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ABSTRACT 

The aim in the study is to search for a deeper understanding of how parents experience a neu-
rological diagnose of the child and how this affects the parenthood. Parenthood was seen in a 
systemtheoretical perspective as a social construction. The narrative method was used in two 
lifestory parentinterviews. The analysis was made from parenthood. The result formed stories 
about parenthood with children having neuropsyciatric functional disability who even came to 
be a woman’s struggle. Two stories became central, one about righteousness and commonship 
and one against diagnosis and network. The struggle for support and understanding from the 
surrounding network was central. There was also a fight between the network and the parent 
of the authority to decide the child’s normality. The parent and child early experience a segre-
gation in society based on diagnose. Parents experienced insecurity and difficulties regarding 
dose and sideeffects in medication the child. The networks reception was central for the ac-
ceptance of diagnosis and for keeping the parentcompetence. The public debate of  inherent or  
environment created doubt and insecurity. In the stories there was a tendency that the struggle 
went beside the child and parenthood and instead became a struggle for righteousness against 
society.      
 
 
 
 
 
 
Keyword: parenthood, functional disability, neuropsyciatric functional disability, neuropsy-
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Inledande bakgrund 
Dagens föräldraskap (Hydén, 2002) kan ses komplext och i ständig rörelse. Samhället har de 
senaste decennierna förändras både vad gäller familjebildning, förhållandet mellan könen och 
även synen på barnet. Familjen är inte längre så traditionsstyrd vilket kan ses som en frihet, 
men även som en svårighet och vilsenhet att hitta en plats i samhället. Kvinnan är mer fri idag 
trots att jämställdheten har en bit kvar. Barnet kan ses som ett livsprojekt där stora krav ställs 
på föräldraskapets mognad och funktion. Informationssamhället med alla expertråd och olika 
kunskaper hotar att översvämma både barn och vuxna vilket kan leda till ett osäkert och 
otryggt föräldraskap (Slotnik, 1999). En ny och ökande grupp barn och ungdomar med neuro-
psykiatriska funktionshinder har tillkommit de senaste åren (Socialstyrelsen, 2003). När det 
gäller dessa barn med neurologiska diagnoser som till exempel ADHD ställs ytterligare krav 
på föräldraskapet. Socialstyrelsen (a.a) menar att mycket talar för att familjer med barn med 
funktionshinder har en mer ansträngande livssituation än andra barnfamiljer. Inte bara barnet 
ska hanteras utan omgivningen påverkas och ställer krav på föräldrarna. Expertis och nätver-
kets bemötande påverkar och blir en del av föräldraskapets vardag. Föräldrar till handi-
kappande barn får i än högre grad dela med sig av äganderätten och beslutsfattandet kring sina 
barn (Åkerman, 2004). 

Vi har idag en stark diskurs (Wrangsjö, 2002) att diagnostisera barn med olika beteende- 
och uppförandeproblem. Barn och vuxna konfronteras dagligen med funktionshinder som inte 
är synliga för ögat men visar sig som störningar i beteendet hos barnet. I offentligheten pågår 
en debatt och en högst aktuell strid (Eriksson & Ingvar, 2004) mellan neuropsykiatrin och 
dess motståndare, som inte tillstår några hjärndysfunktioner utan betonar den sociala miljön i 
barnets liv. Neuropsykiatrin (Wrangsjö,1998) säger att föräldrarna upplever en lättnad och att 
skuldbördan lyfts när barnet får en neurologisk diagnos. Motståndarna (Kärvfe, 2001) menar 
att det är förödande för barn och föräldrar att få en neurologisk diagnos. För barnens del blir 
de stämplade och förlorar sin framtid och när det gäller föräldrarna så blir de beroende av 
experter och inkompetensförklarade vad gäller föräldraförmåga och kunskap om barnet. Frå-
gan om arv eller miljö säger Lagercrantz (2005) är i högsta grad politiskt laddad och dyker 
upp i skol- och invandrarpolitiken, i sjuk-, social- och kriminalvården. Ska uppmärksamhets-
störningar behandlas som ett biologiskt fenomen med mediciner eller beror de på en dålig 
uppväxt- och skolmiljö? Lagercrantz (a.a) säger att debatten om arv eller miljö egentligen är 
onödig eftersom förklaringen ligger i ett samspel vilket även många (Beckman, 2004) inom 
neuropsykiatrin idag ansluter sig till.   

 En viktig aspekt där de två polariserade synsätten inte kan ses som överens är behand-
lingen vid ADHD, som består av medicinering med amfetaminpreparat vilket föräldrarna vid 
en diagnostisering måste ta ställning till. Inte bara existensiellt vad som är riktigt gentemot sitt 
barn utan även hanterandet av doseringen och eventuella biverkningar. Media vittnar om 
drogmissbruk och våld bland medicinerande barn med neurologiska diagnoser. Mitt i detta 
står föräldrarna med diagnostiserade barn och med medicinering som en del av vardagen. En 
fråga är, hur föräldrar upplever den neurologiska diagnosen och dess konsekvenser? Hur be-
möter vi dessa föräldrar som inte bara brottas med ett vardagligt föräldraskap utan där svårig-
heter och ytterligare belastning läggs på föräldraskapet i form av att hantera en neurologisk 
diagnos av barnet? 
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Sedan mitten av åttiotalet (Johansson, 2005) har narrativa studier och berättelseforskning 
vuxit fram som ett tvärdisciplinärt forskningsfält. Intresset har förskjutits mot vardagsvärlden 
och dess vardagsspråk, mot mening och förhållande mellan människor ( Kvale, 2001).  

Föräldrars berättelser om hur de upplever den neurologiska diagnosen kan alltså möjliggö-
ra en fördjupad förståelse om hur föräldraskapet påverkas. Kanske behöver vi få en större 
förståelse för familjers olika förutsättningar till ett gott föräldraskap. För att göra detta krävs 
att vi lyssnar till föräldrar och deras egen upplevelse av diagnosen, medicinen och vägen fram 
till dessa. Hur förhåller de sig till sitt föräldraskap, har de förlorat makten till den rådande 
expertis och den diagnoskultur vi lever i idag och hur förhåller de sig till debatten om biologi 
kontra miljö.  

Syftet i studien är att söka en djupare förståelse av hur föräldrar upplever den neurologis-
ka diagnosen och hur den påverkar föräldraskapet. Referensramen är systemteoretisk vilket 
innebär att föräldraskapet ses utifrån den samhällskultur vi lever i idag. Studien avgränsas till 
föräldraskap och neuropsykiatriskt funktionshinder. Trots att den neurologiska diagnosen 
(Åkerman, 2004) kan innebära både sorg och kris, finns det föräldrar som nödvändigtvis inte 
behöver hamna i en kris utan många gånger känner sig pådyvlade en kris och krisreaktion av 
experterna. Utifrån Åkermans (a.a) resonemang, lämnas krisbegreppet för att i stället se på det 
individuella föräldraskapet utifrån social konstruktion, föräldraskapet ses i ljuset av samhället 
och den diagnoskultur vi lever i idag. 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet är att söka en fördjupad förståelse av hur föräldrar upplever en neurologisk diagnos av 
barnet och hur diagnosen påverkar föräldraskapet . 

• Vilken betydelse har den neurologiska diagnosen för föräldraskapet  
• påverkar diagnosen upplevelsen av kompetens i föräldraskapet 

 
• Vilken betydelse har den neurologiska diagnosen i relation till familjens nätverk 
• Vilken betydelse har expertkunskap i föräldraskapet 

 
• Vad innebär barnets behandling och medicinering för familjen 
• Vilken betydelse ges medicineringen i föräldraskapet 

 
• Vad betyder debatten om arv eller miljö i föräldraskapet  
• Finns det innebörder som kan knytas till debatten   

 

Begreppsförklaringar  
Olika termer av begreppet neuropsykiatri används i studien för att de anger specifikt vilken 
slags kunskap det är fråga om. Neuropsykiatri används för hela den samlade kunskapen om 
hjärnans kemi inom barn och ungdomspsykiatrin och även som begrepp för den diskurs där 
specifik kunskap och det företräde och makt som begreppet diskurs anger. 

 Begreppet neurobiologi används när den teoretiska grundförståelsen menas, forskning om 
hjärnans kemi.  

Begreppet neurologisk syftar på den neurologiska diagnosen. I studien har fokus legat på 
beteendestörningar som uppmärksamhetsstörningar och koncentrationsstörningar som främst 
härrör från diagnosen ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder ( Kadesjö, 2001). I 
Sverige har ADHD termen blivit vedertagen men i andra länder framförallt i Storbritanien är 
termen HKD, hyperkinetic disorder vanlig. Det finns olika diagnosmanualer som används 
som utgångspunkt för att diagnostisera olika psykiska tillstånd. För HKD används diagnos-
manualen ICD-10, Classification of mental and behavioural disorders (1993) och I Sveriges 
ADHD används DSM-IV, Diagnostic and statistical manual of mental disorders (1994).  

När det gäller symptom på ADHD (Kadesjö, 2001) krävs att problemen ska för-
orsaka barnen påtagliga svårigheter och inte heller vara förenliga med vad som förväntas av 
barn i den aktuella åldern. Ytterligare ett kriterium är att problemen ska uppfattas i två olika 
vardagsmiljöer som till exempel i skolan  och i hemmet, det får alltså inte vara en följd av en 
tillfällig belastning på barnet utan ska ha pågått i minst  sex månader. 

 Det förkommer olika kombinationer av symptom och kriterier när det gäller 
neurologiska diagnoser vilka inte kommer att förklaras närmare i denna studie utan fokus lig-
ger på hur föräldraskapet påverkas av en neurologisk diagnostisering av barnet. 

 Begreppet funktionshinder avgränsas till neuropsykiatrisk funktionshinder (So-
cialstyrelsen, 2003) som syftar specifikt på funktionshinder utifrån neurologisk diagnos. 

 Begreppet föräldraskap (Hydén & Hydén, 2002) är ett begrepp som inte nöd-
vändigtvis består av en traditionell kärnfamilj. Även Sjöblom (2002 )gör en distinktion av 
begreppet familj som mellan individers erfarenheter av familjeliknande relationer och av fa-
miljen som samhällsprojekt. Föräldraskap ses som en social konstruktion.    
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Teoretisk referensram 
Den teoretiska ansatsen är systemteoretisk vilket innebär att föräldraskapet ses i sin sociala 
kontext. I studien har en fenomenologisk inriktning använts för att söka en djupare mening av 
hur föräldrarna upplever den neurologiska diagnosen och vilken påverkan den har på föräldra-
skapet. Narrartiv och berättelseforskning som är en del av referensramen har en framträdande 
plats framförallt i förståelsen av föräldraskapet som social konstruktion. Begrepp som ”kultur, 
livshistoria och berättelser” ersätter olika systemiska begrepp. Johansson (2005) beskriver att 
våra berättelser blir våra nycklar till kulturella såväl som personliga betydelsevärldar.  

Systemteori  
Systemteori är en biologisk teori (Payne, 2002) som har sitt ursprung i Bertalanffys generella 
systemteori. Alla organismer utgör system som innehåller subsystem och som själva utgör en 
del av överordnade system kallade supersystem. Teorin tillämpas på sociala system som 
grupper, familj och samhällen men är mer utvecklad som biologiskt system och från början 
som tekniska systemidèer. Värdet med teorin är att den går från delar till helheter. 

Människor som samspelar med varandra stimulerar ofta varandra i syfte att hålla kvar eller 
stärka relationerna. Bandet mellan människorna stärks alltså genom samspel inom systemets 
ramar. Payne (a.a) säger att i tillämpning av systemteori i socialt arbete finns det en princip 
om att människor är beroende av olika system i sin sociala omedelbara omgivning för att kun-
na leva tillfredställande liv. Man brukar då göra en indelning i informella, naturliga system 
som familj, vänkrets och kollegor, formella system som kommunala myndigheter och fackfö-
reningar och sociala, samhälleliga system som till exempel skolor och sjukhus.    

Systemteorin brukar delas in i generell och ekologisk. Teorin fick stort inflytande under 
1970- talet i socialt arbete. Teorin kom som en av flera utvecklingslinjer som en reaktion på 
den bristande tillfredställelse som fanns med den psykoanalytiska teorin. Systemteorins fokus 
sågs utgöra ett svar på den psykodynamiska teorins problem med att hantera det sociala i so-
cialt arbete. Systemteorin utgör ett huvudsakligt perspektiv inom familjeterapin genom sin 
beskrivning av hur alla medlemmar i en familj påverkar och påverkas av varandra. En orsak 
till systemteorins framgång är att man analyserar och accepterar den existerande sociala ord-
ningen. En av dess fördelar är att man lägger en större tyngd på förändring av omgivningen än 
vad psykologiska synsätt gör. Payne (a.a) tar upp några problem med perspektivet vilket bland 
annat kan vara att synsättet är mer upplysande än förklarande vilket då gör att det blir svårt att 
empiriskt pröva det. Perspektivet innebär att man utgår ifrån att systemen finns och att de 
borde bevaras och att man ska sträva efter jämvikt och balans i stället för förändring av sy-
stemen. Systemteorin tenderar också att anta att konflikt är något mindre önskvärt än integra-
tion och bevarande.  

Föräldraskap som social konstruktion 
Föräldraskapet kan förklaras utifrån en socialisationsprocess. Halldén (1992) beskriver socia-
lisation till föräldraskap som en process där faktorer, materiella såväl diskursiva, tolkas och 
införlivas i en föreställningsvärld där de blandas med ideal och erfarenheter från den egna 
barndomen. 
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 Utgångspunkten, föräldraskap som social konstruktion, innebär att verklighet och mening 
skapas i samspelet mellan människor. Kulturen kan då ses som verksam i socialisationspro-
cessen till föräldraskap. Bäck-Wiklunds och Bergstens definition av begreppet familjekultur 
skulle kunna ge en belysning av föräldraskap som social konstruktion. Familjekultur ( Bäck-
Wiklund & Bergsten, 1997) ses då som ett familjekollektivt medvetande, ett system av bety-
delser och symboler, ett medvetande som inte nödvändigtvis utgår från de delade erfarenheter, 
kunskaper och värden. Det kollektiva medvetande befinner sig i samspelet mellan den kultu-
rella, sociala och individuella nivån i ständig, dynamisk rörelse. Bäck-Wiklund och Bergsten 
(a.a) talar om att vardagslivets handlingar visar en skillnad mellan människor i sättet att orga-
nisera som ett resultat av inre förhandling. Denna förhandling tar sin utgångspunkt i den kul-
turella, materiella och relationella verklighet i vilken en människa befinner sig. De menar att i 
samspelet, reflexionen, mellan den individuella och den gemensamma förhandlingen skapas 
familjekulturen som är en process där familjelivets verklighet skapas och omskapas. 

 Föräldraskap och familjeliv är begrepp som inte kan inte ses ha samma innebörd men kan 
ändå jämföras vid samma process, en verklighetskonstruktion skapad både av personlighet 
och genom ett samspel med vår omgivning.   

Föräldraskap  
Begreppet föräldraskap är laddat med värderingar om vad ett gott och normalt föräldraskap 
kan vara. Halldén (1992) säger att normalitet kan ses som konstruerad av den psykologiska 
teoribildningen och rådgivningen till föräldrar vilket implicerar möjliga avvikelser vilka för-
äldrarna kan komma att hållas ansvariga för. Den starka framstegsoptimismen som följde med 
framväxten av den moderna industristaten har i rådgivning till föräldrar förknippats med vik-
ten av att påverka barnets utveckling och genom tillämpning av psykologisk kunskap skapa 
den nya demokratiska människan. Man sökte kunskap som var lämpade för det föränderliga 
samhället och man poängterade vikten av att söka nya lösningar och skapa nya mönster för 
familjebildning. Halldén (a.a) menar att detta innebar en motsägelsefullhet, å ena sidan kon-
struerades en normalitet, å andra sidan en bild av barnet som den gränsöverskridande. 

1900-talet som har kallats ”barnets århundrade” inleddes med tankar om möjligheten att 
styra utvecklingen och forma den nya människan, kan vid sitt slut rubriceras som en period då 
barn- och vuxensfärer upplöses. Halldén (a.a) refererar till Tomas Ziehe, som myntade be-
greppet ”kulturell friställning” där barnet kan ses fri från traditionen att gå i föräldrarnas fot-
spår till en valfrihet i livet som kan leda till existensiell ångest och vilsenhet i livet. Ziehe me-
nar att föräldraskapet innebär en önskan om närhet och ett upphävande av gränser och aukto-
ritetskontroll. Närheten till barnet ger en emotionell återförsäkran och barnet blir symbol för 
önskningar och drömmar och representerar en ansvarslöshet. 

Hydén och Hydén (2002) talar precis som Ziehe om att familjen och familjelivet styrs inte 
främst av traditioner som tidigare, utan idag förvandlas till ett projekt som ständigt förändras 
genom pågående reflexion och omformulering av vad en familj är och vad som är meningen 
med familjen. Det ställer stora krav på familjemedlemmarnas förmåga att kommunicera och 
förhandla med varandra. En familj som ett reflexivt projekt befinner sig ständigt i förändring. 
Föräldraskap som det kan se ut idag, utan gemensam familj och äktenskap dessutom kanske 
med nya äktenskap utgör idag för många förmodligen något svårfångat. Skälet är att föräldra-
skap utan familjeskap är en förhållandevis ny institution eller inrättning som ännu inte blivit 
lika självklar och stabil som familjen och äktenskapet.  
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Föräldraskap och samhälle  
I början av 70-talet förändrades förhållanden (Hyden & Hyden, 2002) mellan könen och där-
igenom förutsättningen för den traditionella kärnfamiljens genusordning. Grunden för den 
förändrade formen av kärnfamilj är fortfarande det heterosexuella parförhållandet. Paret förut-
sätts leva i mongami och uppfostra gemensamma barn. Skillnaden från tidigare är att ansvar-
fördelningen i familjen bygger på principen om delat ansvar. Hydén och Hydén (a.a) menar 
dock att delat ansvar inte betyder att kvinnor och män är jämställda. De menar att en kvinnas 
val i dagens samhälle kan framstå som ett personligt val under förutsättning att hon gör det 
underordnat mannen. 

Slotnik (1999) resonerar att både föräldrar och barn överskrider sin psykologiska minimi-
gräns i dagens informationssamhälle. Föräldrar försöker finna sin föräldraroll mitt i en upp-
brottstid. Samhällsutvecklingen går så fort att det sprider sig en otrygghet och osäkerhet.  Det 
moderna informationssamhället och den snabbt skiftande världsbilden kan göra vuxna osäkra 
och otrygga och därmed sämre på att stödja barnen. Hellsten (2000) intar ett liknande resone-
mang när han säger att föräldraskapet i vår kultur inte värdesätts som det borde. Hellsten (a.a) 
menar att alla har så bråttom att springa ikapp livet och självförverkliga sig själv att tiden inte 
räcker till för engagemang och omsorg om andra. 

Föräldraskap och nätverk 
Det sociala nätverket (Bäck-Wiklund & Lundström, 2001) påverkar barns uppväxtvillkor på 
två olika sätt, indirekt genom nätverksmedlemmarnas inflytande som stöd eller rollmodeller 
för de vuxna i föräldrarollen samt en påverkan genom kontakterna mellan nätverksmedlem-
marna och barnen när de vuxna och barnen är engagerade i olika aktiviteter tillsammans. Fa-
milj och nära släkt (Klefbeck & Ogden, 2003) tillhör dem man mobiliserar från omsorgskret-
sen. För att barn ska kunna utveckla kontakter med personer utanför familjen behövs en viss 
grad av enighet i nätverket, ett minimum är att de har kontakt med varandra. Om föräldrar har 
kontakt med andra personer i barnets nätverk så vågar också barnet utveckla sina relationer 
till dessa personer. Ny forskning om barn med funktionshinder (L. Eriksson, 2006) visar att 
bra kontakt med lärare, klasskamrater och samt en känsla av självständighet är tre avgörande 
faktorer för att barnet ska få en så bra skolgång som möjligt, sen spelar det inte så stor roll hur 
utformningen av skolan ser ut och vilken typ av funktionshinder barnet har. 

När det gäller det externa nätverket (Socialstyrelsen, 2003) vittnar många familjer med 
funktionshindrade barn om att det är svårt att få förståelse för barnens och familjens behov av 
stöd. Forskning har visat att familjens behov av stöd ökar successivt om ett tidigt stöd uteblir. 
Det som framstår som mest angeläget för att familjen ska få adekvat stöd är att samordningen 
av insatser samt samverkan mellan verksamheter fungerar.  

Suominen (1998) har arbetat med en nätverksmodell där hyperaktivt beteende hos ett barn 
kan ses som att nätverket kring barnet ofta är splittrat och polariserat. Detta nätverksproblem 
har samband med barnets orolighet och beteendestörningar. Barnets beteende kan alltså ses 
som en återspegling av nätverkets struktur och funktion. Barn med neuropsykiatriska funk-
tionshinder kan ha ett beteende som är svårt att förutsäga vilket kan reta upp föräldrar vilka i 
sin tur tar i för hårt gentemot barnen med vilket följer skulkänslor. Barnet lär sig utnyttja des-
sa skuldkänslor och kan spela ut föräldrar mot varandra för att få sin vilja igenom. Så små-
ningom får barnet en stark ställning i familjen och kan till och med behärska hela familjens 
liv. I detta skede börjar ofta syskon att reagera och deras beteende börjar likna det diagnosti-
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serade barnets. Inte därför att de också har en beteendestörning utan för att beteendet leder ur 
barnets synvinkel till att man får sin vilja igenom. Suominen menar att ibland kan familjehie-
rarkin och generationsgränserna mellan föräldrar och barn helt suddas ut.  

Föräldraskap och expertis 
Det tidiga samspelet är viktigt (Praisler, 1998) för att ge en god grund för barnets fortsatta 
utveckling. Trots detta omsätts denna kunskap sällan i praktisk handlednings och rådgiv-
ningsarbete. Den tidiga rådgivningen till föräldrar med barn med funktionshinder och så små-
ningom till förskolepersonal lägger i första hand tonvikten vid barnets utveckling av enskilda 
förmågor snarare än utveckling av relationer. Betydelsen av att utveckla ett föräldra- barn-
samspel tidigt är viktigt för att senare i livet kunna skapa och vara i nära relationer. Föräldrar 
till barn med funktionshinder upplever sig ofta som ensamma i världen om att ha ett barn som 
just deras barn. Inte sällan (Gravander,1998) får man ta del av föräldrars berättelser om att de 
redan från början upplevde att det var svårt att skapa ett tidigt samspel.  

Den föräldrakompetens ( Praisler, 1998) som de intuitivt byggt upp i relation till sitt barn 
innan de fick reda på att det var ett ovanligt barn, kan lätt försvinna, särskilt om de börjar träf-
fa experter och rådgivare som tar över föräldrarollen. Då känner sig föräldrarna inte kompe-
tenta längre. Det räcker inte att vara som förut utan det krävs många extra insatser för att bar-
net ska kunna utvecklas. Inte sällan upplever de att de förlorat sin föräldrakompetens. Det 
förhållningssätt som omvärlden i form av experter och rådgivare då visar kommer att påverka 
dem fortsättningsvis. Den tidiga rådgivningen borde snarare handla om att befästa och vidare-
utveckla ömsesidigheten mellan barnet och föräldrarna och att befästa relationen dem emellan 
vilket skulle innebära att ge föräldrarna deras föräldrakompetens åter.  

Föräldrarna upplever ofta en osäkerhetskänsla (Suominen 1998) i sitt föräldraskap som 
inte sällan leder till en konflikt dem emellan, och ju osäkrare de känner sig desto fler profes-
sionella tillfrågas, vilket inte leder till en förbättring för familjen då dessa många professionel-
la hjälpinsatser inte är koordinerade utan ofta förvärrar familjens situation och osäkerhet. I 
stället för att se de olika råden som uttryck för olika synsätt kan det vara så att man istället 
tolkar sig själv som den som inte förstår och att barnets uppfostran då kommer att sakna kon-
tinuitet på grund av att föräldrarna försöker följa motstridiga råd och instruktioner. Suominen 
(a.a) sätter in dessa föräldrar i ett nätverksperspektiv för att dessa ska få en möjlighet att se att 
känslan av oklarhet, osäkerhet och konflikt inte beror på dem själva utan som en följd av den 
svåra situationen med barnet. Om familjens liv en längre tid kännetecknas av kaos, rådlöshet 
och med följande apati kan detta vara en signal till de professionella att familjen behöver allt 
tänkbart stöd. Om stödet inte är samordnat och saknar klara målsättningar kan familjens käns-
la av otillräcklighet ännu mer öka. Det är av största vikt att se sambandet mellan familjens 
vårdbehov och barnets uppmärksamhetsstörning. 

Medicinering vid neuropsykiatriska funktionshinder 
Barn med neuropsykiatriska funktionshinder (Socialstyrelsen, 2003) är en grupp av barn och 
ungdomar som tillkommit under de senaste åren och som ökar. Begreppet neuropsykiatriskt 
funktionshinder (Borell, 2005) kan inte ses enhetligt. De barnpatienter som ryms under be-
greppet neuropsykiatri kan så snart man har definierat de direkta funktionshindren också ha 
anknytningsstörning, relationsstörning, familjeproblematik, utvecklingsstörning, trotssyn-
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drom, ångeststörning, depression, manodepressivitet, OCD, skolfobi med mera. Borell (a.a) 
föreslår att man istället för neuropsykiatriskt funktionshinder kan tala om barnpsykiatriska 
svårigheter, -störningar, -sjukdomar framöver och samtidigt hjälpas åt att definiera och be-
handla barn och familjer med dessa svårigheter.  

 Medicineringen som är en del av behandlingen består (E, Eriksson, 2004) av centralsti-
mulerande medel. De biologiska mekanismer som ger upphov till ADHD är ännu i hög grad 
okända. Forskning har visat att signalämnena noradrenalin och dopamin har betydelse. Cen-
tralstimulerande medel som amfetamin och ritalina har visats sig ha stora effekter på koncent-
rationssvårigheter och hyperaktivitet vid ADHD. 

 De som är starkast kritiska till förskrivning av amfetaminpreparat kan nämnas Kärfve 
(2001) som har ett inlägg av barnläkaren Leif Erlinder i sin bok. Erlinder (2001) menar att vi 
behöver forska mer om effekterna av amfetaminbehandling av växande hjärnor och att vi be-
höver begränsa oss till medicinering av de svåraste fallen tills vi forskat mer. Här är debatten 
om arv eller miljö högst aktuell och drivs utifrån behandling med amfetaminpreparat eller 
inte. Trots olika synsätt så är båda sidorna överens om att mer forskning behövs. Det finns 
mycket vi ännu ( E. Eriksson, 2004) inte vet om effekterna av de läkemedel som används mot 
ADHD vilket gör det angeläget med forskning kring kort- och långtidseffekter av dessa me-
del. 

När det gäller missbruk av droger som ett tilläggsproblem vid ADHA resonerar Levander 
och Rasmussen (2004) att det handlar om psykosociala faktorer. Lågt självförtroende i botten 
med rastlöshet, sociala hämningar, ångest och depression gör att ungdomar med ADHD ofta 
får en strak positiv förstagångsupplevelse av drogeffekten. Aktuell forskning (Cederquist, 
2006, http:// www.SweMed+.se ) pågår om sambandet mellan drogmissbruk och psykiatriska 
sjukdomar där schizofreni och amfetaminmissbruk visat sig ha ett tydligt samband. 

Om man flyttar fokus till en föräldranivå så behöver man ha tillgång till en bra barnspyki-
ater med goda kunskaper i psykofarmakologi (Green, 2003). 

 Åkerman (2004) tar ett annat grepp och talar om äganderätten till barnen. Föräldraskapet 
vävs samman med skilda representanter från olika institutioner och skilda kunskapssystem 
vilka ibland kan ge motstridiga budskap. Åkerman (a.a) menar att dessa har en konkret makt 
och relationen till föräldrarna kan ibland utveckla sig till auktoritetstvister kring äganderätten 
till barnen. 

Utifrån dessa skilda nivåer kan föräldraansvaret ses som ett delat ansvar med de profes-
sionella. Wrangsjö (2002) menar att vi måste förhålla oss öppna för att vår kunskap, bland 
annat om hjärnans funktioner och barns utveckling, ännu är så ofullständig att vissa av dagens 
sanningar är morgondagens överdrifter, utan att vi just nu vet vilka sanningar det gäller. 

 

Diskursen neuropsykiatri  
Under senare år har den neuropsykologiska aspekten (Wrangsjö, 2002) av barns störningar 
allt mer kommit att stå i fokus inom barnpsykiatrin. Idag har vi en stark diskurs inom neuro-
psykiatrin att diagnostisera barn. 

Diskurs kan förstås ur ett sociologiskt perspektiv (Johansson, 2005) och förstås som kun-
skapsordningar med inneboende maktanspråk som då inbegriper både det talande och skrivna 
språket. Diskurser fungerar som utsagor som konstruerar den universella sanningen som då 
omfattar anspråk på social makt. Vissa kunskaper legitimeras som i detta fall den neurobiolo-
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giska kunskapen inom barnpsykiatrin. Åkerman (2004) talar om att en institutionell diskurs 
inte levandegörs förrän den kommer i bruk men när den väl aktiveras så används den på olika 
sätt. 

 Inom neuropsykiatrin levandegörs diskursen genom diagnostisering och medicinering av 
barn. 

Diskursen neuropsykiatri kan även förstås och stärkas utifrån ett samhälligt tryck. I tider 
av besparingar ( Wrangsjö, 1998) och nedskärningar blir ofta hierarkier och värdesystem tyd-
ligare. Det medicinska perspektivet har vanligen högre status än det psykologiska och det 
sociala perspektivet. I skolan finns begränsade resurser att bistå barn som är i behov av hjälp 
och stöd. De resurser som finns styrs gärna till barn med medicinska komponenter i sin pro-
blematik. Får man ”rätt diagnos” får man lättare del av den hjälp som finns. Wrangsjö menar 
att detta kan leda till ett selektivt sökande efter tecken som kan styra en barnneuropsykiatrisk 
diagnos eftersom detta då blir en inträdesbiljett till stöd, hjälp och avlastning. Kärfve (2001) 
intar ett liknande resonemang men på en annan nivå och säger att orsaken till att de barnneu-
ropsykiatriska diagnoserna har fått ett så stort fokus är därför att de kommer från medicinar-
håll. Kärfve (a.a) menar att det är några läkare som har fått definiera för resten av befolkning-
en vad som skapar de stora problemen i skolan.  

Begreppet diskurs har historiskt använts som en negativ kritik av samhället, framförallt ut-
ifrån en maktaspekt. Den kanske främste samhällskritikern har varit Foucault (1998) som såg 
samhällets institutioner som statens kontrollapparat av folket. 

När det gäller diskursen neuropsykiatrin inom barn och ungdomspsykiatrin kan synsättet 
inte ses som enhetligt. Borell ( 2005) resonerar att det finns ett motstånd inom barn och ung-
domspsykiatrin mot att förändra synsätt och ta till sig ny forskning. 

Borell (a.a) menar att främst äldre paramedicinare och läkare har svårast att ta till sig de 
nyare och mer moderna förklaringsmodellerna. Detta skapar en polarisering  mellan äldre och 
yngre på barn- och ungdomspsykiatriska kliniker. Starkast spänningar uppstår mellan dem 
som definierar uppväxt och familjeförhållanden som orsak till barnpsykiatriska tillstånd och 
dem som ser etiologin mer ur ett hereditets- och funktionshindersperspektiv. Borell (a.a) före-
språkar ett bredare synsätt vilket leder till utveckling, samförstånd och bättre patientomhän-
dertagande. 

Föräldraskap och Diagnos 
Diagnosen är (Wrangsjö,1998) inte bara en medicinsk företeelse utan har även en stor psyko-
logisk och social betydelse därför att den påverkar en människas förväntningar på sig själv 
och på sin framtid, dels även omgivningens förväntningar och förhållningssätt. Lidandet har 
fått ett benämnande vilket kan minska ångesten och göra lidandet mer gripbart och fokuserat. 
När det gäller barn som har psykiska symptom eller problematiskt beteende ligger det i första 
hand på föräldrarna att bedöma hjälpbehovet. Detta kan vara svårt eftersom gränserna vad 
som är avvikande eller normalt, sjukt eller friskt, tillfälligt eller bestående, är mer flytande. 
Utifrån föräldrars oro kan diagnosen ha en avgörande betydelse för hur de ska tänka kring sitt 
barn. Hur föräldrar tolkar barns upplevelser och beteenden beror dels på egna personliga erfa-
renheter, dels på nätverkets och släktens erfarenheter över lång tid. Oron gör att föräldrars 
självkänsla och självbild utsätts för stora påfrestningar och ofta tillkommer problem i relatio-
nen till den andra föräldern om de har olika sätt att bemöta barnet på. Wrangsjö (a.a) menar 
att diagnosen kan komma in som central organisatör och ta hand om inte bara funderingarna 
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kring barnet utan även kring förälderns funderingar om sin egen person, den andra föräldern 
och relationerna dem emellan. Vid en neuropsykiatrisk diagnos får föräldrarna först och 
främst veta att det inte är något fel på dem, det är en brist hos barnet. Wrangsjö (a.a) menar att 
trots att det är smärtsamt så skapar det ordning. Det underlättar skuldproblematiken och inne-
bär en lättnad för föräldrarna. En positiv effekt av diagnosen är också att den ger ett skydd 
mot anklagelser och kritik från omgivningen. Men trots det positiva med en diagnostisering 
menar Wrangsjö (a.a) att lättnaden som diagnosen kan innebära är en sida och den andra är att 
det är smärtsamt att få ett icke-normalt barn vilket kan kännas som en kränkning och en attack 
mot självkänslan.  

 Kärfve (2001) resonerar utifrån diagnosens betydelse för barnet och menar att för barnet 
som våndas över läsning, matematik, mobbning, utanförskap och liknande innebär själva han-
dikappstämpeln kanske en kortsiktig lättnad. Kärfve (a.a) menar att diagnosen också innebär 
förlusten av en framtid.  

Utifrån föräldraperspektivet kan motsättningar ses angående hur man ser på föräldraska-
pet. Trots påfrestning och slitningar på parrelationen som det kan innebära att ha ett barn med 
beteendeproblem som Wrangsjö (1998) och Suominen (1998)talar om, drar Kärfve (2001) 
resonemanget till sin spets och säger att förekommande äktenskapskonflikter och hårda upp-
fostringsmetoder antagits vara det naturliga svaret hos friska föräldrar inför utmaningen att 
uppfostra ett onormalt barn inom neuropsykiatin. Åkerman (2004) talar istället om en miss-
krediterad föräldraidentitet. Föräldrarna riskerar å ena sidan att bedömas orealistiska om de 
tonar ner barnens problem men att deras oro å andra sidan kan viftas bort som att vara hyste-
risk förälder, hönsmamma eller överbeskyddande. Åkerman (a.a) menar att det är en balans-
gång i omvärldens uppfattning av ett gott och ansvarsfullt föräldraskap.   

Suominen (1998) menar att vi bör vara medvetna om att diagnosen påverkar familjens 
uppfattning om barnet. Vi bör fästa större uppmärksamhet vid de sociala följdverkningarna 
som en diagnos medför. En fara med diagnostiseringen kan vara att uppmärksamheten fästs 
för mycket vid barnet och den neurologiska avvikelsen. Wrangsjö (1998) resonerar att man 
inte behöver betrakta diagnoser som permanenta företeelser utan snarare som en färskvara 
som kan bli föremål för förändringar över tid vilket kan ge ett annat perspektiv i synen på 
barnet. 

Wrangsjö (a.a) beskriver begreppet dialogdiagnostik myntat av Assarson och Hofsten 
(1997) vilket innebär samarbete med patienten och familjen där familjen betonas och expert-
rollen tonas ner. Man utforskar och diskuterar tillsammans och söker i möjligaste mån till-
sammans fastställa en diagnos och beskrivande diagnostiska formuleringar utan för den skull 
förneka den fackmässiga medicinska och psykologiska kunskap som föreligger. Detta ligger i 
linje med Socialstyrelsen (1997) som betonar att patienters och anhöriggruppers inflytande 
behöver stärkas. 

Diagnos och samhälle  
Teorierna och förklaringsmodellerna blir alltjämt fler, alltmer sofistikerade och samhället än 
mer komplext (Wrangsjö, 1998). 

En stor del av barnets svårigheter idag är beroende på miljön i det samhälle vi skapat (M. 
Eriksson, 2003). Barnets svårigheter blir tydliga eftersom vi förväntas bete oss och fungera på 
ett visst sätt. Eriksson (a.a) menar att de avvikelser och svårigheter barnet har kan vara av 
genetisk art, de kanske har funnits i tidigare släktled men eftersom samhället såg annorlunda 
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ut förr, vilket då gjorde att samhällskraven var andra än idag kunde det innebära att funktions-
störningen varken sågs eller gav personen särskilt stora problem på samma sätt. Tidigare (Su-
ominen,1998) kunde just dessa barn bli föremål för stränga disciplinära åtgärder. Wrangsjö 
(1998) menar att det blir allt svårare och svårare att finna naturliga miljöer för barn med neu-
rologiska diagnoser i samhället, där deras förmåga och inte bara deras oförmåga kommer 
fram, vilket leder till en allt sämre självkänsla för barnen. Funktionshindren blir allt mer syn-
liga och kan inneböra en utslagning tidigt, men trots detta menar Suominen (1998) att för barn 
med funktionshindret uppmärksamhetsstörning har diagnostiseringen faktiskt inneburit att 
omgivningen fått en större förståelse för deras problem.   

I och med att samhället (M. Eriksson, 2003) ställer högre krav på både barn, föräldrar och 
skola idag så krävs också en större tolerans för avvikande människor än förr. Eriksson (a.a) 
menar att idag skrämmer originalitet. Vårt samhälle (Souminen, 1998) har ett stort behov av 
att klassificera och kategorisera. Klassificeringen leder till hjälp- och stödresurser men kan 
också innebära att diagnosen leder till enkelspåriga lösningar och stämpling, precis som en 
utebliven diagnos kan göra det.  

Brunåker, Carlvant Nyman och Bremer (1996) menar även de att vi lever i ett samhälle 
och en tid med knappa resurser och ökande sociala problem vilket gör att behovet av mallar 
och behovet av att fastställa vad som är fel och rätt ökar. Samhällets socialpolitiska resurser 
styrs återigen mot ett naturvetenskapligt ideal. Ett felsökande som syftar till att hitta en objek-
tiv sanning premieras vad gäller resurstilldelning. Detta gynnar diagnosförfarande som inte tar 
hänsyn till multidimensionalitet i mänskligt beteende. Detta styr bort från möjligheten att vara 
olika men ändå likvärdig. Det är ett problem idag att man hellre lägger resurser på dem som 
fått diagnoser som talar om genetiska eller förvärvade hjärnskador än på barn som farit illa av 
samhällets och föräldrars bristande möjligheter till god omsorg. Att inte erkänna barnets om-
värld som viktig för hans utveckling är ett allvarligt missgrepp ( Brunåker et al, 1996). 

På samhällsnivå kan en reaktion på samhällsutvecklingen vara av lagstiftande karaktär. 
Den nya lagen (proposition, 2005/06:38) om förbud mot diskriminering och annan kränkande 
behandling av barn och elever som bland annat specifikt definierar ett förbud mot kränkning 
och diskriminering av barn och elever med funktionshinder kan vara ett sätt att både tydliggö-
ra allas lika värde och motverka just den tidigare nämnda diskriminering i samhället. 

Diagnoskultur och Berättelser som meningsskapare  
I kulturen kan berättandet ses ha en avgörande funktion när det gäller hur vi förstår och 
handskas med våra liv. Att lära sig berätta och sätta ord på en upplevelse tillsammans med 
andra är en grundläggande färdighet (Adelswärd, 1996). Berättelser kan ses i alla våra berät-
telser, vi förmedlar hela tiden något om vår identitet och våra värderingar. Berättelserna är 
förankrade i vår kultur eller i en speciell kultur. Berättelserna (Hydén, 1997) i mellanmänsklig 
kommunikation säger alltså något om både berättaren och dennes värld . 

Historierna vi skapar om (Hårtveit & Jensen, 2005) oss själva organiserar alltså våra erfa-
renheter vilka då styr vårt beteende och på så sätt påverkar de erfarenheter vi gör. Berättelser-
na i vår kultur kan ses i detta resonemang som en social konstruktion 

Hellsten (2000) menar att kulturen är ett kollektiv där gemensamma värden gäller, ett 
slags avtal i överbryggande moralstrukturer. Medierna kan påverka dessa värderingar med att 
välja vad som ska definieras vilket då skapar vår verklighet.  
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Om man följer resonemanget till Kärvfe (2001)  som talar om att i den diagnoskultur vi 
skapat, kommer föräldrar och förskolor och barnavårdscentraler att systematiskt leta fel hos 
barnen och att det ges små möjligheter till att utveckla ett avspänt och tolerant förhållningssätt 
till barn.    

Ett sätt att se på diagnostisering i vår samtid kan vara utifrån Skårderuds (2002) resone-
mang om hur sjukdomar skapas i kulturen. Sjukdomar kan ses vara biologiska processer, men 
de är också berättelser, narrativer säger Skårderud (a.a ) när han reflekterar över vår kultur. 
Symptom söker berättelser. Berättelserna ställer sig till disposition som ett språk för det som 
ännu inte fått något namn. Förklaringarna kan vara många. Sådana specifikationer är mycket 
kulturkänsliga. De är mimiska i den bemärkelsen att de speglar kulturen samtidigt som de 
uttrycker sig på ett vis som är legitimt i kulturen. Vidare säger Skårderud (a.a) att lidanden är 
vandringhistorier och för att en samling symptom ska få erhålla status som ”epidemi” eller 
”modelidande” förutsätts tre fenomen, personer som jagar efter förklaringar, läkare som jagar 
efter patienter och en stöttande kultur som bekräftar den patologiska folkloren. Idag är sjuk-
dom den mest populära mediavaran och den språkliga smittofaran enorm genom Internet, me-
dia, självhjälpsböcker och olika stödföreningar menar Skårderud (a.a). 

 Kärfve (2001) kan ses ha ett mer socialpolitiskt resonemang och menar att vi behöver 
göra upp med de faktorer i vår kultur som skapar psykisk ohälsa hos barn. 

 L-C Hydén (1995) resonerar om den moraliska ordningen i kulturen som genom institu-
tionernas utredningstexter förmedlar de djupt liggande kulturella föreställningarna och kollek-
tiva berättelserna, vilka ses som identitetsskapande och kategoriserande. Texterna skapar en 
moralisk mening och innebörd åt institutionerna men tränger samtidigt undan en annan berät-
telse och som alltid menar Hydén, är det den svages berättelse som är tyst.  
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Studiens upplägg och genomförande  
Metoden inleds med valet av en kvalitativ studie. Metoden är narrativ och föräldraskapet ses 
som en social konstruktion. Valet av forskningsintervju gjordes utifrån den narrativa teorins 
förståelsegrund att vi genom vårt språk skapar berättelser om vårt sociala liv. Livsberättelsein-
tervjun presenteras och även urval av föräldrar. Etiska överväganden presenteras och validitet, 
reliabilitet och generaliserbarhet diskuteras. I genomförandet presenteras intervjusituation och 
litteratursökning. Slutligen presenteras bearbetning av intervjutext och analys. Analysen be-
står av två analyser, Analys av berättelserna om föräldraskap och neurologisk diagnos och 
Analys av den kvinnliga kunskapen om föräldraskap.  

Kvalitativ metod 
För att söka en djupare förståelse av hur föräldraskapet påverkas när barnet får en neurologisk 
diagnos valdes en kvalitativ studie. Ely (1993) beskriver kvalitativ forskningsmetodik som en 
metod för forskare som väljer att träda in i andras intellekt och känsloliv vilket kan vara en 
förutsättning för att få en djupare förståelse inom ett område, i detta fall föräldraskapet. För att 
svara på forskningsfrågan om hur föräldrar upplever diagnosen och hur den påverkar föräldra-
skapet söktes meningar och betydelser i föräldrarnas berättelser. Johansson (2005) och Ri-
essman (1993) menar däremot att man aldrig kan få direkt tillgång till någon annans erfaren-
het utan att vi behöver förhålla oss till och lära oss hantera motsägelsefulla språkliga represen-
tationer av tal, text, samspel och tolkning. 

 Förståelsen av föräldraskapet tolkas och formas alltså utifrån forskarens position, dess be-
tydelser och meningar kan inte ses som en absolut sanning utan även de som en social kon-
struktion. De kan däremot ses som en av många kunskaper om hur föräldraskapet påverkas av 
en neurologisk diagnos hos barnet.  

Narrativ metod  
Narrativ metod eller berättelseforskning valdes utifrån föräldraskapet som social konstruktion. 
Mening och betydelser i berättelser produceras genom språklig kommunikation i socialt sam-
spel i ett visst kulturellt och historiskt sammanhang, alltså är berättelserna sociala konstruk-
tioner (Johansson, 2005). Den sociala verkligheten är narrativ till sin natur och antar berättel-
sens form. Neuropsykiatrins svar på hur föräldrar upplever sin diagnos är psykologisk lättnad 
(Wrangsjö, 2002). Tanken var att det finns fler upplevelser och betydelser än vad neuropsyki-
atrin presenterar. Narrativ metod valdes för att höra föräldrarnas egna berättelser om hur de 
upplever den neurologiska diagnosen av barnet och vilken betydelse den har i föräldraskapet.  

Val av forskningsintervju  
Med den narrativa teorins förståelsegrund, att vi genom vårt språk skapar berättelser om vårt 
sociala liv valdes metoden livsberättelseintervju med inspiriation från Hydéns (2000) berättar-
fokuserade intervjuer. Intresset för att förstå intervjuns karaktär av samspel mellan människor 
har ökat i takt med att synen på forskarens uppgift består av att presentera objektiva fakta har 
ifrågasatts. Metoden livsberättelseintervju (Johansson, 2005) innebär att man ber den inter-
vjuade berätta sin livshistoria eller om en speciell tid livet. Intervjun kan även fokusera på ett 
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speciellt tema. Valet var att fokusera på ett speciellt tema i intervjun, vilket var föräldraskap 
och betydelsen av den neurologiska diagnosen av barnet. En halvstrukturerad intervjuguide 
formulerades för att ge utrymme för föräldrarna själva att skapa sina berättelser. En låg grad 
av struktur innebär ett mer öppet samtal där forskningsfrågorna står i centrum (Hydén, 2000). 
Intervjuguiden utformades alltså utifrån forskningsfrågan och problemformuleringen.  
Den berättarfokuserade (Hydén a.a) intervjun fokuserar den intervjuade och är uppbyggd i 
syfte att underlätta och stödja hans eller hennes fria berättande. Hydén menar att intervjufor-
men är särskilt utformad med tanke på studier av känsliga ämnen och pågående processer. Tre 
aspekter av intervjuarbete är grundläggande i framställningen av Hydéns berättarfokuserade 
intervju, den interaktiva aspekten, den polyfona aspekten och den repetitiva aspekten.  Den 
interaktiva aspekten menar Hydén är att forskningsintervjun beskrivs som ett samtal mellan 
människor, en samarbetsprocess där språket används för att skapa mening i sitt speciella 
sammanhang.  

Detta innebär en mer dynamiskt intervjusituation, vilka bland annat Trost (1997) ser en 
risk att det blir mer intervjuarens berättelse än i detta fall föräldern. Detta undviks i intervjusi-
tuationen genom att ha mer bekräftande förhållningssätt än ett faktiskt samtal mellan intervju-
are och förälder. Den polyfona aspekten (Hydén, 2000) belyser den intervjuades olika möjlig-
heter att uttrycka sig, att tala eller vara tyst eller välja olika perspektiv i uttalandena. Slutligen 
den repetetiva aspekten framhåller värdet av att forskningsintervjun inte utformas som en-
gånghändelse utan upprepar sig. Valet av forskningsintervju gjordes alltså för att ge föräldrar-
na möjlighet att uttrycka sig fritt i sitt berättande men även för att skapa trygghet i intervjusi-
tuationen vilket kunde öka möjligheterna till fler uttalanden. Berättelsernas reliabilitet ökades.  
 

Urval av intervjupersoner  
Två familjer med barn med en neurologisk diagnos valdes ut. Urvalet gjordes genom person-
lig kännedom. Jag hade tidigare uppfattat ett behov av att prata om diagnosen betydelse vid 
telefonkontakter med dessa föräldrar viket gjorde att just dessa tillfrågades om deltagande av 
intervjun. Tanken var att intervjun kunde tillföra just dessa föräldrar något i sina berättelser 
om diagnosen. Telefonkontakt togs med dessa två föräldrar och ett missivbrev skickades. Pap-
pornas roll kan i denna studie te sig osynliga vilket felaktigt kan ge en värdering av deras del-
aktighet och närvaro i upplevelsen av barnets diagnos. Valet av dessa två familjer innebar att 
pappornas berättelse inte blev synliga.  

Etiska överväganden 
Missivbrevet som skickades till föräldrarna utformades så att frivilligheten betonades och att 
de intervjuade kunde när som helst avbryta intervjun. Information om konfidentialitet utifrån 
forskningsetiska principer (HSFR, 1990) gavs, vilket innebar att personerna i intervjun inte 
kan kännas igen förutom av intervjuaren. Vid intervjusituationen beaktades informerat sam-
tycke (Kvale, 2001) vilket innebar att studien generella  syfte förklarades och upplägg i inter-
vjun. Narrativ metod förklarades och föräldrarna fick uppmaningen att berätta fritt utan att 
tänka på att vara kortfattad eller att ge ”rätt” svar. Vid bearbetning och analys gjordes valet att 
föräldrarnas kön fick vara synliga i studien. Att vara mamma har betydelse och kan vara cent-
ralt för hur man formar sin berättelse och kan förstås utifrån just att vara kvinna och mamma 



 18

till ett barn med neurologisk diagnos, vilket de intervjuade fick information om vid intervjusi-
tuationen. Platsen för intervjun valdes i samråd med de tillfrågade föräldrarna. Efter genom-
förd intervju diskuterades etiska frågor som hur föräldrarna själva tänkte kring intervjun och 
hur de valde att förhålla sig till det berättade. En förälder ville var öppen med sin historia och 
såg det som viktigt att sprida hur det är att leva med barn med neurologisk diagnos. Hon ville 
även berätta för barnet att jag varit på besök och pratat med henne om diagnoser och att jag 
sett hur barnet bodde och speciellt barnets rum. Den andra föräldern hade inga speciella öns-
kemål om intervjun. Vid bearbetning av intervjutexten byttes föräldrarnas och barnens namn 
ut för att undvika igenkännande.  

Validitet  
Validitet betyder giltigt och ska  som argument vara hållbart, välgrundat, försvarbart, vägande 
och övertygande (Kvale, 2001). Validitet handlar om att man mäter det man avser att mäta. 
Kvale (a.a) menar att validitetsfrågan ska finnas med i forskningsprocessens alla steg. Syftet 
med studien var att lyfta fram föräldrarnas egna berättelser och genom dessa söka en djupare 
förståelse av hur den neurologiska diagnosen påverkar föräldraskapet. Eftersom det sedan 
länge pågått en debatt och polarisering mellan olika synsätt och förklaringsmodeller om hur vi 
ska förstå och även behandla barn med beteendestörningar ansåg jag det angeläget att höra 
hur föräldrarna själva upplevde diagnosen. Polariseringen av synsätten består av neuropsyki-
atri som säger att diagnosen består av lättnad vilket stärker föräldraskapet och dess motstånda-
re säger att diagnosen stämplar och har en självuppfyllande funktion som skapar utanförskap 
både hos barnet och i föräldraskapet. Forskningsfrågan avsåg alltså att söka en djupare förstå-
else av hur diagnosen påverkar föräldraskapet. Ett viktigt argument för studiens giltighet kan 
också vara frågeställningen om hur debatten i sig påverkar föräldraskapet och hur dessa för-
håller sig till denna.     

Reliabilitet  
Reliabilitet innebär tillförlitlighet. Ruth (1991) menar att i kvalitativa studier anses ofta inne-
hållet alltför komplicerat för tillförlitlighetsprövning då datainsamlingen berör typiskt mänsk-
liga aspekter som värderingar och meningsskapande aspekter. Forskaren själv utgör det hu-
vudsakliga mätinstrumentet. Reliabilitetsfrågan hänför sig således till forskarens förutsätt-
ningar att uppfatta och vilja utsätta sig för alla de relevanta kvaliteterna i de fenomen han ger 
sig in på att studera. Det centrala när det gäller reliabilitet är att forskaren ser vad gränsen går 
för hans egen upplevelsevärld och den undersökta människans upplevelsevärld står att finna. 

Tillförlitligheten i mammornas berättelser om sitt föräldraskap består i den berättelse som 
de valde att presentera för mig som både intervjuare och i egenskap av sådan expertis, kurator 
som de ofta möter med ett barn med en neurologisk diagnos. Jag representerade inte en neu-
tral person som en vän eller en annan mamma utan mötet och intervjun speglar ett förhållan-
de, föräldrakunskap och expertkunskap. Detta förhållande påverkades genom att ha ett bekräf-
tande förhållningssätt under intervjun. Ställningstaganden och åsikter undveks för att föräld-
rarna skulle känna att de kunde berätta fritt. Hur jag uppfattade berättelserna och tolkade dem 
vilar på både utbildning och personliga erfarenheter. Jag var till exempel mamma som har en 
aning om vad ett vardagligt föräldraskap kan innebära vilket gör tillförlitligheten intressant ur 
den synvinkeln att jag kunde urskilja det vardagliga i föräldraskapet och tolka de aspekter 
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som hade att göra med den neurologiska diagnosen. Tillförlitligheten stärktes i de reflektioner 
som föräldrarna gjorde när de berättade om hur diagnosen har förändrat deras föräldraskap 
och de uttalanden som bekräftade deras egen berättelse.  

Generaliserbarhet  
Kvale (2001) uttrycker att i ett postmodernt perspektiv ersätts sökandet efter en universell 
kunskap av kulten av det individuellt unika av heterogenitet och en kontextualisering av kun-
skapen. En analytisk generalisering bygger på en analys av likheter och skillnader. Genom att 
specificera stödjande belägg och kartlägga argumenten kan forskaren göra det möjligt för lä-
saren att bedöma riktigheten i generaliseringsanspråket. 

Föräldrarnas upplevelse av den neurologiska diagnosen skiljer sig åt. Upplevelserna kan 
inte generaliseras till föräldraskap med barn med neurologiskt funktionshinder men de visar 
andra gemensamma viktiga drag som till exempel den kamp som det innebär att ha ett barn 
med neuropsykiatriskt funktionshinder idag.  
 

Genomförandet 
Genomförandet började med formulerandet av intervjuguide. Teman formulerades utifrån 
frågeställningarna vilka var, tiden före och efter diagnostisering av barnet, Förändringar i för-
äldraskapet, värdering och kompetens, diagnosens betydelse för relationerna i familjen och i 
det externa nätverket, expertkunskapens betydelse, diagnosens betydelse för barnets behand-
ling och medicinering och slutligen betydelsen av den pågående debatten om biologi kontra 
miljö vilket innebär föräldraskapet i sin sociala kontext. 

Intervjusituation 
Föräldrarna fick vid telefonkontakten välja var intervjun skulle genomföras utifrån vilket som 
kändes bekvämast för dem. En förälder valde att komma hem till intervjuarens hem och den 
andra föräldern valde att genomföra intervjun i sitt eget hem. Föräldrarna bjöds på fika och 
fick en present som tack för sitt deltagande vid avslutad intervju. Intervjun inleddes med en 
kort information om narrativ metod där berättelsen stod i fokus. De intervjuade uppmanades 
att berätta sin historia utan att tänka på att svara kort och ”rätt” Det intressanta var att få ta del 
av förälderns berättelse. Den halvstrukturerade intervjuguiden följdes och intervjun spelades 
in på band. I intervjusituationen valdes ett bekräftande förhållningssätt för att föräldrarna 
skulle känna att de hade utrymme att skapa sin berättelse. När berättelsen blev kort upprepa-
des deras sista mening i frågande ton vilket gjorde att berättelsen togs upp igen och berättel-
serna fick en djupare dimension. Genom att ha ett bekräftande förhållningssätt kunde den in-
tervjuade vila och tänka efter i de tystnader som uppstod vid varje avslutat uttalande. Berättel-
serna fick på så sätt en chans att fördjupas. Den interaktiva och polyfona aspekten i Hydéns 
berättelsefokuserade intervjuform fungerade som inspiration. Den repetitiva aspekten, att in-
tervjun skulle genomföras flera gånger med samma intervjuperson genomfördes inte till för-
mån för två skilda föräldraintervjuer.  
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Litteratursökning  
Utifrån den övergripande forskningsfrågan om hur föräldraskapet påverkas av en neurologisk 
diagnos söktes fältet föräldraskap, där Bäck- Wiklund och Hydén fick utgöra referenserna för 
dagens föräldraskap. Vidare söktes föräldraskap och funktionshinder där Socialstyrelsens rap-
porter beskrev specifikt förutsättningar och villkor för neuropsykiatriskt funktionshinder. Vi-
dare söktes föräldraskap och expertis och neuropsykiatrin utveckling och som diskurs. Åker-
man (2004) talar specifikt om föräldraskap och expertis och neuropsykiatrin beskrevs utifrån 
olika artiklar. Vidare kom referenserna Wrangsjö (1998, 2002) och Suominen (1998) att 
genomgående att diskutera diagnosens betydelse för föräldraskapet och även utifrån en sam-
hällsnivå. Diagnos söktes utifrån kultur och samhälle där Kärvfe (2001), Skårderud (2002) 
och Hellsten (2000) utgör referenserna. 

Samtidigt söktes narrativ teori och metod. Johansson, sociolog och genusforskare skriver 
om narrativ teori och metod utifrån en tvärvetenskaplig inriktning, vilken valdes som huvud-
referens i metodavsnittet. Hydéns (1997, 2000) berättelseforskning kom också att bli en viktig 
referens och framförallt en inspirationskälla vid intervjusituationen.   

Litteratursökning gjordes genom sökningar i databaserna LIBRIS, SWEmed och ERIC för 
att hitta fältet föräldraskap och neuropsykiatri. Sökning gjordes även vid föreningen Svenska 
föreningen för psykisk hälsa. Referenser bestående av forskning, artiklar och populärpsykolo-
gi utgör litteraturen. Sökmotorn Google användes för att söka specificerade referenser som 
Hydén, Mishler inom den narrativa berättelseforskningen. Ämnesord och områden som ”att 
studera berättelser” ”föräldraskap och funktionshinder, diagnos och kultur” söktes också via 
sökmotorn Google. Sökningar gjordes även vid bibliotek och universitetsbiliotek. Sökorden i 
studien är föräldraskap, funktionshinder, neuropsykiatrisk funktionshinder, nätverk, neuro-
psykiatri, diagnos, samhälle och kultur. 

Bearbetning  
Vid bearbetningen användes ett metodologiskt perspektiv (Johansson, 2005) där berättelserna 
som föräldrarna skapat om sitt föräldraskap ses som en av många källor till kunskap om den 
sociala verkligheten. 

 Efter avslutad intervju gjordes en grov transkription utifrån Reissman (1993). I intervju-
texten söktes meningar och betydelser som skapade berättelser om hur föräldraskapet påver-
kades av den neurologiska diagnosen. Vissa teman framträdde som centrala i föräldrarnas 
berättelser. Dessa teman bildade egna berättelser om föräldraskapet. Citat lyftes in i berättel-
serna för att tydliggöra sammanhang och personliga erfarenheter. Namn byttes ut i texten för 
att skydda föräldrarna och barnen.  

Kvale (2001) säger att publicering av osammanhängande och repetitiva intervjuutskrifter 
kan leda till en oetisk stigmatisering av specifika personer eller grupper av människor. Till 
berättelsernas fördel valdes ändå att i möjligaste mån behålla citaten från intervjutexten. Cita-
ten omformades alltså delvis till skriftspråk. Föräldraskapet analyserades utifrån ett kvinnligt 
perspektiv och berättelserna tolkades utifrån föräldraskap och neurologisk diagnos. Berättel-
ser skapades om föräldraskap och neurologisk diagnos vilka presenteras i resultatet.   
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Analys av berättelserna om föräldraskap och neurologisk diagnos 
I analysen tolkas berättelserna hemeneutiskt vilket kan förstås som att när vi lyssnar till eller 
läser andras berättelser förstår vi dessa genom de språkliga processer vi själva använder i våra 
berättelser (Olsson, 2001).  

Berättaranalysen gjordes utifrån modellen, berättelsens funktion, sammanhang och konse-
kvenser (Johansson, 2005). Fokus i berättelserna ligger på kulturella, sociala och psykologiska 
sammanhang. 

 I uttalandena i intervjutexten letades textuella funktioner vilka hade som syfte att presen-
tera eller framställa föräldern, barnet eller en viss kontext i ett visst sammanhang.  Analys 
gjordes alltså av hur texten var sammanbunden för att skapa olika meningar och budskap, 
vilka lyftes fram och belyses. Ordningsföljder och olika betoningar gjorde att vissa teman 
eller budskap kunde framträda. Ett exempel var att föräldrarna först presenterade en slutsats 
för att sedan berätta om händelseförloppet som mynnar i slutsatsen.  

Konsekvenser av en viss framställning söktes genom att använda Baumans (Johansson, 
2005) begrepp ”performance” berättelsen är ett performance, ett framförande eller iscensät-
tande, en socialt situerad kommunikativ handling. I intervjutexten använde föräldrarna olika 
roller vilket gjorde att vissa teman framträdde. Framförallt analyserades vilka positioner för-
äldrarna befann och placerade sig i. Detta performance tolkas inte som helt medvetet hos för-
äldrarna utan som att genom egen erfarenhet och i möten med nätverk och expertkunskap har 
en föräldraidentitet skapats, en social konstruktion. Teman som kamp, medicin och bemötan-
de framträdde som centrala. Kring dessa teman skapades berättelser om föräldraskap och neu-
rologisk diagnos. 

Med inspiration av Hydéns (2000) ”olika röster” gjordes ett försök att skilja ut olika röster 
för att få en djupare förståelse av hur föräldraskapet påverkas av den neurologiska diagnosen. 
För att skilja ut föräldrarösten användes den ideationella (Johansson, 2005) funktionen vilken 
syftar på innehållet i det som sägs i relation till talarens respektive den språkliga gemenska-
pens erfarenhet. När inget uppenbart syfte eller upplägg fanns i texten tolkades dessa uttalan-
den som föräldraröst. 

Föräldrarna förmedlar i texten olika samspel, i förhållande till nätverk, expertkunskap och 
till barnet i sina berättelser viket analyseras och även de formar de nya berättelserna om för-
äldraskap och neurologisk diagnos.  

Analys av den kvinnliga kunskapen om föräldraskap  
Berättelserna de tillfrågade kvinnorna skapade av sin upplevelse av sitt föräldraskap med ett 
barn med en neurologisk diagnos kom även att bli socialt konstruerade utifrån att var kvinna 
men framförallt med inriktning på berättelsen om att vara förälder till ett barn med en neuro-
logisk diagnos. Detta gör att förståelsen av hur föräldraskapet påverkas vid en neurologisk 
diagnos formas både ur ett kvinnligt och ur ett föräldraperspektiv En central aspekt Hydén 
(2000) av feministisk kunskap är att betrakta kvinnan som ett kunskapsbärande subjekt. Kvin-
nornas berättelser om att vara förälder till ett barn med en neurologisk diagnos kan ses som en 
berättelse som Johansson (2005)) definierar som liten och lokal och skulle kunna tillföra den 
feminisktiska kunskapen mångfald som är nödvändig att tillföra den feministiska kunskapen, 
för att motverka bilden av en enda universell kvinna och kvinnlighet.  

 I detta perspektiv tillförs föräldraskapet som en viktig aspekt i den feministiska kunska-
pen. Kunskapen om att vara kvinna skulle då inte enbart handla om en underordning av kön 
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och striden för jämställdhet utan även dimensionen föräldraskap tillförs. Kampen som mam-
mornas berättelser genomsyras av, kan då ses som en kvinnas kamp. Analysen utifrån ett 
kvinnligt perspektiv gör enbart anspråk på att göra berättelserna till en mammas kamp.   
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Resultat  
Resultatet består av det kvinnliga föräldraskapets berättelser. Berättelserna kan ses som ett 
försök att skapa små lokala berättelser om att vara inte bara kvinna utan främst förälder till ett 
barn med neurologisk diagnos. Berättelserna avser att ge en djupare förståelse om hur föräld-
raskapet upplevs och påverkas av en neurologisk diagnos. Presentationen av de två föräldrar-
na utgörs av två berättelser om en mammas kamp vilka presenteras först. Berättelsen om en 
mammas kamp för diagnos och berättigande fokuserar på den kamp som det innebär att hitta 
en plats och gemenskap med ett barn med en neurologisk diagnos i dagens samhälle. Den 
andra, Berättelsen om en mammas kamp mot diagnos och nätverk beskriver även den en lång 
kamp, men mot en diagnos och för ett berättigande som förälder. Vidare följer berättelser 
skapade utifrån centrala teman ur intervjutexten. Den första, berättelsen om medicinering ur 
ett föräldraperspektiv där oro och osäkerhet kan ses vara centralt kring medicineringen av 
barnet. Nätverkets betydelse tas upp i Berättelsen om bemötandets kraft där bemötandet kan 
ses som avgörande för hur föräldrar accepterar och hanterar diagnosen.  Den sista berättelsen 
som presenteras är Berättelsen om föräldraskap och debatt där tveksamheter och rädslor kan 
ses vara en följd av olika offentliga uttalanden.  Avslutningsvis lyfts Föräldrarösten fram 
utifrån svårigheten att vara förälder till ett barn med en neurologisk diagnos. 

Berättelsen om en mammas kamp för diagnos och berättigande. 
Berättelsen om en mamma med tre barn med olika beteendeproblem börjar med att mamma 
Mona är på väg ut i arbetslivet efter åtta års sjukskrivning 

Jaa det har varit tufft så jag har ju varit sjukskriven i åtta år men ska väl börja återgå till arbetslivet 
nu...det är ju både ekonomiskt och så som det.. och sen att jaa att ha dom två äldsta då med allt 
med alla problem..alla möten alla hopplöshet och förtvivlan… 

Berättelsen fokuserar på mellanbarnet som nu är tonåring och har en ADHD- diagnos kombi-
nerat med Dyslexi som hon fick när hon var runt åtta år. Redan när Ida var liten upplever 
Mona att hon var annorlunda och vildare än vad andra barn var. Berättelsen fokuserar kam-
pen, först kampen för att förstå vad det är för fel på barnet och samtidigt bemästra oron och att 
hantera omgivningens reaktioner på barnets beteende. 

Jag kunde inte lämna henne i fem sekunder. Och dom på dagis reagerade ju också, för samtidigt 
för de här barnen så blir det ju ett utanförskap i kamratkretsen.. eftersom Ida  saknar också känslan 
av  empati.. känsla av empati med andra så gör ju hon saker utan att förstå att det får konsekvenser 
för  andra att hon sårar att andra som blir ledsna och så.. men där på förskolan det var helt hopplöst 
alltså med föräldrarna som ringde och klaga.. 

Tidigt i Idas liv skapas ett utanförskap för mamman i kontakten med andra föräldrar. Det cen-
trala och viktiga som mamman strukturerar sin berättelse kring är att mamman blir förstådd av 
någon och att någon verkligen tycker om Ida för den hon är. En acceptans för barnet Ida pre-
cis som hon är. När Ida börjar skolan så är mamma Mona mycket på skolan och löser konflik-
ter, i detta läge finns fortfarande en omtanke och acceptans för Ida. 

Jag har ju alltid varit öppen och så på skolan och så jag har fått mycket stöd där det har jag och sen 
hör de av sig igen och men man vill ju aldrig gå på föräldramöten och sånt där för man känner ju 
ett väldigt utanförskap… men sen började  hon i ettan och då fick hon en jättebra fröken  och hon 
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och jag vi förstod varann och hon tyckte väldigt mycket om Ida för den hon var…så då gick hon ju 
där och jag var ju ofta där och löste konflikter när Ida sprang från skolan och klättrade på tak  och 
det var jättejobbigt men ändå så upplever jag att den här första klassen var de enda som acceptera-
de henne som hon var. Hon blev ju trots allt bjuden på födelsedagskalas och sådär de accepterade 
henne som hon var 

Ett utanförskap för barnet och mamman är centralt. Kompisar och någon lärare som verkligen 
tycker om barnet strukturerar upp kampen om ett berättigande och gemenskap. Mamman be-
rättar om sitt och Idas utanförskap. Barnet blev på den tiden fortfarande bjuden på kalas. 
Mamman började känna sig obekväm på grund av barnets beteende och trycket från andra 
föräldrar att ta ansvar för att barnet sköter sig.  Mamman ville inte längre gå på föräldramöten. 
När diagnosen ställdes upplevde mamman att det tillfälligt lättade på trycket från omgivning-
en  

Jaa man får en större förståelse.. man vet att jag har inte gjort fel.. det är ett psykiskt .. man kan faktiskt 
tala om för folk när det händer saker att hon faktiskt har en diagnos hon är inte som alla andra..fast hon tar 
inte till sig diagnosen själv. 

Mamman upplever att diagnosen lättar på trycket trots att diagnosen är obegriplig för åttaåriga 
Ida. Mamman beskriver att hon alltid varit i krig med sin dotter och att hur hon än skulle öns-
ka så kan hon inte nå sin Ida. Sorgen som det inneburit för Mona att aldrig nå fram till Ida får 
en central plats. 

Ja det är ju det men sen får man ju komma ihåg att hon har ju en viss jargong en viss attityd men 
egentligen så vet jag ju att innerst inne så är det ju ett litet barn då men det verkar inte som att jag 
kan nå dit det gör det inte  

Sorgen och kampen blir dubbel när Mona inte når fram till Ida och när omgivningen inte för-
står eller kan bemöta Ida rätt, trots diagnos. 

Det tråkiga är att det inte syns utanpå..det hade varit så mycket  lättare för folk  när man ser henne 
agera och när hon är  ful i mun och.. så vore det lättare  om hon hade suttit i rullstol för då hade 
man haft förståelse för henne.. man har ingen förståelse för henne.. okej hon har faktiskt en dia-
gnos hon har ett handikapp hon är inte som alla andra fast det inte syns. Som samma sak hon kan 
ju få hjälp i skolan eftersom hon har dyslexi hon har svår dyslexi men hon vägrar ta emot den hjäl-
pen men å så går det inte så bra i skolan då och så misslyckas hon .. 

Mona berättar om idel misslyckanden och motgångar för hennes dotter. Ida beskrivs som en 
flicka inte bara är i krig med sin egen mamma utan även i krig med hela sin omgivning. Detta 
sänker henne och självförtroendet minskar. Hur ska det gå för Ida och vad innebär diagnosen 
egentligen tycks Mona fråga sig, vad hjälper den till med? 

Joo för det är en evig kamp först oron när barnet var liten ” Vad är det för fel på mitt barn” och sen 
när de är stora och man får diagnos och man har gått igenom det så ” Okej nu har man det” då kan 
man vila och vända sig till LSS men kampen är inte slut för barnet finns kvar problemen kvarstår 
de har kanske dämpats lite.. 

Mamman berättar vidare om hur diagnosen hjälper till att definiera de som vet och de som 
inte vet. Mona delar in folk som levt på solsidan av livet som inte vet vad diagnosbarn och 
vad ett tufft liv kan bära med sig. På den andra sidan finns de som levt ett tufft liv och eventu-
ellt har ett barn med diagnos. Mona säger sig själv tillhöra dem som inte levt på solsidan, de 
som faktiskt vet hur livet kan vara.  
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 Jaa ,det är ju många som inte förstår vad en diagnos är.. folk som inte ha råkat på problemet dom 
vet inte vad det är.. inte en aning men såna som jobbar med barn och sånt dom vet ju  men inte 
vanliga såna som jag brukar säga har levt på solsidan dom vet inte vad det är…Jaa nej vi har inte 
levt på solsidan. Joo som förälder måste man orka, man måste orka, man måste orka och man mås-
te ta nya tag å så å man måste få strategier å vi har gått på kurser, på BUP å vi har hållit på med 
kaniner och positiv förstärkning å liksom å vi har varit hos antroposoferna i Järna och ätit sockerfri 
kost ett år å inga röda grönsaker å frukter hon har ätit såna här  jaa olja jaa hon har fått homeopat-
medicin å liksom vi har provat allting  

Föräldrarollen innebär att man måste orka säger Mona. Man måste ställa upp på den senaste 
behandlingen vad det kan innebära om det så är kaniner eller positiv förstärkning. Det gäller 
för Mona att inte tappa orken. Kampen att göra sig hörd är en viktig aspekt för att få hjälp. 

Nu provar vi det här eller att man hör någonting någonstans just nu då med Ida så känner jag en 
väldig maktlöshet då dom på BUP inte kunde hjälpa mig för nu har vi utrett och provat allting.. det 
enda de sa var ”vad är din önskan” sa dom ”lägg in henne och gör en utredning” .. men dom har ju 
gjort en på henne… utan rädslan man känner är ju att nåt ska hända så att hon blir inlagd.. men det 
hörs inte som om dom lyssnar..  

Och när ingen lyssnar blir kampen ensam och sänker även den bästa av föräldrar. Misslyck-
andet med Ida blir personligt och gör att Monas kompetens och föräldraidentitet sjunker. Be-
rättandet tar sin utgångspunkt i en händelse där Ida fick följa med Mona på ett säsongsarbete 
och där hon skulle var med och arbeta. 

Det här var i somras så hon var sexton.. och gick miste om alltihopa för hon är inte välkommen dit 
nåt mer det blev ju fruktansvärt.. jag sov inte på fyra dygn först för hon försvann ju och sen när 
hon kom tillbaka och skulle jobba då var ju flera timmar försenade.. hon fick ju pengar att ta sig 
hem då så ringde jag till min kompis hennes kontaktperson att möta upp henne ja då hade hon ju 
nyktra till och sovit hos polisen.. det vart ju kaos alltihopa där för först och främst så blev de  ju 
utan personal.. hon är ju duktig och så när hon jobbar men hon orkar inte så länge tre fyra timmar 
sen orkar hon inte längre så då fick man stå där och skämmas och tycka att faan vilken.. känna 
att… man tar ju det personligt liksom man känner det som ett eget misslyckande.. 

Maktlösheten och ensamheten Mona känner vänds i frustration mot Ida. Vem är det egentli-
gen som ska hjälpa Ida och vem stöttar egentligen Mona i ett föräldraskap som upplevs över-
mäktigt. 

Jaa jag var så besviken lessen och kände liksom vad ska jag göra liksom för just nu är hon så job-
big att jag vill packa hennes väska och ställa utanför dörren och säga heeejdå.. ta vägen var du 
vill.. då säger BUP så här” vänd dig till soc” och  liksom  det finns inget utrymme där heller.. hon 
har en sockontakt eftersom hon vart LOBad ock så såna här tok som hon hittar på nudå så var det 
väl i juni senast som hon blev tagen av polisen…. Men det är ju ett sätt för henne egentligen att 
ropa på hjälp.. men den hjälpen jaa den verkar inte finnas det är så mycket möten och många  pa-
ragrafer och sånt.. där det är ingens bord dom här barnen och när såna här saker uppstår så är det 
ingens bord 

Livet försöker att levas och ytterligare indelnigar görs mellan dem som lever på solsidan och 
dem som inte lever på solsidan. Familjens liv begränsas av Idas beteende och krymper när de 
till exempel inte kan ha gäster, utan bara dem som kan handskas med Ida och vet hur det är i 
skuggan kan bli delaktiga i familjens liv. 

Jaa vi har ju kämpat på ändå och tänkt att gästerna få ta det. 
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Mona kan i kampen inte få den bästa lösningen för Ida, men just nu funkar medicin som kan 
ses som en räddningsplanka. Mona uttrycker genomgående en önskan om en större förståelse 
och någon som verkligen lyssnar och ser till familjens helhetssituation. 

Precis så att ja då känner man att dom skulle nog lyssna på föräldern eller dom som finns runt om-
kring eller som mina vänner, mormor å morfar syskon kanske hur dom upplever det.. men det är 
ingen som gör det.. men det har aldrig varit så utan man har fått kämpa och försökt i  skolan för att 
de ska få resurser och sånt och de har inte heller funnits  för de ”vi har inga pengar” ”vi kan inte ha 
resurser” ”så farligt är det inte” och  BUP dom skriver i sina papper å liksom det är ungefär som 
att…dom har så mycket att göra så dom orkar inte ta tag och gå till botten med det enskilda fallet.. 
så känner jag.. nu får hon medicin och hon fungerar ganska bra ja då nöjer vi oss med det .. 

Mona under åren utvecklat en strategi som handlar om just överlevnad. Att ge upp sina barn 
och lämna dom till högre makter. Att sluta jaga dem på nätter men ändå finnas där i sin be-
gränsning. Mona berättar att det handlar om att stänga av för att inte slita ut sig själv. Mona 
beskriver en lång process sen tjugo år tillbaka då hon träffade barnens far och den långa kam-
pen till idag när hon drömmer om att bli förläsare och sprida hur det är att leva med barn med 
neurologiska diagnoser och vilken kamp det innebär och hur man klarar sig som förälder. 
Förhållandet till Ida är likväl idag problematiskt men består av att Mona för egen del har änd-
rat sitt föräldrabeteende.  

Just nu då så har jag väl stängt av henne på nåt sätt för jag är så arg på henne.. jag är så arg på hen-
ne för att hon är som hon är.. jag vet att hon inte kan rå för det men jag tycker ändå att nånstans så 
måste hon delta aktivt för att må bra.. hon ser inte att hon inte mår bra… hon kunde öppet och är-
ligt erkänna att det är skit allting.. man måste det för att det ska bli en förändring…och  jag vet inte 
var mina barn är...förut var jag ute och letade överallt, överallt, överallt men idag så vet jag…jag 
överlåter mina barn till en högre makts händer..  hela tiden finns jag där men det gäller också att 
vara tuff och säga nej och jag tror… att dom kan börja tillfriskna först när dom ser att..  mamma 
jagar inte mej vi måste nå mamma på ett annat sätt … 

Berättelsen har fokuserat kring det utanförskap som både föräldern och barnet upplevt. Mer 
och mer har familjen ställts utanför gemenskapen i samhället. När inte heller nätverket som 
BUP och skola har möjlighet att ge stöd kan ensamheten i föräldraskapet tvinga fram olika 
överlevnadsstrategier som i Monas fall där överlevnad handlade om att till viss del ge upp 
sina barn, att sluta leta och hindra dem från att råka illa ut eller göra någon annan illa.  

Berättelsen om en mammas kamp mot diagnos och nätverk. 
Berättelsen om en mamma till fyra barn, ett med en ADHD diagnos tar sin början i en kamp 
mellan nätverk och förälder. Mamma Eva inleder med att skolan redan i förskoleklassen hade 
bestämt sig för att Daniel inte skulle komma att lyckas. Den första skoltiden bestod av att sko-
lan ringde hem i tid och otid för att Daniel hade bråkat eller ställt till något. 

Tiden innan diagnosen.. då ringde nog skolan sjuttio gånger mer än vad de gör idag ..och klaga-
de…sen efter diagnosen då lugnade de ner sig.. ungefär som ”jaja han hade det”… För var allting 
bra så letade lärarna efter sånt som var dåligt.. för var allt bra så kanske han var för tyst då.. eller 
ingenting kan vara perfekt tycktes det 

Eva argumenterar för hur det faktiskt kan vara med barn, hon tycks söka någon slags normali-
tet där barn kan uppföra sig både bra och dåligt. Hon delgav skolan sin uppfattning om att 
barn faktiskt kan ha svårigheter att sitta still utan att det behöver vara något fel, men upplever 
sig hånad av skolan. 
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För det kan det faktiskt vara med barn.. ibland kan allting vara perfekt med barn.. sen kanske 
veckan efter inte är bra.. men bara jättesvårt att sitta still men det kan ju folk.. kan ju barn ha även 
om dom inte har diagnos liksom... men så fort jag sa det i skolan.. kanske måste han växa till sig så  
då hånade dom.. att så var det inte alls.  

Eva lyfter fram ett litet barns oro inför skolstarten genom Daniels röst, hur ska han kunna gå i 
skolan när han inte kan läsa. Evas berättelse vittnar om en djup orättvisa gentemot ett barn där 
vuxna utifrån de krav som ställs i dagens skola redan på förhand, i förskoleklass gör en be-
dömning om att det lilla barnet kommer att misslyckas. Berättelsen lyfter även fram en bestört 
och förtvivlad förälders reaktion på detta. Här inleds kampen om vem som har mandat på att 
avgöra barnets normalitet. Eva beskriver den första elevvårdskonferansen när det gäller Dani-
el som ojämnlik, tre mot en. 

Det gjorde dom i förskolan för då hade jag första.. han började i augusti .. och  då alldeles innan då 
han gick från dagis till fritids så sa han själv att ”men jag kan inte läsa” Nämen sa jag ”du ska inte 
kunna dom ska lära dig det” ”Jag kan inte läsa” ” du ska inte alls kunna det innan du kommer dit” 
och  så börja han.. och  ja du vet det tar ju tid när man liksom.. innan man får en bok  innan man 
börjar med bokstaven A eller siffran 1 och liksom får bekanta sig det dröjer ju jättelänge… sen i 
november hade vi första elevvårdskonferansen .. och redan där då så ville man att han ska gå om 
förskolan… så jag sa ” av vilken anledning han har ju inte ens kommit igång ju ” nej men han 
kunde inte” han skulle inte vara mogen för ettan” jag sa att det har inte ni en aning om jag sa det 
att först ska vi komma till jul och jullov och sen vårtermin och sen ska han ha sommarlov.. ”Nääe” 
och  jag sa att” det klart att han ska få chansen att gå  ettan..då sa förskolläraren  till mig att ”det 
var ingen chans” dom såg det inte som en chans utan som ett misslyckande för redan där hade dom 
bestämt sig å dom var tre emot en som men jag gick ju aldrig med på det..utan han har ju aldrig 
gått om.. men skulle ha behöva gå om idag så det skulle inte vara nåt problem fine då får han gå 
om en klass det skulle han nog tjäna på om det nu var så men han har aldrig haft problem att inte 
följa med.. det är inte det.. utan dom mer ifrågasätter hur han kan så mycket utan att kunna sitta 
still.. skulle han kunna sitta still skulle man kunna se det som om han var ett MVGbarn  och han 
lär sig ju säkert medans han står i ett hörn i klassrummet. 

När diagnosen väl ställts upplevde Eva att skolan lugnade ner sig. Eva berättar om hur hon 
ställt upp på de krav skolan ställt men inom henne har ilskan och motståndet mot skolans 
tvång ökat. Efter diagnosen ställts ger Eva en oklar bild om hur det är i skolan, tystheten är 
ingen garanti för att allt är bra menar hon. 

Så känner jag liksom att skolan.. att,  nej men då ringde de inte så jättemycket..då men vi har ju 
haft jättemycket möten och  elevvårdskonferanser.. å jag har verkligen ställt upp… Sen har jag 
gjort det klart för dom att jag har ju inte ställt upp för dom.. det har ju inte varit för deras skull så 
det har jag ju sagt åt dom.. att hade det varit upp till mig att gå dit på frivillig basis så hade jag 
hade ju aldrig kommit… jag hade ju aldrig kommit dit jag hade aldrig umgåtts med dom männi-
skorna …ja sen jag vet inte om det är optimalt idag heller..men  idag hör jag ingenting utom från 
en lärare.. då dom andra hör aldrig av sig.. och jag sitter inte hemma å tror att allt är frid och fröjd 
för det för det vet jag att det inte är..   

Eva brottas i sin berättelse om normalitet och avvikelse. Att växa till sig och mogna är viktiga 
aspekter som Eva lägger in i problembilden som Daniel uppvisar som framförallt i svårigheter 
att sitta still. 

Inte så att något skulle vara fel liksom men just det här att sitta still.. det är alltid det som har varit 
det stora problemet.. men det klart han är ju mycket lugnare nu än när han var sex det klart när 
man är vid  tolv liksom .. ja menar han störtar ju inte runt på det viset liksom även om… vad ska 
jag säga då andra barn kanske har problem av att sitta för mycket vid datorn.. så har han inte dom 
problemen.. men han vill ju spela fotboll det är hans liv liksom och spela bandy och dra ihop grab-
barna och spela fotboll på fritiden å landhockey. 
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Att testa med omgivningen som bekanta och vänner om de anser att det skulle vara något på 
tok med Daniel är en strategi som Eva använder som stöd och bevis på skolans orättvisa be-
dömning. Hon kan inte riktigt acceptera diagnosen eller har ingen upplevelse att hon fått 
chansen att acceptera diagnosen.   

Samtidigt jag kan gå på restaurang med honom jag kan gå i affärer det finns liksom inget pro-
blem..om man träffar nya människor så säger man ”att gud jag kan inte tro” liksom.. så att visst 
han blir ju skitförbannad men vilken unge blir inte det.. 

När Daniel utreds i skolan genom en basutredning och ärendet skickas till BUP, förväntar sig 
Eva upprättelse och att nu ska de väl göra en utredning som visar att det inte är något fel på 
Daniel, vild men normal. Påläst om diagnosen DAMP1 och förhoppningsfull går Eva till BUP. 

..men när jag kom till BUP så trodde jag  jaha nu skulle jag få reda på om dom anser att det är nå-
got fel och göra en ny utredning eller inte men hon bara satte ADHD och det hade skolan.. skolan 
trodde att det var DAMP  så jag ju såväl påläst om DAMP å det hade vi ju redan sett  att det hand-
lar ju så mycket om så psykosociala problem..det har han ju liksom inte.. så herregud  här har jag 
bra koll å hon bara satte ADHD.. du vet det tog tre minuter så hade vi en diagnos .. jag tänkte 
”men gud det är inte sant” så jag satt där och käfta emot den dära.. hon var ju överläkare och till 
slut tänkte jag att nu får psykolog efter mig själv 

ADHD- diagnosen måste accepteras för att inte bli föremål för utredning själv i detta läge 
upplevde Mona. Ett accepterande på ytan som skulle kunna beskrivas som en tillfällig vapen-
vila för familjen. Motståndarsidan har nu förstärkts från skolan till både skolan och BUP.  

Det fanns inga alternativ liksom det var ju i hans journal då liksom…Nej det vara bara medicin.. vi 
träffade en doktor första gången sen som satte in Stratera… jaa sen har jag träffat en doktor nu.. el-
ler ja efter Strateratiden där man har ju rätt att träffa en doktor en gång i halvåret eller så det funkar 
inte för fem öre.. nej men sen det här med Stratera.. så ringde ja då fick jag dubbla dosen  bara 
över telefon så där det är rätt så konstigt 

Eftersom diagnosen är svår att acceptera följer medicineringen med en försvarsinställd attityd. 
Eva framställer sin berättelse som att BUP inte har riktig koll på medicineringen, doser dubb-
las och minskas utifrån tillfällets nycker. I ett accepterande eller uppgivenhet presenteras en 
dyster framtidsbild för Daniel. 

Det är det att det hänger med hela livet.. det gör det är ingen ting som bara.. och sen liksom då för-
ut så  när han fick diagnosen..  då måste man kanske äta medicin i femman å sexan och i sjuan åt-
tan kanske man mår bra.. då kanske man inte behöver medicinera å så kommer man till gymnasiet 
då är det jobbigt så då kanske man behöver medicinering det är liksom inte så det funkar.. 

Berättelsen har fokuserat en ensam kamp mot nätverket om mandat att avgöra normalitet i 
förhållande till neurologisk diagnos.  

Berättelsen om medicinering ur ett föräldraperspektiv 
Medicinering kan i berättelserna vid en neurologisk diagnos inte bara ses som centralt utan 
även som komplext där funderingar kring trovärdighet och information om medicinens funk-

                                                 

1 DAMP, Deficits in Attention, Motor control and Perception, Se Duvner, 1998 
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tion är viktiga. Berättelserna vittnar om en stor osäkerhet och oro hos föräldrarna kring att 
medicinera sitt barn. 

…Skeptiskt ändå liksom till  medicin kan man ju vara för alltid i livet har man ju hört att ät så lite 
medicin som möjligt och så när man kommer i kontakt med BUP så är det enda som existerar 
…sen gjorde dom en utredning på BUP  och då upptäckte de ju ADHD.. men  det är ju det här med 
medicinering det är ju så mycket för och emot.. 

Berättelserna förmedlar den misstro och besvikelse inte bara när föräldrarna förväntar sig 
kompetens och upprättelse i form av nya utredningar hos BUP utan även när medicin presen-
teras som självklart och som den enda behandlingen för barnets beteende. 

Ja men det vara medicin, medicin det var det enda som medicin det var därför vi var på BUP  jag 
frågade BUP vad gör vi här ”Vad gör vi här” ” Jo men det enda vi har att erbjuda är medi-
cin”….och dit kom jag i tron att om att jaha då hade skolan gjort en utredning och  tyckt att någon-
ting var fel å då hade jag fått förklarat för mig att om skolan ansåg så skickade man till Vits-teamet 
som skulle skicka till BUP å det skulle göras en ny utredning hette det men det fanns ingen ny ut-
redning..    

Olika alternativa behandlingar erbjuds som till exempel fiskleverolja vilket föräldrarna reage-
rar med samma misstro mot som medicin. Berättelserna förmedlar en förvirring och behov av 
klargöranden, vem har sanningen och vem bestämmer vad jag ska prova och inte prova. Be-
rättelserna ropar på hjälp, hjälp i föräldraskapet att fatta rätt beslut angående medicinering. 
När inte rätta stödet och hjälpen erhålls i föräldraskapet ökar frustrationen och en mer negativ 
strategi används. Föräldrakompetensen sjunker när föräldern i sin kamp mot medicin och upp-
rättelse drar in sonen i lögner om medicineringen. 

Fiskleverolja det kan man prova ja.. men vem säger att det är bra ja men då kan dom inte svara på 
det liksom varför ska jag köpa fiskleverolja för femhundra kronor men om det inte funkar då och 
varför ska jag… och medicinerna..  vi skulle vara där i november nån gång och så skulle jag hem 
och tänka på det där då samtidigt så kände jag ”men gud medicin eller inte medicin”…men sen i 
alla fall.. jag får väl prova jag kan ju inte säga att det inte fungerar innan jag ens har provat så då 
fick vi lägsta dosen 10 mg.. då skulle vi prova det under jullovet.. och så kände jag att  ”Daniel nu 
säger vi ingenting till fröken”  ”säg inte att du fått tablett på morgonen” så får vi se om de ser nån 
skillnad.. men hur det var så misstänkte de  väl någonting för dom var ju på och fråga flera gånger 
och vi nekade.. men sen hade väl Daniel sagt någonting till en lärare.. så ringde han och fråga  då 
sa jag det att” det är väl inte det som är intressant..” och” det har ni inte egentligen med att göra 
om han har tagit en tablett eller inte” så jag sa det ” om han tar tablett å ni inte märker en skillnad 
då behöver han inte äta tabletterna ” det är ju för det i skolan han ska äta tabletterna”.. hur det var 
så måste man ju stegra medicinen då vart han ju sjuk av medicinen och tappade aptiten..  

Tankar kring beroendeframkallande medicin tycks vara centrerat kring utprovningen av rätt 
dos för barnet. I denna berättelse framträder även här liksom i tidigare berättelserna, konflik-
ten mellan vem som verkligen bestämmer och har ansvar för barnets mående. Experterna som 
doserar medicin eller föräldrarna som bokstavligen ger medicinen. Barnen ges medicinen 
Stratera eller Ritalina2. Berättelsen får genom experternas röst ett bemyndigande över föräld-
rarösten som gör sitt bästa för att ifrågasätta och protestera. 

                                                 

2 Centralsrimulerande medel som används vid medicineringen av koncentrationssvårigheter och hyperaktivitet 
vid ADHD. Se E.Eriksson s. 47-56, ADHD/DAMP- en uppdatering (2004) 
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Allt var fel liksom.. sen då insåg dom att medicin fungerade inte.. så skulle vi ha en annan medi-
cin.. gud vad hette den då..Stratera ja då skulle vi ha det jo med Ritalina  tog  man 10 mg så var de 
i fyra timmar tog man 20 mg så var det i åtta timmar 30 mg det var också åtta timmar så då får han 
ingenting på helgen ”jo men det måste man” men ”hur kan du säga att man måste det då..” varför 
måste jag ge honom på helgen vi behöver inte ge honom för att han är hemma ” man måste ha 
kontinuerlig medicinering” men det behöver du inte då om det inte är beronedeframkallande då 
behöver han inte det så… så där var det.. och jag sa det till BUP ”det är jag som bestämmer”.. det 
där körde jag på med.. på sportlovet så fick inga mediciner och då kunde han ju äta i alla fall och 
så där..jag testade om han fejkade att han inte kunde äta..men han kunde inte äta jag lagade fläskfi-
le å potatisgratäng å gav honom medicinen tre timmar innan…han bara satt och rörde runt i maten 
så det var liksom sant.. i alla fall sen så blev det ju Stratera å då måste man ju äta den i några må-
nader å den måste man ju ta varje dag och  äta den i några månader innan man kommer upp i dos 
hette det… jaa då var det värre än vanligt i skolan och åt det. 

Vardagen innebar stor oro kring barnets medicinering. Biverkningar gjorde det svårt att lita på 
medicinens effekt. Föräldrarna sökte ofta hjälp för sin oro hos läkare och BUP, men fick svar 
på hur medicineringen skulle fortsätta. Oron kan inte ses besvarad utan fanns kvar när föräld-
rarna berättar om denna, för dem svåra tid. 

Så jag ringde BUP flera gånger men nej det var ingen fara lät det hela tiden.. han skulle äta bara.. 
det slutade med att jag fick hämta honom varje dag i skolan.. nej men han kunde inte äta så kom 
paniken sen när han inte kunde äta så fick han äta middag hemma och kvällsfika det var det enda 
så det han åt var de enda målen han åt å han har ju liksom ingenting å ta av.. 

Trots medicineringens svåra situation berättar föräldrarna om en förändring i barnets beteen-
de. Det handlade om empati hos barnet och ett lugn som inte funnits tidigare. När den positiva 
förändringen ses integreras även annat stöd till barnet som stöd i skolan och avlastningsfamilj 
i föräldrarnas berättelser. Medicineringen ses mer som en del av behandlingen. Olika stöd-
former presenteras som bra och fungerande men barnet ses fortfarande av föräldrarna som 
oberäkneligt. Helt plötslig bestämmer sig barnet för att vara hemma eller vägra medverka i 
stödet. Att vara förälder till ett barn med en neurologisk diagnos kan innebära att ständigt vara 
beredd på att nya lösningar måste sökas.  

Jag tror att det var när hon börja andra termin i sjuan som hon börja ta medicin och då såg ju vi 
under ungefär två år att det blev en positiv förändring.. då började hon förändras där det var känna 
mera empati var lite lugnare och det var mera plugga och dom får ju mycket stöd på grundskolan 
det får dom ju det får dom ju inte sen så vi har ju haft avlastningsfamiljer och  det har ju inträffat 
rätt vare är så ska hon bara var hemma 

Föräldrarna beskriver barnets utveckling och ålder inte bara som positiv när det gäller den 
neurologiska diagnosen utan även problematisk när det gäller att få barnet att faktiskt äta sin 
medicin. Föräldrarna förmedlar svårigheter när det gäller tvånget i medicineringen i förhål-
lande till sina barn. Föräldrakompetensen med den auktoritet som den automatiskt innebär 
handlar alltså inte bara om att sätta gränser gentemot den expertkunskap de möter utan även 
att hantera medicineringen med det egna barnet 

Ja jag ser förändringen..  jaa sen är det ju det här när Ida är så pass stor det är så svårt att påverka 
henne att ta medicinen.. hon har blivit tagen för polisen flera gånger hon har blivit tagen för miss-
handel hon har blivit lobbad å allt det här.. och just nu då så sista ett och ett halvt året nu går det så 
här.. hon tar medicinen lite hur som helst va 

Berättelserna övergår från en personlig existensiell nivå där föräldrarna frågar sig vad som är 
rätt och fel till en mer övergripandenivå där man talar om gruppen föräldrars rätt till trygghet i 
medicineringen av sina barn. Mer faktiska bevis efterfrågas i föräldrarnas berättelser. Även 
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här som i tidigare berättelser görs en indelning, de föräldrar som medicinerar och de föräldrar 
som väljer att inte medicinera.  

Det som jag kanske skulle önska då att det skulle testas lite före och efter ja innan man gör det 
med såna här koncentrationstester då så jag tycker att BUPäre lite slappaoch så just de att när me-
dicinen ska upp.. då okej dom testar kollar blodtryck och sånt men det kanske skulle testas också 
lite under en dag ” jaa hur går humörkurvorna hur går koncentrationen vad är det som händer”… 
Mera att på så där för då tror jag att vi allihopa föräldrar som tar medicin skulle känna oss trygga 
också så det saknar jag.. men annars är jag hundra procent för medicin det är nånting som jag skul-
le kunna.. det står jag upp för också.. det är många barn som äter som jag vet.. många föräldrar 
som är positiv som har sett förändringarna och dom andra upplever jag vet inte vad dom pratar om. 

Berättelsen kan ses spegla det uteblivna stödet i föräldraskapet när föräldern skänker bort sin 
medicin till en annan förälder där medicineringen fungerar, på eget bevåg. Bortskänkandet 
kan också tolkas som att föräldern känner sig maktlös och något förvirrad försöker ta tillbaka 
kontrollen över situationen och medicineringen. Berättelsen förstärks av att i en föräldraut-
bildning nedtonas föräldrarnas behov av att prata om medicinering. 

Jaagud..han verkade ju deprimerad det var därför vi sluta med medicinen för vi hade provat att 
ringt men fick ju som inget gensvar.. så man kände ju ändå sådär liksom att ja men det var hela ti-
den jag som ringde.. BUP ringde ju aldrig och hörde hur det var 

..så då skänkte jag bort mina stratera åt henne...och det kändes liksom att BUP  ville inte att vi 
skulle diskutera medicin sinsemellan för man var ju så här.. äter din medicin eller äter.. det var mer 
vi med ADHD-barn  som inte var så van med medicinering.. som ville diskutera medicinen ”Ja 
men det där behöver vi inte prata om  vilka mediciner var och en har”  

Berättelsen avslutas med en förälders egen tolkning, vilken kan göras först när man efter en 
tid ser tillbaka och reflekterar. 

.. man blir som lite kluven då men nu har jag ett barn som det funkar jättebra på.. vi kör ju på han 
äter ju dom här tabletterna liksom… jag tror att mycket har att göra med hur man blivit bemött 
också hur man accepterar diagnosen.. hade det varit bättre från början så hade man kanske alltså 
tagit det på ett annat sätt nu har man ju fått fixat så mycket själv liksom dom har ju inte precis varit 
på våran sida eller jag vet inte viken sida dom har varit på.     

Berättelsen om bemötandets kraft 
Bemötandet av nätverket har varit centralt i föräldrarnas berättelser när de beskriver hur de 
hanterat den neurologiska diagnosen och även barnet. Det viktigaste har varit att någon genu-
int tyckt om deras barn. Har föräldern upplevt en sådan känsla bär de med sig en uppfattning 
att det är lätt för omgivningen att tycka om barn som har en neurologisk diagnos, att de är 
speciella. Precis som tvärtom, om att ingen visar att de tycker om barnet som det är, får för-
äldrarna en känsla av att det inte är så lätt för omgivningen att tycka om deras barn och barn 
med diagnoser. 

..då fick hon en jättebra fröken och hon och jag vi förstod varann.. och hon tyckte väldigt mycke 
om Ida för den hon var.. hon harvade på med Ida.. så att tack vare henne så liksom fungerade det.. 
gjorde det.. hon fick ju jättemycket hjälp.. backup och stöd och rektorn han har ju alltid funnits där 
och stöttat mina ungar..och  så sen har vi ju  slöjdläraren.. det har också varit bra.. jättepositiv till 
skolan alltid för bägge ungarna.. för ofta när barn som har såna här diagnoser så är de väldigt lätta 
att tycka om.. storebror har ju varit och trasslat och haft sig.. å farit runt då.. och så där men..  jaa 
men ändå liksom finns ju dom  där som dom tycker om… inte jaa jag har varit ensam men tagit 
hjälp från skolan och öppet berättet att ”så här det och så här är det” och jag tycker att jag fått posi-
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tiv respekt för den jag är och rektorn har varit helt fantastisk.. hela tiden han har alltid funnits där 
som en.. jaa han har alltid tagit mig å ungarna i försvar. 

Berättelsens andra ytterlighet där barnet ses av föräldern som svårt för omgivningen att tycka 
om. 

… Det har ju varit läraren i Daniels specialundervisning som har varit bäst av alla det skulle gärna 
finnas många av henne hon har väl alltid haft.. jag kan känna att hon innerligt  tycker om Daniel 
förstår du.. men jag menar en äkta känsla.. för många har ju bara hatat honom liksom det har bara 
varit pest och pina att ha honom som elev.. så det klart om man bara ser den där tuffa stilen då 
kanske det är lätt att inte tycka om 

Berättelserna tar ofta avstamp i att någon från nätverket står på någon sida, med familjen eller 
mot familjen. De professionellas röster genom berättelserna ger intrycket av ett väldigt dåligt 
bemötande eller tvärtemot ett underbart bemötande som ger föräldern kraft att orka med till-
varon och vardagen med barnet. Något mellanting tycks inte nätverket bidra med. Från rek-
torn som upplevts alltid stå på familjens sida och se till barnen bästa till motpolen i bemötan-
de där föräldern upplevts sig smutskastad av lärare och får en diagnos på BUP på tre minuter. 

Det beror ju på vilka.. vissa har ju smutskastat mig.. dom lärarna så att då vill man ju inte vara 
vänligt inställd.. sen kan jag ju säga att jag har verkligen fått ställt upp  på skolan alltså.. Läkaren 
bara satte ADHD.. du vet det tog tre minuter så hade vi en diagnos .. jag tänkte ”men gud det är 
inte sant”.. å hur det var  så om BUP.. har ja inte heller haft så där jättebra..kontakt med.. det var 
den mest underliga sjuksköterska jag träffat på i hela mitt liv å sen en doktor.. det var liksom såhär 
jättesvårt att få en doktor eller prata med en doktor som det var den här sjuksköterskan som skulle 
medla mellan vad jag sa till doktorn och  så skulle doktorn ge henne ett svar och ringa upp mig.. 
det där blev ju så komplicerat.. hon missuppfatta mig hela tiden den här sjuksköterskan.. allt blev 
fel liksom…sen har jag träffat en doktor nu.. eller ja efter Strateratiden där man har ju rätt att träffa 
en doktor en gång i halvåret eller så..  det funkar inte för fem öre.. men sen det här med Stratera så 
ringde.. ja då fick jag dubbla dosen  bara över telefon så där.. det är rätt så konstigt …så det sluta 
med att skolan ringde till BUP och fick åka ut dit.. men jag som mamma kunde inte åka ut 
dit..skolan ringde ett samtal.. jaa det var rektorn, Daniel, jag och Daniels lärare.. Daniel var inte 
med.. i alla fall så sa jag  att ”ja det funkar inte med Stratera.. han kom hem och han grät och han 
somna på soffan varje dag efter skolan och  där låg han i flera timmar” ja.. men det är bara å fort-
sätta” ”Aldrig ” sa jag för då hade jag redan slutat med medicinen utan att dom visste nåt.. dom var 
ju som aldrig intresserad heller 

Berättelserna fokuserar på att ingen faktiskt har lyssnat på föräldern eller på nära och kära 
runt familjen. Ofta har föräldern blivit bemött med de professionellas frustration av brist på av 
resurser. 

 Precis så att jag.. då känner man att dom skulle nog lyssna på föräldern.. eller dom som finns runt 
omkring eller som mina vänner, mormor å morfar syskon kanske hur dom upplever det.. men det 
är ingen som gör det.. men det har aldrig varit så.. utan man har fått kämpa och försökt i  skolan 
för att de ska få resurser och sånt och de har inte heller funnits  för de ”vi har inga pengar” ”vi kan 
inte ha resurser” ”så farligt är det inte” 

Uppgivenheten bryter igenom föräldrarnas berättelser när de upplever att inte någon från 
samhällets sida griper in och faktiskt tar sitt ansvar när det gäller barnet.  

Jaa hon har en sockontakt eftersom hon vart LOBad.. ock så såna här tok som hon hittar på nu då.. 
så var det väl i juni senast som hon blev tagen av polisen… men det är ju ett sätt för henne egentli-
gen att ropa på hjälp.. men den hjälpen.. jaa den verkar inte finnas det är så mycktet möten och 
mycket paragrafer och sånt där.. det är ingens bord dom här barnen.. och när såna här saker uppstår 
så är det ingens bord. 
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Föräldrarna lyfter fram det nära nätverket i sina berättelser där stödfamiljer och kontaktperso-
ner knyts i nära band till föräldern i ett gemensamt arbete med barnet. Nära relationer har en 
framträdande plats i berättelserna om föräldraskapet med en neurologisk diagnos. 

Jaa det var ju väldigt viktigt då när hon var hos kontaktfamiljen.. då när hon var hos dom.. dom var 
väldigt viktiga å det var väldigt skönt då hon var väl där nästan två år Det var skönt för mig vi 
hade mycket kontakt kontinuerlig kontakt och sådär.. så att det var liksom bra och hon var med när 
dom var till stugan och sådana saker.. jaa sen dom försvann vilade hela ansvaret på mig igen… och  
kontaktmamman var delaktig.. hon var på utvecklingssamtal och nej.. så att dom har varit vikti-
ga… men så är det så här att mina föräldrar är gamla så att dom förstår inte riktigt .. dom har ingen 
insikt  så jag försöker hemlighetshålla allting vad det är som händer så där då… men sen så mina 
vänninor  som alltid har funnits… dom har ju varit ett enormt stöd och en enorm hjälp i det här.. 
hon kan ju prata med Ida också när det krisar till sig …och  sen är det inte så mycket mera 

Berättelsen om bemötandes  kraft kan i föräldraskapet ses som att den neurologiska diagnosen 
har betydelse för nätverkets förhållningssätt och förmåga till ett gott bemötande. Bemötandet 
som föräldrarna ges kan ses polariserat, antingen ses ett gott och kärleksfullt stöd till föräldrar 
eller så upplevs en strid och kamp gentemot ett nedbrytande och många gånger negativt be-
mötande.  

Berättelsen om föräldraskap och debatt 
Föräldraskapet kan speglas i den debatt som pågår och har pågått i många år offentligt mellan 
neuropsykiatrin och dess motståndare. Diskursen, neuropsykiatrin som är rådande idag kan ha 
betydelse utifrån en maktaspekt som den lilla människan, en förälder kan ha svårt att över-
blicka. I berättelsen framträder tveksamheter och tvivel på massiv neuropsykiatrisk forskning 
som presenteras som en allmän sanning. Den lilla människans tvivel när det gäller det egna 
barnet aktualiseras, föräldrakunskapen som kan betyda att våga lita på egna erfarenheter och 
känslor när det gäller det egna barnet. Berättelsens betydelse skulle kunna tolkas som att för-
äldrar slungas hit och dit genom offentligheten och medias olika uttalanden. Cancer och våld 
är aspekter som inryms i tvivlet och rädslan vid medicinering. 

Nej inte hela men man har väl läst litegrann så där… jag har ju svårt att tro att det är något som 
neuropsykiatrin hittar på …så det tror jag inte utan skeptiskt ändå liksom till  medicin kan man ju 
vara. 

Joodå man ser att nu är det ju någonting igen men just det där när de gick ut och sa att det var can-
cer.. men sen vet jag ju att dom här barnen som  gått in på skolor i Amerika och skjutit då har det  
ju stått ibland att de har ätit Ritalina.  

Berättelsen kan ses som att man får blunda och bestämma sig och göra så gott man kan för att 
vara trygg i nuet. Att vara förälder till ett barn med neurologisk diagnos innebär att fatta vikti-
ga och avgörande beslut vare sig man vill eller inte. 

Å det klart att man också.. men samtidigt så kan jag bara gå till mig själv och se vad de har gjort 
för mig.. och  då är jag trygg i det..om så visar det sig att jag har haft fel  så sen om tjugo år så har 
jag  vilket fall gjort mitt bästa efter mina barns ögon  

Debatten handlar till stor del om medicin eller inte medicin. I föräldraskapet kan indelningen 
mellan de som vet och inte vet också tolkas som en egen debatt. I forsknings- och expertvärl-
den, debatt om neuropsykiatri gentemot samhälls- och miljöförespråkare och på föräldranivå, 
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de som vet hur det är att leva med ett barn med neurologisk diagnos gentemot de som inte vet  
hur det är att leva med ett barn med neurologisk diagnos.. 

Jag är förespråkare för medicin.. för hade de haft diabetes så hade de fått hjälp.. jag har fått positi-
va positiva respons  och med  erfarenheter.. den påverkar ju miljön också de göre.. men jag tänker 
på dom som säger nej till medicin det är väl det här som kom här .. var det i höstas förra..  nej vå-
ras att det var nån medicin som Stratera som var farlig…Neej jag är helt emot.. jag är förespråkare 
för jag har sett skillnaderna och jag har sett att de här barnen får en chans så jag vet inte vad dom 
andra pratar om förnågonting.. jag vet inte vad de har fått de ifrån för vi har ju varit med och pro-
vat de här andra Omega-3 va .. men jag såg ingenting Ida hon åt i Dfalex i ett och ett halft år nå-
gonting …sex om dan vare ett himla jobb vare man fick ju köpa genom skolläkaren.. då jaa var det 
men.. så jag är hundra procent för medicin det är jag…  

Förvirring och tveksamheter följer denna berättelse. Trots att berättelsen vittnar om ett ställ-
ningstagande, finns förvirring i hur arv och miljö hänger ihop med den neurologiska diagno-
sen. Att barn kan uppträda som om de skulle ha en diagnos fast de faktiskt inte har någon dia-
gnos framträder i berättelsen. Det finns även en uppfattning att knark ofta följer med barn 
med neurologisk diagnos. 

.. för knark kan ofta följa med den här diagnosen..  och så men Storebror har ingen diagnos utan 
han har blivit så här ändå.. då sa dom ett par pojkar som hade rökt harsch å det var en enda gång 
och det kommer inte å hända igen och jag bara satt å tänkte välkommen in i klubben.. en pojke dog 
senare samma år av tabletter.. så att det är faktiskt så här.. att man kan inte göra nånting  

Berättelsen kan tolkas som att medicinen är nödvändig men om det är arv eller miljö har för-
äldrarna svårare att klargöra. Berättelserna kan tolkas som att arvet finns i kombination med 
en tuff och hård miljö. 

Då fick man sig en tankeställare ”gud vad gör jag mot ungarna” men det är som jag ser på lillebror 
också som äter Conserta fast han inte har någon diagnos ”vad bra han mår han fungerar bra” och 
även om det är någonting som man inte kan mäta med hjärninstrument och så .. för så har jag ock-
så jag har enorma koncentrationsproblem och svårigheter och så  utav stress och så… därför han 
får ju medicin som hjälper honom att koncentrera sig och det är samma sak med Ida som har dia-
gnos.. hon får en medicin som gör att hon kan fokusera.. 

Tvivel och oklarheter kan skönjas i föräldrarnas berättelser om hur de upplever diagnosen 
utifrån debatten om arv och miljö. 

Tolkning av föräldraröst 
I berättelsen är föräldrarösten den som värderar sitt föräldraskap. En strategi var att jämföra 
sig med andra föräldrar för att på så sätt se att vi alla är begränsade i vårt föräldraskap vilket 
kunde ses ge en viss styrka. Föräldraskapet med dess dåliga samvete lyser igenom berättelsen 
med svårigheter att vara konsekvent och att göra nya försök till uppfostran och även som ett 
ensamt föräldraskap. Berättelsen rymmer även en föräldraröst som är villrådig och inte har 
formulerat sig. Hur svårt det kan vara att vara förälder och faktiskt vara tvingad att ta ställning 
när det gäller den neurologiska diagnosen. Uttalanden görs med liten röst och en tolkning är 
att det inte har funnits utrymme tidigare att faktiskt formulera sina tankar. Experternas aukto-
ritära röster genomsyrar berättelserna och tränger undan föräldrarösten till förmån för olika 
beslutsfattanden. 
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Sammanfattande tolkningar  
Den första berättelsen om en mammas kamp för diagnos och berättigande innebär en kamp 
för gemenskap. Ett utanförskap ses för föräldern och barnet tidigt, barnet kommer utanför 
kamratkretsen på grund av sitt beteende och föräldern kommer utanför föräldrakretsen på 
grund av det tryck som andra föräldrar sätter på att göra något åt barnets beteende. Mamman 
delar in människor i dem som levt på solsidan och de som levt i skuggan, som hon själv. 
Kampen handlar om att få resurser och stöd men framförallt förståelse från omgivningen. 

Den andra berättelsen om en mammas kamp mot nätverk och diagnos kan ses utgöra det 
motstånd till nätverkets mandat på att bedöma normalitet och avvikelse hos barnet och även 
en kamp för ett berättigande i föräldraskapet.  

 Om diagnosen stärkt eller sänkt föräldrakompetensen kan inte helt lätt besvaras utifrån 
berättelserna. Man kan se att mycket tid och energi har gått till att kämpa för gemenskap och 
rätt till stöd där en tolkning kan vara att föräldraskapet fått ytterligare belastning i form av 
kampen för stöd och gemenskap. Detta kan få konsekvenser för föräldrakompetensen när or-
ken tar slut, eller att för mycket energi läggs på kampen på bekostnad av barnet. I den andra 
berättelsen kan en kamp ses utspela sig i form av lögner och undanhållande gentemot nätver-
ket vilket kan tolkas utifrån brist på stöd istället för brist på föräldrakompetens. Det är tydligt  
att den neurologiska diagnosen har stärkt upplevelsen av det ensamma föräldraskapet istället 
för upplevelsen av kompetens.  

När det gäller berättelsen om medicinering ur ett föräldraperspektiv som är cent-
ralt när det gäller den neurologiska diagnosen, kan stor oro och osäkerhet ses i föräldrarnas 
berättelser. Existentiella frågor om vad som är rätt eller fel mot barnet aktualiseras, vilka är 
svåra att hantera. Vid medicineringen centreras berättelserna vid brister i stöd från nätverket. 
Stora svårigheter fanns när det gäller dosering och biverkningar vilket tolkas som att det 
uteblivna stödet förstärker den svåra situationen.  

I berättelsen om bemötandets kraft kan betydelsen av att någon utomstående genuint tyck-
er om barnet ha stor betydelse. Detta formar i sin tur förälders uppfattning om det är lätt eller 
svårt att tycka om barn med neurologiska diagnoser. Bemötandet från nätverket kan i föräld-
rarnas berättelser ses som polariserat, antingen ett kärleksfullt bra bemötande eller i andra 
ytterligheten som ett nedbrytande och negativt bemötande. Det nära nätverket, som knyts i ett 
nära samarbete om barnet kan ses ha en stor betydelse för att behålla föräldrakompetensen. 
Betydelsen av expertkunskap och bemötande sågs ha en avgörande betydelse i accepterande 
av diagnosen. 

Berättelsen om föräldraskap och debatt som inrymmer tvivel och osäkerhet. Rädsla för 
vad vi gör med våra barn speglas utifrån uttalanden om våld och cancer i media. Begrepp som 
arv och miljö rymmer många oklarheter, i berättelserna gör föräldrarna en indelning i två 
motpoler, de som vet hur det är att ha ett barn med en neurologisk diagnos och de som inte 
vet. Innebörden av den offentliga debatt kan ses i föräldraskapet som en tveksamhet och osä-
kerhet samtidigt med ställningstagande för medicinering. 

Slutligen ses experternas auktoritära röster genomsyra berättelserna för att tränga undan 
den viktiga föräldrarösten. Värderingen av det egna föräldraskapet kan höras genom föräldra-
rösten som att man inte räcker till och att man få ge upp för sin otillräcklighet för att först då 
kunna växa och finna ro med sig själv som förälder.  
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Slutsatser 
• En slutsats är att den neurologiska diagnosen har stor betydelse för föräldraskapet på 

så sätt att föräldern och barnet marginaliseras tidigt i ett utanförskap i samhället. 
 
• En slutsats är att nätverkets bemötande påverkar föräldraskapet både positivt och ne-

gativt genom sitt bemötande. Nätverket kan bli en ytterligare belastning vid negativt 
bemötande och fungera stärkande vid positivt bemötande. En viktig aspekt är att nät-
verkets syn på barnet påverkar förälderns syn på barnet.  

 
• En slutsats är att det nära nätverket är en viktig stödfunktion i föräldraskapet vilket gör 

att föräldrakompetensen behålls. 
 
• En slutsats är att betydelsen av expertkunskap är komplex genom en obalans i kontroll 

och stöd. Föräldrakompetensen sänks när experter utan dialog och inflytande från för-
äldern avgör normalitet och avvikelse i form av neurologisk diagnos. 

 
• En slutsats är att behandling och medicinering i föräldraskapet skapar stor oro och osä-

kerhet där bristen på stöd är synlig. Föräldrarna ger medicineringen stor betydelse ge-
nom att den aktualiserar existensiella frågor som är svåra att hantera. 

 
• En slutsats är att debatten skapar tvivel och osäkerhet i föräldraskapet. Betydelsen och 

innebörden i föräldraskapet ses som rädsla och ett ställningstagande för medicinering. 
Innebörden ses som ett maktförhållande i föräldraskapet där neuropsykiatrins röst är 
auktoritär i förhållande till föräldrarösten.  

 

Förslag till vidare forskning 
Många tankar har från intervjutillfället och genom analysen kretsat kring barnen med neuro-
logisk diagnos. Hur upplever barnen själva sin medicinering och vad skapar medicineringen 
och diagnosen för självbild. Hur ser barnen på sin framtid. Hur påverkar den neurologiska 
diagnosen barnens identitetsskapande. Gör barnen som föräldrarna, marginaliserar sig till dem 
som lever i skuggan av livet. Finns det positiva aspekter och styrkor som behöver lyftas fram 
hos dessa barn. Vidare forskning kunde vara att söka betydelsen av den neurologiska diagno-
sen i barnens identitetsskapande.  



 37

Diskussion  
Syftet var att söka en fördjupad förståelse av hur föräldrar upplever en neurologisk diagnos 
hos barnet och hur diagnosen påverkar föräldraskapet. Föräldrarnas berättelser visar att den 
neurologiska diagnosen påverkar föräldraskapet på ett genomgripande sätt, framförallt genom 
en marginalisering i samhället. I studien blir ett glapp synligt mellan belastningen på föräldra-
skapet och samhällets omhändertagande, nätverkets stöd till föräldrar med barn som har neu-
rologisk diagnos. 

Om föräldraskapet möter enbart ett gott bemötande och adekvat stöd kan förutsättningarna 
ändras så att diagnosen inte nödvändigtvis innebär att familjen vid tonårsstadiet upplever sig 
leva på skuggsidan i samhället. Slutsatserna i denna studie har visat att neurologisk diagnos är 
en riskfaktor för senare social belastning. 

Diagnosens betydelse för föräldraskapet kan i denna studie inte kopplas ihop med neuro-
psykiatrins svar att diagnosen innebär lättnad, ett sådant resonemang ter sig allt för kortsiktigt 
och snävt. Neurobiologins motståndare har en poäng i sitt resonemang om stämpling och in-
kompetensförklaring av föräldraskapet som följd av en diagnostisering men även det synsättet 
är för snävt och fångar inte in kärnan och komplexiteten i betydelsen av den neurologiska 
diagnosen. Om man ska använda ett visst synsätt behöver vissa kriterier eller faktorer av be-
tydelse ställas upp. I detta fall kan neuropsykiatrins synsätt missa kriteriet långsiktighet och 
faktorn sociala och samhälliga effekter av diagnostiseringen, vilket kan te sig naturligt efter-
som det är en biologisk teori där dess egen begränsning ligger. Det biologiska synsättet är 
alltså inte tillräckligt för att betydelsen av den neurologiska diagnosen ska bli klargörande och 
fungera som en lättnad, vilket de anger. 

 Motståndarsidans synsätt där sociala faktorer i kultur och samhälle anses vara huvudorsak 
till beteendet saknas en individnivå. Det tenderar att glömma barnet med beteendestörning. 
Synsättet behöver integrera experters och nätverks kunskap och kraft som ett stöd i föräldra-
skapet. Att rasa mot kulturen och samhället kan inte vara någon direkt hjälp till barnet. Mot-
ståndarsidan behöver ett mer förklarande och behandlingsinriktat synsätt på individnivå, till 
skillnad från att vara ett synsätt som enbart kritiserar neuropsykiatrin.   

Vi behöver ett synsätt som är inriktat på en helhetssyn där både barnet och föräldraskapet 
finns på en individnivå och där samhälleliga och sociala riskfaktorer finns med. Vi behöver 
utforma stöd som inbegriper både en prognos framåt och ett aktivt stöd i nuet till föräldrar 
med barn med neurologiska diagnoser. 

Stödet till föräldraskapet behöver vara uppbyggt utifrån en helhetssyn där sociala, peda-
gogiska och psykologiska insatser behöver samverka. I studien sågs nätverkets bemötande 
polariserat i bra eller dåligt bemötande, ytterligheter där den neurologiska diagnosen kan ses 
som komplex i förhållande till bemötandet hos de professionella. Bemötandet kan knytas till 
den polarisering som finns inom barn och ungdomspsykiatrin idag för att göras begripligt, 
där föräldraskapet möts utifrån olika synsätt och utgångspunkter. Här finns ett proffesio-
nellt ansvar att inte ansluta sig till snäva synsätt eller förklaringsmodeller. Ledordet sam-
verkan behöver få en personlig och professionell betydelse för dem som möter föräldrar 
med barn med neuropsykiatriskt funktionshinder. Vi professionella behöver kanske göra 
som en av mammorna i berättelsen ge upp och erkänna vår begränsning för att kunna ut-
veckla en samverkan. 

En spekulation och en fråga kan vara om vi har gått för långt i vår diagnoskultur när ett 
syskon till ett diagnostiserat barn i berättelsen medicineras mot koncentrationssvårigheter utan 
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diagnos. Vi behöver verkligen reda ut var gränserna går vad det gäller medicinering av bete-
endeströningar. Jag stöder vidare forskning kring både korttids- och långtidseffekter av medi-
cinering av barn.  

Innebörden av den offentliga debatt kan ses i föräldraskapet som en tveksamhet och osä-
kerhet samtidigt med ställningstagande för medicinering. Föräldrarna resonerar utifrån ett 
auktoritetstänkande när de tar ställning för medicinering av sina barn. Kanske vi här behöver 
vara mer tydlig med att som Wrangsjö uttryckte det ”att dagens sanningar kan vara morgon-
dagens överdrifter” Maktaspekten i dagens diskurs neuropsykiatrin är tydlig i föräldrarnas 
uttalanden. Maktaspekten och tveksamhet är alltså innebörder som knyts till debatten om arv 
och miljö. Tveksamheter och osäkerhet behöver lyftas fram och göras synliga för att inte som 
Souminen resonerar i studien, att föräldrarna tror att tveksamheter och osäkerheten beror på 
dem själva. Tveksamhet och osäkerhet är faktorer som föräldrar behöver förhålla sig till, till 
skillnad från att införliva i sitt föräldraskap. 

Ytterligare en aspekt är synlig i studien där berättelsens fokus har legat på det utanför-
skap som både föräldern och barnet upplevt när familjen mer och mer har ställts utanför ge-
menskapen i samhället. När nätverket som till exempel BUP, barn och ungdomspsykiatrin 
inte har möjlighet att ge stöd och möjlighet till en helhetsbild kan ensamheten i föräldraskapet 
tvinga fram olika överlevnadsstrategier som en förälder beskriver som att till viss del ge upp 
sina barn, att sluta leta och hindra dem från att råka illa ut eller göra någon annan illa. Om 
berättelserna var fler och försök till generalisering kunde göras så kan en fara vara att när för-
äldraskapet ges upp, har vi en grupp marginaliserade barn i stort behov av stöd, utan föräldrar 
och utan det viktiga föräldraskapet. 

Studien visar att ett större ansvar behöver tas bland professionella att utforma en tydligare 
samverkan för att skapa bättre förutsättningar för ett gott föräldraskap vid diagnostiseringen 
av neurologiska funktionshinder. Föräldraskapet behöver tidigt stöd i relationen till sitt barn 
och de professionella kring familjen bör lägga sin kraft på ett gott bemötande och integrering i 
nätverk och samhälle för att undvika ett utanförskap och marginalisering.  

Metodologiska reflektioner  
Den systemteoretiska referensramen ligger mer som en grund till att förstå föräldraskap som 
social konstruktion än som analysverktyg. Det systemiska kan ses begränsat i studien till för-
mån av narrativ och berättelseforskning. Föräldraskap kan analyseras utifrån obalanser i de 
olika systemen som föräldraskap och nätverk innebär. Fokus har istället legat på en fördjup-
ning genom narrativ metod vilken kan ses begränsad på så sätt att det inte går att generalisera 
berättelserna. Värdet med narrativ metod kan istället ligga i en fördjupad förståelse vilket då 
skulle kunna leda till utveckling av det professionella. 
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Bilaga 1 Missivbrev     XXXXXX 

 

 

Förfrågan om deltagande av intervju 

Jag är en student vid Socialhögskolan, Stockholms universitet som skriver en uppsats om för-
äldraskap och neurologisk diagnos av barn. Uppsatsen kommer att handla om hur vi ser på 
diagnos idag, samhället och den expertkunskap som föräldrar möter vid diagnostisering av 
barnet och det egna föräldraskapet.  Intervjuer kommer att genomföras för att ta del av föräld-
rars berättelser om diagnosens betydelse för dem. Förfrågan om deltagande går till er/dig för 
att ni har ett barn med en neurologisk diagnos. Dessa intervjuer kommer att behandlas konfi-
dentiellt, vilket betyder att intervjupersonerna inte kan identifieras i uppsatsen. Namn och 
personuppgifter kommer att ändras. Intervjun kan avbrytas när som helst och ni/du är fri att 
avstå från att svara. Uppsatsen kommer att finnas tillgänglig via Socialhögskolans hemsida. 

 

Min handledare vid Socialhögskolan, Stockholm Universitet 

Lektor: Ulla Forinder 

Tel: xxxxx  

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Camilla Lindström 

Tel: xxxxx 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 Intervjuguide   

 

        Intervjuguide 

 
1. Beskriv er/din familj? 

 
2. Berätta om tiden före diagnosen? 

 
3. Berätta hur det blev då barnet fick diagnos? 

 
 
4. Vad betyder det för er/din familj att barnet fått en diagnos? 
 
5. Kan du berätta om diagnosen påverkat för er/dig som föräldrar? 

 
 
6. Hur skulle ni/du beskriva ert/ditt föräldraskap, hur är du som mamma/pappa? 

 
7. Kan ni/du beskriva om ni/du förändrat er som förälder sen barnet fick diagnosen? 

 
8. Berätta om barnets behandling och eventuell medicinering? 

 
9. Vilken betydelse har familjens nätverk? 

 
10. Har det funnits andra personer som varit viktiga för familjen 

 
11. Vilken betydelse har dessa haft? 

 
12. Det pågår en debatt mellan två läger, den sidan neuropsykiatrin förespråkar diagnos 

och medicin med amfetaminbehandling och den andra sidan säger att det inte finns 
några hjärnfel utan att allt handlar om barnets miljö, har ni/du tagit del av denna de-
batt? 

 
13. Berätta vad ni tycker om debatten? 

 
 


