sin eller sina föräldrar (Socialdepartementet, 

2013). Många nyblivna föräldrar upplever ett behov av stöd och i Sverige är målsättningen att 

alla föräldrar, oavsett bakgrund eller funktionsnedsättning, ska erbjudas stöd i föräldraskapet 

(föräldrastöd) (Socialdepartementet, 2013).  

Under de första åren av ett barns liv är det personal (till exempel barnmorskor och 

sjuksköterskor) på barnavårdscentraler (BVC), som erbjuder detta stöd (Folkhälsomyndigheten 

[FHM], 2014). Föräldragrupper är en vanlig föräldrastödjande verksamhet (FHM, 2014). Deras 

syfte är ofta att ge föräldrarna kunskap om barns behov samt att stärka föräldrarnas sociala 

nätverk. Dock är stödet som erbjuds i föräldragrupperna på en universell nivå, vilket innebär att 

det sällan är anpassat efter de behov föräldrar med Adhd kan ha (Socialdepartementet, 2013).  

Adhd är en förkortning av Attention-deficit/hyperactivity disorder och i diagnoskriterierna  

beskrivs bristande uppmärksamhet, hyperaktivitet/impulsivitet och inlärningssvårigheter i olika 

svårighetsgrader (APA, 2013). Personer med diagnosen kan ha svårigheter att hålla fokus; att 

hålla en jämn energinivå (American Psychiatric Association [APA], 2013); samt att sålla 

information och överväga olika alternativ innan man agerar (Ljungberg, 2008). Som förälder kan 

de uppleva stora problem med att strukturera och organisera sin familjs vardag (Janeslätt & 

Roshanay, 2015; Johnston, Mash, Miller, & Ninowski, 2012), såsom att skapa morgonrutiner och 

komma iväg i tid på morgnarna (Al Saati Edsman, 2011; Norling & Olsson, 2011).  

Behovet hos föräldrar med Adhd kan variera stort och de kan behöva olika former av stöd, 

alltifrån ett allmänt stöd till specifika och praktiska insatser (Nationellt kompetenscentrum 
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anhöriga [Nka] & Socialstyrelsen, 2012). Det handlar ofta om svårigheter att omsätta sin 

teoretiska kunskap i praktiken. En förälder med Adhd kan veta precis vad barnet behöver och vad 

föräldern borde göra, men behöva stöd i att utföra det i praktiken (Barkley, Murphy & Fischer, 

2008; Janeslätt & Roshanay, 2015). Förslagsvis skulle alltså ett föräldrastöd riktat till dessa 

föräldrar ha fokus på att utveckla fungerande strategier i deras familjevardagsliv.  

Därför är det sannolikt att de universella föräldragrupperna på BVC i dagsläget inte upplevs 

ge ett fullgott stöd till föräldrar med Adhd. Men idag saknas forskning om nyblivna föräldrar med 

Adhd och deras behov och upplevelser av föräldrastöd i Sverige. Därför är det viktigt att 

undersöka deras upplevelser av deltagande i en universell föräldragrupp på BVC och om de 

upplever någon skillnad vid deltagande i en anpassad föräldragrupp. 

I Sverige finns en nationell strategi (policy) (Socialdepartementet, 2008, 2013), som är 

framtagen för att stärka och utveckla det universella (generella) stödet, så att det blir tillgängligt 

för alla föräldrar (med barn till och med 17 år). Målsättningen med ett universellt föräldrastöd är 

att via föräldrar, i ett förebyggande syfte, främja barns hälsa och utveckling, samt att stärka 

föräldrarnas sociala nätverk (Socialdepartementet, 2013). Detta tillämpas idag så att merparten av 

föräldrastödet ges universellt (till alla). Föräldrastödet kan även ges på indikerad (till riskgrupp) 

eller på selektiv (behandlande) nivå, vilket riktas till föräldrar som upplever problem i sitt 

föräldraskap (Socialdepartementet, 2013).  

Föräldrastödet till föräldrar med barn 0-2 år gamla erbjuds i första hand av BVC (FHM, 

2014). Det är viktigt att personalen på BVC har förståelse för föräldrarnas behov, eftersom det är 

deras behov som stödet ska utgå ifrån enligt den nationella policyn (Socialdepartementet, 2008, 

2013). Personalen saknar och efterfrågar kunskap för att kunna stötta föräldrarna psykologiskt 

och socialt (Socialstyrelsen, 2007, 2015), samt kunskap om föräldrar med funktionsnedsättning 

(Socialdepartementet, 2013). För att personalen ska kunna stötta nyblivna föräldrar utifrån deras 



MAMMOR MED ADHD – GRUPPBASERAT FÖRÄLDRASTÖD 5 

behov (enligt policyn) behöver personalens kompetens utvecklas och förstärkas (Sarkadi, 2009; 

Socialstyrelsen, 2015). 

Enligt policyn ska det föräldrastöd som erbjuds vara evidensbaserat (Socialdepartementet, 

2013), vilket innebär att det ska finnas vetenskapligt underlag och/eller utvärdering av stödet som 

visar på dess positiva effekt (FHM, 2014; Socialstyrelsen, 2016c). Trots detta följer BVC sällan 

manual- och evidensbaserade föräldrastödsprogram (Socialstyrelsen, 2015), såsom Marte Meo, 

COPE och Triple P (Socialstyrelsen, 2016b). Föräldrastöd riktat till föräldrar, med barn 0-2 år 

utan uttalade problem, utgör dessutom en kunskapslucka och det saknas evidensbaserat 

föräldrastödsprogram riktat till dessa föräldrar (Socialstyrelsen, 2015).  

Föräldragrupper ska erbjudas till alla föräldrar som kommer till BVC (FHM, 2014; 

Rikshandboken i barnhälsovård [RiBHV], 2016), men tyvärr når det gruppbaserade stödet inte 

alla dessa föräldrar (Lefèvre, 2014; Socialstyrelsen, 2015). Syftet med föräldragrupperna anges 

vara att stärka föräldrarnas sociala nätverk (Lefèvre, 2014; Sarkadi, 2009; RiBHV, 2016). I en 

studie av föräldragrupper på BVC i Skåne, framkommer det att hälften av föräldrarna som 

deltagit hade knutit kontakt med andra föräldrar i gruppen. Föräldrarna i studien hade upplevt 

deltagandet meningsfullt och att det hade stärkt dem i deras föräldraroll (Lefèvre, 2014).  

Det är svårt att uttala sig om innehållet i de universella föräldragrupper som inte följer ett 

manualbaserat föräldrastödsprogram. Upplägget kan variera stort då det ofta utarbetas lokalt eller 

regionalt (FHM, 2014). Många uppger att de kompletterar med riktlinjer från Rikshandboken för 

barnhälsovård (Socialstyrelsen, 2015), som är en webbaserad handbok som presenterar förslag på 

hur föräldragrupperna ska utformas, baserat på policyn för föräldrastöd. Bland annat föreslås att 

en grupp ska bestå av 5-7 familjer, som träffas ca 1,5 timme, 8-10 gånger under barnets första år. 

Teman som föreslås för nyblivna föräldrar berör spädbarnets hälsa, grundläggande behov och 

utveckling. Det kan handla om amning, barnsäkerhet, kommunikation och sömn. Ett fåtal ämnen 

berör även vardagslivet som förälder och relationen till sin partner (RiBHV, 2016).  
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Man kan alltså tänka sig att de universella föräldragrupperna vanligen behandlar 

barnrelaterade teman, medan frågor som rör föräldrarnas egna behov inte får särskilt stort 

utrymme. Men en ny undersökning av föräldrastödet i hälso- och sjukvården gjord av 

Socialstyrelsen (2015), visar att föräldrar även efterfrågar ett stöd i att stärka föräldraförmågan 

och att få vardagen att fungera, samt ett psykosocialt stöd (Socialstyrelsen, 2015), vilket innebär 

stöd som främjar psykisk och social hälsa hos föräldrarna (Socialstyrelsen, 2016d). Eftersom det 

behövs mer kunskap om hur föräldrar med Adhd upplever föräldragrupperna på BVC och om 

stödet upplevs vara tillräckligt, finner vi detta angeläget att undersöka.  

Riktade föräldragrupper kan vara ett kompletterande stöd på BVC, till föräldrar som 

upplever särskilda svårigheter. Dessa består lämpligtvis av 3-6 familjer (RiBHV, 2016) och kan 

erbjuda föräldrarna tätare kontakt samt ett anpassat stöd och innehåll (Socialstyrelsen, 2014). 

Rikshandboken för barnhälsovård föreslår att dessa grupper utformas som en självhjälpsgrupp 

(RiBHV, 2016).  

I sådan självhjälpsgrupp kan man samla föräldrar med liknande behov och mål och stödet 

bygger på frivillighet, likvärdighet och ömsesidighet. Föräldrarna är själva experterna på sina 

egna behov och vad som kan fungera för att skapa förändring, vilket får en självhjälpande 

funktion (Socialdepartementet, 1997). Man kan tänka sig att riktade grupper eller 

självhjälpsgrupper kan vara ett viktigt stöd för föräldrar med Adhd. Det saknas dock register över 

vilket stöd BVC erbjuder (Socialstyrelsen, 2015), vilket gör att vi i dagsläget inte vet huruvida 

föräldrar med Adhd får möjlighet att delta i sådan grupp på BVC.  

En självhjälpsgrupp som startats på eget initiativ, utan stöd från BVC, är Mammagruppen 

(L. Furberg & A. Ogland, personlig kommunikation, 17 november, 2015). Den var anpassad för 

föräldrar med Adhd och startades av två nyblivna mammor med Adhd då en av dem hade upplevt 

brister i stöd och delaktighet vid deltagande i en universell föräldragrupp på BVC. 



MAMMOR MED ADHD – GRUPPBASERAT FÖRÄLDRASTÖD 7 

Mammagruppen bestod av fem mammor (initiativtagarna samt tre deltagare), samtliga med 

diagnosen Adhd och med barn 0-2 år utan uttalade problem. En av mammorna har även 

diagnosen Asperger syndrom, som kan innebära svårigheter med socialt samspel och flexibilitet 

(APA, 2013). Den pågick under år 2015 och man träffades två timmar, vid nio tillfällen, varannan 

vecka med uppehåll under sommaren. Inför varje träff skickade ledarna ut en påminnelse med 

information om träffens tema. De träffades i en föreningslokal tillhörande Attention (en förening 

för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) där de satt på yogamattor tillsammans 

med sina barn.  

Initiativtagarnas mål med gruppen var att skapa ett tryggt forum där föräldrar med 

Adhd skulle kunna identifiera sig med andra föräldrar som delade liknande behov och 

upplevelser. Initiativtagarna hade ingen tydlig ledarroll utan deltog själva i diskussionerna och 

alla mammorna gavs utrymme att diskutera sina egna behov som nybliven förälder. Träffarna 

inleddes med en runda där alla fick berätta om sin dagsform och de gav varandra stöd, tips och 

råd med fokus på lösningar med Adhd-diagnosen som utgångspunkt.  

Varje träff hade ett småbarnsrelaterat tema, såsom: Att bli förälder; Kroppen; Relationer 

och förväntningar; Sömn och trötthet; Stress och Adhd-relaterade stressorer; Kaos och rastlöshet; 

Mat, matvägran och amning/tilläggskost; samt ett avslutande tema där de diskuterade sina egna 

föräldrar och sin uppväxt (se bilaga 1) (L. Furberg & A. Ogland, personlig kommunikation, 17 

november, 2015). Då det saknas forskning om självhjälpsgrupper för föräldrar med Adhd, finner 

vi det angeläget att undersöka deltagarnas upplevelser av Mammagruppen. 

Självhjälpsgrupper har ofta en god effekt och deltagandet i en sådan kan leda till både 

pessimism och hoppfullhet, till följt av att deltagarna jämför sig med varandra (Buunk, Collins, 

Taylor, VanYperen, & Dakof., 1990; Dibb & Yardley, 2006). Föräldrar med olika kognitiva 

funktionsnedsättningar (bland annat Adhd) har efterfrågat hjälp till självhjälp (Olson & Springer, 
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2006) samt att delta i en föräldragrupp för föräldrar med samma diagnos (Lodén Gustavsson & 

Ornsteins, 2013).  

Dessutom hade deltagare i en föräldragrupp för föräldrar med olika kognitiva 

funktionsnedsättningar, upplevt gemenskap och blivit stärkta av att ge varandra tips och råd 

(Jöreskog, 2009). Vid deltagande i en föräldragrupp upplevde föräldrar med autism (några hade 

även Adhd) bristande delaktighet eller samhörighet med andra föräldrar utan diagnos (Lodén 

Gustavsson & Ornsteins, 2013). En studie visade att om föräldrar med Adhd ges utrymme att 

diskutera det de själva upplever som ett problem i föräldraskapet, kan det öka deras motivation 

till förändring och därmed öka effekten av stödet (Smith, m.fl., 2014). Sammantaget visar detta 

att föräldragrupper eller självhjälpsgrupper där föräldrar med samma eller liknande diagnos 

skulle kunna vara positivt för deltagarna. Enligt Socialdepartementet (1997) är det viktigt att 

samhället stöttar föräldrar så att de får möjligheten att att starta egna grupper utifrån sina behov 

(Socialdepartementet, 1997). 

I dagsläget finns inget manual- och evidensbaserat föräldrastödsprogram som är anpassat 

för föräldrar med Adhd i Sverige (Socialstyrelsen, 2016b) – det är ännu inte är klarlagt hur ett 

föräldrastöd till föräldrar med Adhd bör vara utformat för att kompensera för föräldrarnas 

svårigheter i vardagen visar en svensk (Janeslätt & Roshanay, 2015) och en amerikansk 

(Johnston, m.fl., 2012) kunskapsöversikt. Hittills har forskning haft fokus på föräldrarnas brister i 

föräldraförmågan samt hur det påverkar deras barns utveckling, men på grund av för få studier 

med pålitliga metoder går det ännu inte att dra några säkra slutsatser (Johnston, m.fl., 2012). Det 

saknas forskning med fokus på styrkor och tillgångar, samt forskning om nyblivna föräldrar med 

Adhd (Johnston, m.fl., 2012). Det behövs således mer forskning om föräldrar med Adhd och hur 

föräldrastödet behöver vara utformat. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att föräldrastödet i Sverige ska vara tillgängligt för 

alla föräldrar. Föräldragrupperna på BVC verkar sällan ge stöd i att få vardagen att fungera, något 
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som föräldrar med Adhd kan behöva. Riktade grupper ska kunna erbjudas till föräldrar som 

behöver ett anpassat stöd, men i dagsläget behövs mer kunskap om hur ett sådant program bör 

utformas för föräldrar med Adhd. Ett alternativ är självhjälpsgrupper och en sådan är 

Mammagruppen för mammor med Adhd. Som vi har redogjort för finns det alltså ett flertal 

kunskapsluckor som behöver fyllas för att föräldrar med Adhd ska kunna erbjudas ett bra 

föräldrastöd. Det är därför angeläget att undersöka hur föräldrarna upplever föräldrastöd. 

Syftet med denna studie är således att kvalitativt, med hjälp av semistrukturerade intervjuer, 

undersöka upplevelser av gruppbaserat föräldrastöd hos mammor med Adhd som deltagit i en 

universell föräldragrupp på BVC samt i en anpassad självhjälpsgrupp (Mammagruppen). 

Studiens syfte är således inte att utvärdera föräldrastödet i respektive grupper eller vilken 

kunskap mammorna har fått med sig. Frågeställningarna är: Vilka upplevelser har mammorna fått 

av föräldragrupp på BVC? Vilka upplevelser har mammorna fått av den anpassade 

självhjälpsgruppen, Mammagruppen?  

Metod 

Informanter 

Urvalet till vår studie skedde genom ett tillgänglighetsurval (Langemar, 2008). Vid 

efterforskningar på internet efter självhjälpsgrupper eller föräldragrupper för föräldrar med Adhd, 

var Mammagruppen den enda vi kunde finna. Mammagruppen bestod av fem mammor och 

eftersom det var en självhjälpsgrupp, valde vi att inkludera både ledare och deltagare i urvalet. De 

två ledarna samt två av deltagarna valde att delta i studien.  

Dessa fyra informanter hade alla diagnosen Adhd och levde i ett förhållande tillsammans 

med en partner. De var mellan åldrarna 27-35 år och deras barn var mellan 0-2 år gamla utan 

uttalade problem. Samtliga var yrkesverksamma men var under studien föräldralediga. Tre av 

informanterna hade, helt eller delvis, även deltagit i en föräldragrupp på BVC. Nedan presenteras 

informanterna, med en beskrivning av deras föräldragrupper. På grund av att vi inte hade 
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möjlighet att ta kontakt med deras barnavårdscentraler, beskrivs föräldragrupperna utifrån 

informanternas egna beskrivningar av dem.  

Ledare. Mammagruppens ledare hade tidigare erfarenhet av att leda samtalsgrupper för 

personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, men inte av att leda en föräldragrupp.   

Ledare 1: Tillgänglighetsexpert och språkkonsult i svenska. Hon deltog i en universell 

föräldragrupp på BVC med sitt första barn. Gruppen leddes av en barnmorska och den bestod av 

fem mammor. De träffades 1,5-2 timmar, åtta eller nio gånger, med 3-4 veckors mellanrum. 

Syftet med föräldragruppens upplägg upplevdes vara att informera om barnets utveckling, vilket 

föräldrarna sedan fick diskutera kring. Det gavs ett visst utrymme för egna önskemål på 

samtalsämnen. Med sitt andra barn deltog hon endast i Mammagruppen.  

Ledare 2: Föreläsare och verksamhetsledare för vuxenverksamheten i föreningen Attention 

Stockholm. Hon deltog endast en gång i en universell föräldragrupp på BVC parallellt med 

Mammagruppen. Därefter avstod hon från att fortsätta på BVC och deltog endast i 

Mammagruppen. Hon har inte kunnat delge någon detaljerad information om upplägget i sin 

föräldragruppen på BVC. Syftet med föräldragruppens upplägg upplevdes vara att informera om 

barnets utveckling och vad föräldrarna skulle tänka på, vilket föräldrarna sedan fick utrymme att 

diskutera kring.  

Deltagare. Deltagare 1: Hade även diagnosen Asperger syndrom. Hon hade ingen 

erfarenhet av föräldragrupp på BVC på grund av att hon glömdes bort eller inte fick info om 

gruppens start, trots visat intresse. Hon fick höra talas om Mammagruppen under graviditeten och 

valde att delta i den.  

Deltagare 2: Deltog både i en universell föräldragrupp på BVC och i Mammagruppen. På 

BVC träffades de 1,5 timme, fem gånger med 3-4 veckors mellanrum. Träffarna hölls på olika 

verksamheter för att delge information om vad de hade att erbjuda föräldrarna och barnen. Syftet 
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med föräldragruppens upplägg upplevdes vara att informera om barns behov och utveckling, 

vilket föräldrarna sedan i viss mån fick utrymme att diskutera kring.  

Procedur och material 

Vi fick kunskap om Mammagruppen via media (Passanisi, 2015). Vi tog kontakt med 

Ledare 1 via Facebook och skickade henne ett formellt missivbrev (se bilaga 2). Hon 

vidarebefordrade detta, tillsammans med vår förfrågan om deltagande i studien, till övriga 

deltagare i gruppen. När de meddelat henne att de var intresserade av att delta i studien, 

kontaktade vi samtliga gruppmedlemmar via SMS (se bilaga 3). I detta SMS presenterade vi oss 

och frågade dem om de fortfarande var intresserade av att delta, samt om det formella 

missivbrevet (se bilaga 2) hade nått fram till dem. En mamma bad om en förkortad version av 

missivbrevet, vilket vi skickade henne och de andra mammorna (se bilaga 3). Ett par dagar före 

intervjuerna skulle ske skickade vi även ett SMS med en intervjuguide som bilaga (se bilaga 4). I 

samband med detta föll en av Mammagruppens deltagare bort och deltog därmed inte i denna 

studie. 

Studien genomfördes med hjälp av semistrukturerade individuella intervjuer, med stöd av 

en intervjuguide som tillät oss att anpassa ordningen på frågorna, samt ställa följdfrågor utifrån 

vad informanten delgav (Langemar, 2008). Denna metod valdes för att kunna fånga mammornas 

upplevelser av deltagandet i Mammagruppen samt eventuella erfarenheter från föräldragrupp på 

BVC. Vi utformade två olika intervjuguider (se bilaga 4) som i grunden var likadana, med frågor 

om upplevelser av föräldrastöd, men skiljde sig åt när det gällde ledarskapet i Mammagruppen. I 

den ena guiden fanns frågor till ledarna med syftet att fånga deras upplevelser av ledarrollen samt 

av stödet i gruppen. I den andra intervjuguiden fanns istället frågor till deltagarna med syftet att 

fånga deras upplevelser av ledarna och av att ledarna själva är mammor med Adhd.  

Intervjuerna skedde två månader efter att Mammagruppen hade avslutats och tog mellan 

40-60 min. De två ledarna intervjuades i den föreningslokal där de haft sina träffar. Vid detta 
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intervjutillfälle bjöd vi på fika samt tog del av information om Mammagruppens upplägg och 

syfte. Intervjun med Ledare 2 avbröts av att hennes barn blev trött och avslutades senare per 

telefon. De två deltagarna kunde eller önskade inte delta när vi besökte deras föreningslokal och 

intervjuades per telefon. 

Under intervjuerna hade vi två olika roller. En av oss hade en aktiv roll och ställde 

frågorna, medan den andre av oss hade en observerande roll och inflikade med förtydliganden vid 

behov. Detta gjorde vi för att bygga upp ett förtroende och för att underlätta för dem att kunna 

fokusera på en person. Vi använde oss av intervjuguiderna (se bilaga 4) och en diktafon i form av 

en mp3-spelare för inspelning av intervjuerna. Vid telefonintervjuerna användes även en 

mobiltelefon med högtalarfunktion. För transkribering användes Windows Media Player samt 

Windows skrivprogram Word.  

Etiska överväganden. Vid genomförandet av denna studie har vi tagit hänsyn till de 

etiska riktlinjerna som innefattar samtyckeskravet, informationskravet, nyttjandekravet och 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, u.å). Vi informerade informanterna om dessa i det 

formella missivbrevet, i missiv-SMS:et (se bilaga 2) samt i intervjuguiderna (se bilaga 3). Detta 

gjordes genom att beskriva syftet med studien, att den skulle skrivas på kandidatnivå samt att 

deltagandet var frivilligt och anonymt. Vi informerade om att vi ansvarade för materialet och att 

vi skulle radera ljudfilerna och transkriberingarna när uppsatsen var avslutad. För att 

informanterna skulle vara anonyma i studien, tilltalade vi aldrig dem vid namn under intervjuerna 

och i transkiberingen namngavs de som informant 1-4. Vidare har vi omnämnt de som mammor i 

resultatet, för att kvarhålla anonymiteten även mellan informanterna, som annars skulle ha kunnat 

räkna ut vem citaten tillhör.  

Förförståelse. En av oss har tidigare läst delar av arbetsterapeutprogrammet och därefter 

läst psykologi, där diagnoskriterierna för och konsekvenserna av Adhd beskrivs i kurslitteraturen. 

Den andre av oss har läst psykologi och handikappvetenskap. Privat och i sin yrkesroll som 
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boendestödjare har hon mött personer med Adhd. Hon har bland annat jobbat i LSS-boenden och 

lett samtalsgrupper för vuxna med olika funktionsnedsättningar. För att medvetandegöra vår 

subjektivitet och förförståelse, har vi diskuterat med varandra och kritiskt ifrågasatt våra 

tolkningar. Vidare fick deltagarna ta del av vår analys och godkänna sina citat eller be om 

ändringar, vilket är ett viktigt arbetssätt eftersom kvalitativ analys innebär att subjektivt tolka 

data (Langemar, 2008). 

Analys 

Vid analys av intervjuerna valde vi att använda oss av en induktiv tematisk analys, utifrån 

Hayes principer som består av sju steg. Denna metod rekommenderas för nybörjare då den är lätt 

att lära och att använda (Hayes, 2000; ref. i Langemar, 2008), och den var relevant för att 

analysera vår forskningsfråga. Nedan beskrivs hur vi genomförde analysen utifrån dessa sju steg: 

1. Materialet transkriberades ordagrant till text. 

2. Texten lästes igenom enskilt. De ord och meningar som var relevanta för frågeställningen 

markerades. 

3. Vi samlade dessa ord och meningar och delade in de i olika teman. Detta gjordes enskilt 

och vid jämförelse hade vi kommit fram till liknande indelningar. Dessa valde vi att 

använda som preliminära teman. 

4. Texten lästes igenom enskilt ytterligare en gång, med fokus på ett tema i taget, och 

ytterligare ord och meningar samlades in. Därefter valde vi tillsammans ut de teman som 

tydligast återkom i informanternas svar. 

5. Varje tema namngavs och dessa strukturerades i två huvudteman; samhörighet och stöd, 

med två respektive tre tillhörande subteman. 

6. Slutligen sammanfattades varje tema och exemplifierades med hjälp av citat. 

7. Det sjunde steget innebar att utarbeta en teori. Då teoribildning inte var vårt syfte valde vi 

att utelämna det (Langemar, 2008).  
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Resultat 

Analysen genererade två huvudteman med två respektive tre subteman. Dessa 

sammanfattas i Figur 1 nedan. 

 

Figur 1. Figuren visar våra två huvudteman (fetstil) och deras subteman. 

Huvudtema 1: Samhörighet 

Det första huvudtemat handlar om det som framkom tydligast i intervjuerna, nämligen 

Samhörighet, vilket innehåller två subteman: Annorlunda och Identifikation. Subtemat 

Annorlunda beskriver hur mammorna upplevde en känsla av att vara annorlunda än de andra 

föräldrarna i sin föräldragrupp på BVC. Subtemat Identifikation beskriver att mammorna i 

Mammagruppen kände igen sig i varandra och kunde vara sig själva samt att en viss 

identifikation uppstod även med föräldrarna i föräldragruppen på BVC. 

Subtema 1a: Annorlunda. Mammorna beskrev hur de på olika sätt har förhållit sig till en 

känsla av att vara annorlunda. De jämförde sig ofta med andra utan diagnos. En mamma 

berättade att hon jämför sig med “normalmamman” eller hur samhället framställer en normal 

mamma. Hon beskrev en grundkänslan av att hon inte är “normal”: “man har ju tänkt så här ‘ja 

men det är ju kaos, jag är ju inte normal’, det är ju liksom grundkänslan, alla andra gör si och 

så”. Hon betonade att hon inte heller strävar efter att vara “normal” och ser sig som en rolig och 

tokig mamma med kreativa lösningar på vardagsproblem. De andra mammorna beskrev hur de 
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försökte anstränga sig eller anpassa sig för att passa in i olika sammanhang. En av dem beskrev 

hur känslan påverkade hennes deltagande i en föräldragrupp på BVC:  

“Jag kände mig utanför ... jag har ju lätt att göra det i situationer men särskilt där [på 

BVC]. Jag kände inte igen mig i den gruppen […]. Jag vill kunna vara avslappnad och […] inte 

[behöva] anstränga mig för att inte vara annorlunda. Jag vet att man inte behöver göra det men 

det gör man automatiskt när man har den här diagnosen”.  

Känslan av att vara annorlunda och utanför var också anledningen till att en av mammorna 

valde att inte fortsätta delta i sin föräldragrupp på BVC. Känslan ledde även till att de två 

mammor som fullgjorde sitt deltagande i sina respektive föräldragrupper på BVC, inte kände sig 

tillräckligt trygga för att uttrycka sina egna behov och önskemål eller att berätta om sina 

diagnoser. Detta innebär alltså att trots en medvetenhet om att man inte måste vara “normal”, så 

ledde upplevelsen av att vara annorlunda till att mammorna kände sig utanför i sina respektive 

föräldragrupper på BVC. 

Subtema 1b: Identifikation. En mamma uppger att hon kunde uppleva vissa likheter med 

föräldrarna i sin föräldragrupp på BVC. Hon tyckte att det var givande att få perspektiv på att 

alla, med eller utan diagnos, har vardagsproblem att brottas med i sin nya roll som förälder. Hon 

upplevde dock att det är svårt att utveckla någon närmare relation när den enda gemensamma 

nämnaren är att ha barn i samma ålder. En annan mamma uppger att hon utvecklade en nära 

vänskap med en förälder i sin föräldragrupp på BVC, vilket var det viktigaste hon tog med sig 

från den föräldragruppen.  

Mammorna beskrev att de fått vänner för livet i Mammagruppen, vilket hade en stor 

betydelse för dem. Det framkommer tydligt att de har kunnat identifiera sig med varandra. De 

upplevde en känsla av trygghet och samhörighet i Mammagruppen som gjorde att de kunde 

slappna av. Där hade de inte känslan av att vara annorlunda eller utanför, mycket tack vare att de 

hade diagnosen som gemensam nämnare. En av dem förklarade det såhär:  



MAMMOR MED ADHD – GRUPPBASERAT FÖRÄLDRASTÖD 16 

“På något sätt blir det att man pratar samma språk, och med det som gemensam nämnare 

[…] [så känner jag] mig som en i gruppen, jag behöver inte förklara mig, jag behöver inte 

ursäkta mig, så på så sätt så kändes det väldigt tryggt. [...] man behöver inte känna sig 

utanför eller annorlunda”. 

Det har funnits en förståelse för varandras svårigheter och istället för att behöva förklara sin 

diagnos har mammorna kunnat fokusera på att dela tankar och upplevelser samt ge varandra 

anpassade tips. Att förklara diagnosen för någon som inte har den kan vara svårt menade de. 

Under intervjuerna upplevde de att det var svårt att svara på vår fråga om hur det är att vara 

mamma med Adhd, eftersom de inte kan jämföra med att inte ha diagnosen.  

För de mammor som beskrev att de ofta försöker anpassa sig i olika sammanhang var det 

värdefullt att kunna vara sig själv, en av dem berättar:  

“De känner mig och jag behöver liksom inte ta någon roll för att passa in utan jag kan vara 

den jag är, men de accepterar mig ändå. Så det har ju känts som hemma när man har 

kommit dit och vi avbryter varandra och man skrattar lite liksom att: ‘ja, ja jag är ju 

likadan’.  

En viss identifikation och vänskap hade alltså uppstått mellan mammorna och föräldrarna i 

deras föräldragrupper på BVC. En tydlig identifikation uppstod mellan mammorna i 

Mammagruppen. Sammanfattningsvis kan vi urskilja vissa skillnader i huvudtemat Samhörighet. 

Mammorna har upplevt skillnader i samhörighet vid deltagandet i föräldragruppen på BVC och 

vid deltagandet i Mammagruppen, vilket verkar ha påverkats av hur väl mammorna har kunnat 

identifiera sig med de andra föräldrarna i respektive föräldragrupp.  

Huvudtema 2: Stöd 

Det andra tydligt framträdande huvudtemat var Stöd, som innehåller tre subteman: 

Föräldrafokus, Känslomässigt stöd och Tankestöd. Subtemat Föräldrafokus beskriver 

mammornas behov av att få samtala om sin roll som förälder, samt att få tips och strategier för att 
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hantera vardagen. Subtemat Känslomässigt stöd behandlar mammornas behov att få dela tankar 

och känslor med andra föräldrar i en föräldragrupp. I subtemat Tankestöd beskrivs deras behov 

av kognitiv anpassning och sammanfattar de tankar som framkommit kring huruvida mammorna 

har kunnat ta till sig den information de fick på föräldragrupperna. 

Subtema 2a: Föräldrafokus. Mammorna som deltog i en föräldragrupp på BVC, upplevde 

att fokus enbart låg på barnet och dess utveckling. Även om informationen var bra upplevde 

mammorna det som en duktighetstävling. De saknade att prata om föräldrarollen, en ny situation 

som ingen förklarar, menade en mamma. Flera av dem upplevde att de fått bra stöd under 

graviditeten och förlossningen, men att stödet efter barnet fötts inte var tillräckligt. En mamma 

beskrev det såhär:  

“[...] sen så är det liksom som ett slag i ansiktet när man kommer till BVC för då handlar 

det bara om barnet, och så står man där och skulle verkligen behöva stöd. Just då behöver 

man som mest stöd tycker jag, när man är nybliven förälder”. 

En mamma upplevde det som att det fanns en attityd att mamman automatiskt ska må bra 

om barnet mår bra. Hon förklarade att barnet och föräldern lever i symbios och att deras mående 

påverkar varandra. Mammorna hade ett fokus på att må bra för barnets skull, en mamma 

förklarade det såhär:  

“Man är väldig sårbar som ny mamma, man vill göra rätt med sitt barn, det är det 

viktigaste av allt [...] man måste kunna liksom må bra för sitt barns skull […] så därför 

måste vi dela med oss av våra tips och trix för att underlätta för oss och för att barnet ska 

må så bra som möjligt. För det är som de [ledarna] säger [...] att mår inte föräldern bra 

så, barnet märker ju det och mår inte bra då heller”.  

Mammorna beskrev svårigheter med tidshantering och prioritering i vardagslivet som 

förälder, vilket de saknade att få tala om i sina föräldragrupper på BVC. Därför uppskattade de att 

Mammagruppen gav utrymme till att diskutera sina svårigheter och behov samt att dela 
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erfarenheter och tips om hur de skulle kunna underlätta vardagen. En av mammorna, som inte 

deltog i någon annan föräldragrupp, hade ändå önskat att få prata mer om barnets utveckling i 

Mammagruppen. Flera av mammorna uppger att det optimala vore att en av ledarna hade en 

barnmorskekompetens, utöver att själv ha diagnosen och vara en småbarnsförälder. 

Mammorna upplevde alltså ett behov av ett föräldrastöd som var både barn- och 

föräldrafokuserat. De upplevde att stödet var enbart barnfokuserat i föräldragruppen på BVC, 

medan Mammagruppen behandlade småbarnsrelaterade ämnen ur ett föräldrafokus. 

Subtema 2b: Känslomässigt stöd. Mammorna hade även ett behov av att få prata om 

meningsfulla och allvarliga ämnen med utrymme för reflektion. De mammor som helt eller delvis 

deltog i en föräldragrupp på BVC, upplevde det som att ledarna mest stod och informerade och 

gav inte särskilt mycket utrymme för diskussion. De upplevde att frågorna som ställdes var ytliga 

och platta och att det kändes tabu att prata om känslor. En av mammorna beskrev det såhär: 

“Hade jag börjat prata om mina känslor då [på BVC] hade det blivit konstigt, men det var 

det jag behövde göra. Jag fick inte sova och var jättestressad och mådde jättedåligt [...]. 

Sen så gick jag hit [till Mammagruppen] och bara ‘buh’, det var jätteskönt”. 

I Mammagruppen hade hon fått utrymme att prata ut om sina tankar och känslor i 

Mammagruppen och de gav varandra mycket stöd med fokus på lösningar. Mammorna kände sig 

stärkta och omhändertagna och att det är okej att be om stöd. En mamma berättade att: 

“Vi skriver ju till varandra nästan dagligen och [...] jag kan liksom höra av mig till  dem 

varje dag och bara: ‘nu krisar det här’ och ‘nu behöver jag hjälp med det här, har ni något 

tips och råd?’ och det tror inte jag att man skulle kunna göra med en annan mammagrupp 

[...] att man blir inte [...] lika öppen och nära de andra. Jag har ju fått kompisar för livet”. 

Detta innebär alltså att mammorna har upplevt ett behov av att dela tankar och känslor med 

andra föräldrar, vilket de inte fick utrymme till i föräldragruppen på BVC men däremot i 

Mammagruppen.  
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Subtema 2c: Tankestöd. Flera av mammorna förklarade att det tog tid och energi att 

processa den information som delgavs i föräldragrupperna på BVC och i Mammagruppen. 

Struktur och tydlighet angavs vara en förutsättning för att kunna ta till sig informationen. Ledarna 

för Mammagruppen hade inte haft som mål att skapa ett strukturerat upplägg utan försökte skapa 

en avslappnad miljö med öppna diskussioner utifrån dagens tema. Däremot har de skickat ut ett 

SMS som en påminnelse om nästa träff och med information för träffens tema, vilket var 

betydelsefullt för deltagarna då det hjälpte dem att komma ihåg samt att förbereda sig inför 

träffarna. 

En mamma uppgav att hon upplevde det svårt att ta till sig all information och de spontana 

tips som gavs på Mammagruppens träffar på grund av att det varit lite rörigt. En anledning var att 

barnen var med på träffarna, vilket alla mammorna uppgav störde fokuset men det fanns inget 

annat alternativ. Det bristande fokuset ledde till att gruppen ibland tappade tråden och kom ifrån 

ämnet. Mammorna delgav olika idéer på tankestöd och struktur, till exempel att skriva på tavlan 

eller att sammanställa ett informationsmaterial. Detta skulle kunna underlätta för dem att komma 

ihåg vad de pratat om samt minska risken för att missa viktig information. En av ledarna föreslog 

att de hade kunnat använda en “talkingstick” och  fördela ordet i tur och ordning för att ge alla 

lika mycket fokus. Hon sammanfattar gruppens upplägg med att säga: 

“jag är ju ett stort ‘fan’ av struktur och även om det har fungerat så tror jag att det hade 

kunnat vara bättre med lite mer struktur, bara för att det blir förutsägbart och att man då 

inte blir lika [stressad]. För det är stressigt nog med så mycket barn och [att] prata i 2 

timmar”. 

Mammorna upplevde det särskilt svårt att ta till sig informationen som delgavs på sin 

föräldragrupp på BVC. I en av mammornas föräldragrupp presenterades det mycket information, 

nästan som en föreläsning, som blev svårt att processa. En annan mamma beskrev hur hon 

försökte ställa frågor till sin ledare, men hur hon än frågade så fick hon inga tydliga svar 
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upplevde hon. En tredje mamma beskrev en stress hon kände över huruvida hon kunde leva upp 

till den information som förmedlades till henne på ett kravfyllt och enkelspårigt sätt.  

Struktur och tydlighet var alltså viktigt för mammorna, för att minska på energiåtgången 

och stressen samt för att kunna ta till sig information och tips som delgavs på föräldragrupperna. 

Det förekom störningsmoment eller svårigheter i både Mammagruppen och föräldragruppen på 

BVC, men i Mammagruppen hade man gjort medvetna anpassningar som var uppskattade.  

Sammanfattningsvis beskrev mammorna olika behov i föräldrarollen, såsom att få dela 

tankar och känslor och diskutera sina egna behov. Vidare upplever de ett behov av struktur och 

tydlighet. Dessa behov upplever de ha fått olika stort utrymme till i föräldragrupperna på BVC 

respektive Mammagruppen. 

Diskussion 

Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka upplevelser av gruppbaserat 

föräldrastöd hos mammor med Adhd som deltagit i en universell föräldragrupp på BVC samt i en 

anpassad självhjälpsgrupp (Mammagruppen). Vårt resultat fann två huvudteman; Samhörighet 

och Stöd. Huvudtemat samhörighet beskrev huruvida mammorna upplevt samhörighet i 

grupperna. Mammornas känsla av att vara annorlunda i jämförelse med andra föräldrar i sin 

föräldragrupp på BVC ledde till en känsla av utanförskap. De hade svårt att identifiera sig med 

föräldrarna på BVC medan de snabbt identifierade sig med varandra i Mammagruppen. 

Huvudtemat stöd handlade om huruvida mammorna har fått det föräldrastöd de behövde. 

De hade behov av ett föräldrafokus, genom att få diskutera sina egna behov i föräldrarollen. 

Vidare hade de behov av ett känslomässigt stöd, genom att få dela egna tankar och känslor med 

andra föräldrar. De upplevde att de inte fick dessa behov tillgodosedda i sina respektive 

föräldragrupper på BVC men fick däremot utrymme att diskutera detta i Mammagruppen. 

Mammorna hade även behov av ett tankestöd, som innebär att struktur och tydlighet och det 
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förekom hinder både i föräldragrupperna på BVC och i Mammagruppen som påverkade huruvida 

information som delgavs blev tillgänglig för dem. 

I vår studie verkar mammornas upplevelser av samhörighet eller bristande samhörighet 

vara av störst betydelse. I sina föräldragrupper på BVC jämförde de sig själva med 

”normalmamman”. Trots en medvetenhet om att man inte måste vara “normal” verkar 

jämförelsen ha lett till en känsla av att vara annorlunda, en upplevelse som delas av andra 

föräldrar med Adhd (Al Saati Edsman, 2011; Norling & Olsson, 2011), samt föräldrar med en 

fysisk funktionsnedsättning (Gustavsson Holmström, 2002). Känslan ledde till att mammorna 

inte kände samhörighet med sin föräldragrupp - en upplevelse som delas av föräldrar med autism 

(några hade även Adhd) i en studie av Lodén Gustavsson och Ornstein (2013), men det 

framkommer inte vad som kan ha bidragit till deras upplevelse. 

Mammornas känsla av att vara annorlunda skulle kunna bero på att det finns föreställningar 

om vad som är ett ”normalt” föräldraskap – något som föräldrar med funktionsnedsättning 

tvingas förhålla sig till genom att antingen leva upp till eller att vara annorlunda i sitt 

föräldraskap enligt Gustavsson Holmström (2002). Självkänslan hos föräldrar med Adhd kan 

påverkas negativt av att de ofta jämförs med ”normala” föräldrar (Nka & Socialstyrelsen, 2012) 

samt av att andra ofta lägger fokus på deras brister (Honos-Webb & Wallin, 2010). Vår studie 

bidrar med kunskapen om att en känsla av att vara annorlunda i jämförelse med andra föräldrar 

kan vara en anledning till bristande samhörighet eller delaktighet i en föräldragrupp. Att 

mammornas upplevelser delas av andra föräldrar med Adhd visar att det är en viktig aspekt att ta 

hänsyn till när det gäller ett föräldrastöd riktat till dessa föräldrar.  

I Mammagruppen identifierade sig mammorna snabbt med varandra och i den var de 

likadana istället för annorlunda. De var sina egna experter på sin diagnos, sina behov och på vad 

som kan fungera för dem, vilket också är en grundsten i en självhjälpsgrupp 
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(Socialdepartementet, 1997). Att ha diagnosen som utgångspunkt och gemensam nämnare har 

haft en stor betydelse för dem och kan ha bidragit till samhörigheten i gruppen.  

Detta är ett tecken på att en självhjälpsgrupp kan vara positivt när det gäller föräldrastöd 

riktat till föräldrar med Adhd – vilket bekräftas av Jöreskogs (2009) studie, som visade att 

föräldrar med olika kognitiva funktionsnedsättningar hade upplevt en gemenskap och blivit 

stärkta av att ge varandra tips och råd i en föräldragrupp. Det framkommer dock inte om 

föräldrarna i studien upplevde en identifikation med varandra, däremot uppger Jöreskog att de 

inte verkade utveckla någon närmare vänskap (Jöreskog, 2009). Skillnader i upplevelserna hos 

deltagarna i denna grupp och i Mammagruppen kan bero att föräldrarna i Jöreskogs studie inte 

delade samma diagnos, samt att ledarna var professionella och inte delade deras erfarenheter av 

att vara förälder med funktionsnedsättning. I Lodén, Gustavsson och Ornsteins (2013) studie 

hade föräldrarna önskat att delta i en föräldragrupp för föräldrar med samma diagnos. 

Sammantaget verkar det ha betydelse att föräldrar och ledare delar samma diagnos i en 

föräldragrupp/självhjälpsgrupp. 

De skillnader vi kan urskilja i mammornas upplevelser av samhörighet i grupperna skulle 

kunna förklaras med hjälp av forskning om självhjälpsgrupper. Studier visar att deltagares 

jämförelser med varandra kan leda till både positiva och negativa känslor, såsom hoppfullhet och 

pessimism (Buunk, m.fl.,1990; Dibb & Yardley, 2006). Mammornas jämförelse med 

“normalföräldern” i föräldragrupperna på BVC ledde dels till positiva känslor såsom 

identifikation och gav perspektiv på vad som egentligen är “normalt” i ett föräldraskap. Dels till 

negativa känslor som att vara annorlunda och utanför. I Mammagruppen verkade jämförelsen 

med varandra leda till enbart positiva känslor, såsom samhörighet och identifikation. 

Föräldragrupperna på BVC är visserligen inte självhjälpsgrupper, men tolkningarna bidrar ändå 

med kunskap om att upplevelser kan skilja sig åt beroende på vem en mamma med Adhd jämför 

sig med.  
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En självhjälpsgrupp kan alltså skapa möjligheten att överbrygga känslor av att vara 

annorlunda och istället skapa en grupp där deltagarna kan känna samhörighet och identifikation 

med andra föräldrar. Men vårt resultat visar att det är viktigt att föräldrar och ledare i en 

självhjälpsgrupp delar samma diagnos, upplevelser och behov för att detta ska kunna ske.  

Något annat som tydligt framträder i resultatet är mammornas behov av att diskutera sina 

egna behov (föräldrafokus) samt att få dela tankar och känslor (känslomässigt stöd), vilket de 

saknade i föräldragrupperna på BVC. Mammorna uttryckte att de vill göra rätt för barnen och må 

bra för deras barns skull, men deras upplevelse var att föräldragrupperna på BVC hade fokus på 

barnens behov – vilket bekräftas av riktlinjerna i Rikshandboken för barnhälsovård (2016) samt i 

policyn för föräldrastöd (Socialdepartementet, 2013). Enligt Olson & Springer (2006) särskiljs 

ofta föräldrarnas egna behov från barnens (Olson & Springer, 2006), vilket skulle kunna förklara 

mammornas upplevelser av att inte få ett stöd som har både barn- och föräldrafokus. Detta kan 

vara problematiskt eftersom det som gynnar föräldern ofta gynnar också barnet (Olson & 

Springer, 2006; Sarkadi, 2009). En balans mellan barnfokus- och föräldrafokus i föräldrastödet 

kan således vara viktigt när man erbjuder föräldrastöd riktat till föräldrar med Adhd.  

Mammorna uppgav även ett behov av tankestöd i form av struktur och tydlighet. De 

upplevde att det tog mycket energi att hålla fokus och att ta till sig information som delgavs i 

föräldragrupperna på BVC och i Mammagruppen - vilket inte är särskilt förvånande eftersom det 

är en vanlig svårighet för personer med Adhd (Ljungberg, 2008) och är således något man 

behöver ta hänsyn till när man erbjuder föräldrar med Adhd ett föräldrastöd. Vidare visar 

subtemat tankestöd att Mammagruppens fokus på lösningar och strategier var uppskattat av 

mammorna, vilket bekräftar att ett föräldrastöd för föräldrar med Adhd bör ha fokus på att 

omsätta teoretisk kunskap i praktiken (Janeslätt och Roshanay, 2015).  

Sammanfattningsvis kan man urskilja flera skillnader i hur Mammagruppen och 

föräldragrupperna på BVC upplevdes av mammorna. Det verkar finnas tre grundläggande 
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faktorer till detta: För det första huruvida mammorna har kunnat identifiera sig med de andra 

föräldrarna i grupperna. Mammorna har haft olika lätt att identifiera sig med föräldrarna i 

grupperna, vilket kan ha berott på ifall de delade samma behov och/eller diagnos eller inte. 

Mammornas jämförelse med andra deltagare i föräldragruppen och i Mammagruppen har lett till 

åtskilda känslor, vilket skulle kunna förklaras av föreställningar om vad som är ett “normalt” 

föräldraskap. Ett forum för föräldrar med liknande behov och diagnos kan alltså vara ett viktigt 

stöd, och vår studie visar att självhjälpsgrupper är ett bra alternativ. 

För det andra huruvida de har fått utrymme att tala om egna behov och känslor. Mammorna 

har upplevt att de fått olika stort utrymme till detta, vilket skulle kunna bero på skillnader i 

innehåll, metodik samt ledarnas kompetens. Att ge föräldrar med Adhd möjligheten att fokusera 

på det de själva upplever svårigheter med i föräldraskapet kan öka den positiva effekten av 

föräldrastödet (Smith, m.fl., 2014), vilket innebär att det är en god idé att ge föräldrar med Adhd 

utrymme att tala om egna tankar och känslor. Eftersom föräldrar efterfrågar ett psykosocialt stöd 

samt stöd i att få vardagen att fungera (Socialstyrelsen, 2015), skulle man kunna tänka sig att 

även andra föräldrar önskar samtala om detta och i så fall kan detta behöva ingå i ett universellt 

föräldratöd. För det tredje huruvida den information som delgetts har varit kognitivt tillgänglig. 

Det är svårt att dra några slutsatser kring ifall tillgängligheten i grupperna påverkade mammornas 

skillnader i upplevelser, men det visar att information behöver vara kortfattad och tydlig för att 

den ska bli mer tillgänglig för föräldrar med Adhd. 

Vi saknar dock tillräckligt med information om stödet och personalen på BVC för att kunna 

jämföra egentliga skillnader i föräldrastödet på BVC och i Mammagruppen. Vi saknar dessutom 

underlag för att kunna jämföra mammornas upplevelser och behov med andra föräldrars. Det var 

heller inte syftet med vår studie, utan det var att undersöka hur de upplevde stödet - vilket bidrar 

med kunskap om faktorer som kan påverka möjligheten att tillgodose sig kunskap och att uppleva 

delaktighet vid ett gruppbaserat föräldrastöd. Vi kan inte dra några slutsatser om mammornas 
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upplevelser är en indikation på brister i det universella stödet eller om deras behov bör tillgodoses 

på en riktad nivå. Utifrån vad vi tidigare har redovisat om det befintliga föräldrastödet i Sverige 

verkar det dock finnas en rad kunskapsluckor - tillsammans med mammornas upplevelser belyser 

detta behovet av ett förstärkt universellt stöd och ett förstärkt anpassat (riktat) stöd.  

Slutligen beaktas en rad viktiga begränsningar med vår studie. En första är att urvalet består  

av endast fyra informanter som valdes ut genom ett tillgänglighetsurval (Langemar, 2008). Detta 

innebär att studiens resultat inte är generaliserbart (Langemar, 2008), då de fyra informanterna 

inte kan antas representera hela gruppen föräldrar med Adhd, att bidra med generell kunskap var 

heller inte vårt syfte. Dessutom hade bara två av mammorna deltagit i en föräldragrupp på BVC 

och en tredje mamma deltog endast i en träff och valde därefter att inte delta.  

En andra är att intervjuer inte kan garantera att informanterna svarat sanningsenligt eller 

varit helt medvetna om alla sina motiv enligt (Langemar, 2008). Dessutom kan intervjuer per 

telefon leda till att informanterna känner sig obekväma (Langemar, 2008). I genomförandet av 

vår studie verkade mammorna uppskattat att genomföra intervjuerna på telefon, och de har 

kunnat göra egna anpassningar med tanke på sin diagnos, såsom att gå på en promenad. Detta gör 

att vi tror att användandet av telefonintervjuer har stärkt vår studie.  

En tredje är det faktum att vi intervjuade både ledare och deltagare, som kan ha påverkat 

vårt resultat när det gäller Mammagruppen, eftersom ledarna har haft ett annat perspektiv. Vi 

fann det relevant för studien att ta del deras upplevelser av den samt deras upplevelser av sina 

föräldragrupper på BVC, eftersom dessa var upprinningen till Mammagruppens start. På grund av 

att vi lovade mammorna att deras berättelser skulle hållas anonyma, har vi dock inte kunnat 

redovisa vilka av upplevelserna som har varit ledarnas och vilka som har varit deltagarnas. Om vi 

hade kunnat göra det, hade våra slutsatser av upplevelsernas betydelse blivit tydligare. 

Det finns även en rad styrkor med denna kvalitativa studie att ta i beaktande. En första är att 

man tidigare inte har undersökt upplevelser av föräldrastödet på BVC hos föräldrar med Adhd. 
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Vår kvalitativa metod bidrar med en djupgående kunskap (Langemar, 2008). En andra styrka är 

att vi har gjort kognitiva anpassningar, i förhoppningen att stärka vårt resultat. Att deltagarna fick 

intervjufrågorna i förväg kan visserligen ha lett till att de anpassade sina svar utifrån vad de 

trodde att vi ville höra, men vi tror att det kan ha stärkt vår studie då de fick större chans att 

fokusera, processa frågorna och lämna genomtänkta svar. En tredje styrka är att mammorna har 

godkänt vår analys och hur deras citat användes i vår studie. 

Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka upplevelser av gruppbaserat 

föräldrastöd hos mammor med Adhd som deltagit i en universell föräldragrupp på BVC samt i en 

anpassad självhjälpsgrupp (Mammagruppen). I det arbetet har vi intervjuat mammor som deltog i 

den första (vad vi vet) svenska “Adhd-mammagruppen”. Med detta kan vi redovisa unik kunskap 

om deltagarnas erfarenheter. Dock är våra slutsatser inte generaliserbara och vi kan inte säga att 

det finns skillnader eller likheter i upplevelser av föräldrastöd hos dessa mammor och andra 

föräldrar. Det behövs vidare forskning både kvalitativ och kvantitativ, om hur föräldrar med 

Adhd upplever föräldrastödet i Sverige. Den praktiska nyttan av våra resultat är stor då det 

belyser det upplevda behovet av anpassat stöd. Viktiga aspekter i föräldrastödet är: ett forum för 

identifikation; möjlighet att kunna diskutera tankar, känslor och behov; samt struktur och 

tydlighet för tillgänglighet av information. 
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Bilaga 1. Mammagruppens teman 
 
Anpassad föräldragrupp för nyblivna föräldrar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
Av Lena Furberg och Angelica Oglan 
 
Varje träff inleds med en runda där var och en svarar på frågan ”Vad är roligast just nu?” 

och  ”Vad har hänt sedan sist?”. 
 
1. Tema "att bli förälder". Att fundera över: 

● Kortare presentation av dig och ditt barn 
● Kort om förlossningen, BB-tiden och dagsläget 
● Hur har ditt liv förändrats sedan du fick barn? 
● Blev det som du tänkt dig? 
● Hur ska vi förhålla oss till omvärldens konstanta tips och åsikter? 

 
2. Tema kroppen. Vi diskuterar jobbiga förändringar, kroppsliga besvär, ny ljudnivå med mera. 

Att fundera över: 
● Har du upplevt någon viktnoja före/under/efter graviditeten?  
● Vad tycker du om din kropp före vs efter graviditeten/förlossningen? 

 
3. Tema relationer. Vi diskuterar relationer (både föräldrarna emellan och mellan familjen och 

dess omgivning), förväntningar på varandra med mera. Att fundera över: 
● Hur har relationen till din partner förändrats?  
● Vad har blivit bättre/sämre i din relation?  
● Sex, hur ser jag på det och funkar det som jag önskar? 
● Hur har relationerna till din familj, släkt och dina vänner förändrats?  
● Har ni delat/tänkt dela på ledigheten? För-/nackdelar. 
● Vad har ni för arbetsfördelning mellan föräldrarna? 

 
4. Tema sömn. Vi diskuterar tröttma, zombiestadiet, dessutom peppar vi varandra lite extra. Att 

fundera över: 
● Hur har dina sömnvanor förändrats? 
● Har din bebis några sömnvanor? 
● Har du några tips för att stå ut med sömnbristen? 
● Vad har ni för arbetsfördelning mellan föräldrarna? 

 
5. Tema stress. Vi diskuterar barnrelaterade och adhd-relaterade stressorer i vardagen, hög och 

lågt. Att fundera över: 
● Hur har ditt behov av stöd förändrats sedan du fick barn? 
● Upplever du någon brist på stöd och avlastning? 
● Vad stressar dig? 
● Vad har ditt barn för temperament och personlighet? 
● Hur kopplar du av och vilar? 

 
6. Tema sömn. Vi diskuterar tröttma, zombiestadiet och peppar varandra lite extra. Att fundera 

över: 
● Hur har dina sömnvanor förändrats? 
● Har din bebis några sömnvanor? 
● Har du några tips för att stå ut med sömnbristen? 
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● Vad har ni för arbetsfördelning mellan föräldrarna? 
 
7. Tema kaos. Vi diskuterar rastlöshet, bundenhet som förälder (sitta fast vid matning vs 

rastlösheten) med mera. Att fundera över: 
● Hur upplever du barnets beroende av närhet/stimulans? 
● Hur hanterar du din rastlöshet? 
● Hur hanterar du det ökade kravet på organisering och fixandet av praktiska saker, till 

exempel att hålla ordning hemma? 
 

8. Tema mat. Vi diskuterar barnmat/burkmat (mammaklubben!), matvägran, amning/tilläggskost 

med mera. Att fundera över: 
● Vad har du för matvanor?  
● Vad har ditt barn för matvanor? 
● Har du eller ditt barn några matallergier? 
● Hur ska vi hinna/komma ihåg att äta och dricka? 
● Hur ska vi kunna ha en rutin för våra barn när det är vår funktionsnedsättning? 

 
9. Avslutande tema: “våra föräldrar”. Vi delar fina och jobbiga historier från vår uppväxt. Att 

fundera över: 
● Vilken typ av stöd fick du som funkade? 
● Vilken typ av stöd hade du behövt mer av? 
● Vad har vi lärt oss den hårda vägen att vi bör undvika, och vilka smarta knep tar vi med 

oss in i vårt föräldraskap? 
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Bilaga 2. Formellt missivbrev 

Hej! 
 
Vi är två studenter som läser Psykologi C på Örebro universitet och ska skriva en uppsats med 

ämnet Att vara förälder med diagnosen ADHD. Vi har valt detta ämne för att det är ett viktigt 

område som det saknas kunskap inom och som behöver belysas. Vårt syfte med studien är att 

undersöka och belysa era upplevelser av föräldrastöd hos er som mödrar med diagnosen ADHD. 

Vi tror att studien kan bidra till en ökad kunskap och förståelse för mödrar med ADHD och 

inspirera till att utveckla föräldragrupper. 
 
Vår studie kommer att genomföras med hjälp av enskilda intervjuer med er som vill delta 

och det kommer att ta ca 30-50 min med paus däremellan om det önskas. Ett alternativ är att 

genomföra intervjun per telefon, kontakta oss genom mail.  Intervjufrågorna kommer att beröra er 

föräldragrupp samt er upplevelse av föräldrastöd. Dessa intervjuer kommer att spelas in på en 

diktafon för att sedan transkriberas (skrivas ner) och analyseras utifrån de mönster och teman 

som framkommer.  
 
Deltagandet är frivilligt och ni kan när som helst under studien välja att avbryta. Ni behöver 

inte besvara alla frågor i intervjun om ni känner att det är något ni inte vill dela med er av. Vi 

kommer att anonymisera ert deltagande i studien genom att inte skriva ut namn eller personliga 

uppgifter om det är så ni önskar. 
 
Sammanfattningsvis kommer vi intervjua dig enskilt och den intervjun kommer att ta 

mellan 30-50 min. Om man inte har möjlighet att närvara, kan intervjun genomföras per telefon, 

kontakta oss i så fall via mail. 

 

Vid frågor och funderingar, kan ni kontakta oss via mail: 

Malin Högberg: xxx@xxx.xxx  

Theodora Slivo: xxx@xxx.xxx 

 

Tack på förhand! 

/Malin Högberg och Theodora Slivo 

Psykologi C, Örebro universitet 

 

 
Handledare: Viveca Olofsson, Doktorand i psykologi, 019-XX XX XX 
Örebro universitet 
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Bilaga 3. Missiv-SMS: Förkortad SMS-version av formellt missivbrev  
 
SMS 1. 

Hej XXX! 

- Vi är två psykologistudenter på Örebro universitet som ska skriva en uppsats om er 

mammagrupp.  

- Vi fick ditt nummer från YYY för att kunna kontakta dig om en telefonintervju.  

- Är du fortfarande intresserad? Har du fått vårt brev med information om vår uppsats? :) 

Mvh Malin Högberg och Theodora Slivo 

 

SMS 2. 

Del ett om intervjun 

- vi vill intervjua er om era upplevelser av er mammagrupp. 

- intervjun tar ca 20-40 minuter. 

- det är frivilligt att delta och du kan avbryta när du vill. 

- passa på frågor du inte vill svara på. 

 

SMS 3. 

Del två anonymitet 

- deltagandet är anonymt 

- ni kommer i uppsatsen att kallas tex person a, person b osv 

- intervjun kommer att spelas in om du godkänner det. 

- Inspelningen och ditt telefonnummer mm kommer sedan att raderas när uppsatsen är klar. 

 

Frågor på det? :) 
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Bilaga 4. 
 
Information 

● Vi kommer att ställa er några frågor om er som en mamma med ADHD och om denna 

mammagrupp. 

● Vi kommer att intervjua er enskilt och vi kommer att använda oss av diktafon vid dessa 

intervjuer. Detta är för att vi inte ska missa något ni säger. 

● Svaren från frågorna kommer vi senare att transkribera och analysera. Vi kommer under 

intervjun kalla er person 1, 2, 3 och så vidare. 

● Vi kommer därefter att göra er (ännu mera) anonyma och i uppsatsen kommer ni heta 

person A, person B, etc. Vilket gör att ni kommer vara anonyma även för varandra. 

● Det är frivilligt att delta i intervjuerna och ni har rätt att avbryta när ni vill under studiens 

gång. 

● Om ni känner att ni inte vill svara på någon fråga behöver ni inte göra det, utan kan passa 

på den. 

● Var inte rädda för att avbryta eller be om ett förtydligande från oss, om det är något ni 

känner er osäkra på. 

 

Intervju Ledare 

1. För att ge några exempel: hur är det att vara mamma med adhd? 

 

Vi börjar med dina tidigare erfarenheter, därefter kommer vi att fråga vidare om denna 

mammagrupp. 

 

Tidigare föräldrarstöd/föräldrargrupp 

1. Har du gått i en föräldragrupp tidigare? Om nej, varför?  

2. Hur kommer det sig (att du deltog)? 

3. Vilket sorts grupp var det? 

4. Vad tyckte du om upplägget? 

5. Var hölls den? 

6. Kände du gemenskap med gruppen? 

7. Hur var kursledaren som höll i gruppen? 

8. Vad tar du med dig från gruppen?   
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Denna mammagrupp 

1. Vilken roll har du haft i gruppen? 

2. Hur kommer det sig att du ville starta den här gruppen? 

3. Hur var det att leda/hålla i kursen? 

4. Var det något med gruppen som var särskilt viktigt för dig? 

5. Vad tar du själv med dig från gruppen? 

6. Hur upplevde du att leda gruppen som mamma? 

7. Kände du gemenskap med gruppen? 

8. Såhär i efterhand... Vad tyckte du om upplägget? 

 

Framtiden 

1. Sammanfattningsvis: Hur skulle du beskriva en bra föräldragrupp för föräldrar med 

ADHD? 

2. Skulle du delta i den då? 

3. Vem skulle leda den? 

4. Om det blir en fortsättning på denna grupp, skulle du delta? 

 

Vill du tillägga något? 

 

Tack för din tid! 

 

Intervju Deltagare 

1. För att ge några exempel: hur är det att vara mamma med ADHD? 

 

Vi börjar med dina tidigare erfarenheter, därefter kommer vi att fråga vidare om denna 

mammagrupp. 

 

Tidigare föräldrarstöd/föräldrargrupp 

1. Har du gått i en föräldragrupp tidigare? 

2. Hur kommer det sig (att du deltog)?  

3. Vilket sorts grupp var det? Vad gjorde ni? Vad pratade ni om? 

4. Vad tyckte du om upplägget? 

5. Var hölls den?   
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6. Kände du gemenskap med gruppen? 

7. Hur upplevde du kursledaren som höll i gruppen? 

8. Vad tar du med dig från gruppen?    

 

Denna mammagrupp 

1. Hur kommer det sig att du deltog i gruppen? 

2. Vad gjorde ni? 

3. Vad pratade ni om? 

4. Vad tyckte du om upplägget? 

5. Var det något med gruppen som var särskilt viktigt för dig? 

6. Vad tar du med från gruppen? (kunskap) 

7. Hur upplevde du XXX och YYY som ledare? 

8. Kände du gemenskap med gruppen? 

 

Framtiden 

1. Sammanfattningsvis: Hur skulle du beskriva en bra föräldragrupp för föräldrar med 

ADHD? 

2. Skulle du delta i den då? 

3. Vem skulle leda den? 

4. Om det blir en fortsättning på denna grupp, skulle du delta? 

 

Vill du tillägga något? 

Tack för din tid! 


