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SAMMANFATTNING 
 
ADHD är en vanligt förekommande neuropsykiatrisk störning bland barn, vilka uppvisar 
beteende som överaktivitet, uppmärksamhetsstörning och impulsivitet. För föräldrarna kan 
detta innebära svårigheter att hantera barnens beteende och sätta begränsningar. Syftet med 
studien var att belysa föräldrars upplevelse från sitt dagliga liv med barn med ADHD 
problematik. Metoden som använts var en litteraturstudie som analyserades med kvalitativ 
innehållsanalys och baseras på sju vetenskapliga artiklar som motsvarade syftet för studien. I 
resultatet framkom: Föräldrarnas uppfostringsförsök, Föräldrarnas relation, Ett minskat 
kontaktnät, Behov av stöd och hjälp, Hopp och förtvivlan samt Kulturkrock och 
rollförväntningar. Det förekom i resultatet att föräldrarna hade ett svårthanterbart liv som 
berodde på barnets problematik. Många föräldrar hade svårighet att acceptera barnets diagnos, 
vilket gav upphov till blandade känslor som sorg, frustration, ångest, lidande men även 
välbefinnande.  Barnets överaktivitet och impulsivitet hade en stor inverkan på föräldrarnas 
liv. Föräldrarna lärde sig olika tillvägagångssätt för att hantera barnets beteende. Resultatet 
visade också att föräldrarna upplevde en stor förändring av sitt sociala liv vilket innebar ett 
minskat kontaktnät för föräldrarna. Att ha barn med ADHD var påfrestande och föräldrarna 
upplevde sig jämt missförstådda och hjälplösa, men trots det accepterade de flesta föräldrar 
sin situation och gjorde det bästa av det. 
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INLEDNING 
 
Intresset till denna studie kommer från nyfikenheten då båda uppsatsförfattarna är mödrar. 
Som mamma till små barn krävs det mycket planering och tålamod vilket inte alltid är lätt. I 
dagens samhälle är det många barn som har fått diagnosen ADHD. Detta kan innebära att 
barnen lever med uppmärksamhetsstörning och överaktivitet som kan vara besvärande för 
föräldrarna på olika sätt. Det är inte bara barnen som blir drabbade och betraktade som 
annorlunda, utan även deras föräldrar. Enligt Ljungberg (2005) har för lite uppmärksamhet 
getts till föräldrarnas upplevelser om hur diagnosen ADHD påverkar familjens tillvaro. 
ADHD kan orsaka lidande för både barnet och föräldrarna men kan även påverka hela 
familjens uppfattning om barnet. Därför ville vi fördjupa oss i hur föräldrar med barn med 
ADHD upplever sin situation. 
 
BAKGRUND 
 
ADHD är en förkortning av engelskans "Attention Deficit Hyperactivity Disorder" och 
översätts överaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning (Harvey, Danforth, Eberhardt 
Mckee, Ulaszek & Friedman, 2003). ADHD anses vara en neuropsykiatrisk störning som 
redan för hundra år sedan fanns beskriven av den engelske barnläkaren George Still. Han 
beskrev 1890 att tillståndet hos barn med koncentrationssvårigheter, överaktivitet, bristande 
impulskontroll, motoriska problem och inlärningssvårigheter var vanligt förekommande hos 
barn, men klassades då som en hjärnskada (Minimal Brain Damage; Gillberg, 2005). 
 
Idag klassificeras ADHD inte som någon hjärnskada på grund av att det inte kan bevisas att 
den beror på någon störning i hjärnan (Ibid). ADHD är ärftligt och anses vara mellan fyra till 
fem gånger vanligare hos pojkar än hos flickor (Ljungberg, 2005).  
 
I Sverige har runt fem procent av alla barn och cirka tre procent av alla vuxna ADHD. Det 
innebär sammanlagt att minst 250 000 personer lider av det neuropsykiatriska syndromet 
ADHD (Ibid). För barn som idag uppvisar beteende som överaktivitet, 
uppmärksamhetsstörning och impulsivitet används det främst den internationella termen 
ADHD, men även den nordiska termen DAMP (Dysfunktion, Aktivitetskontroll, Motorik och 
Perception) (Gillberg, 2005). DAMP är ett omfattande begrepp som används framför allt för 
barn som har svårt att kontrollera sin motorik och/eller att tolka sinnesintryck (Gillberg, 
1998). 
 
Barn med ADHD har olika svårigheter som kan ge problem (DeMarle, Denk & Ernsthausen, 
2003). Symtom som uppträder hos små barn skiljer sig från hur de ter sig för något äldre barn. 
Under småbarns- och förskoleåldern domineras bilden oftast av överaktivitet. Barnen med 
ADHD klättrar, kryper, är ständigt aktiva och nyfikna på det mesta. Kort uthållighet och 
svårigheter att sitta still och lyssna vid samling i förskolan eller skolan är vanligt. Barnen är 
ofta omedvetna om faror och deras lek är oftast splittrad (Beckman 2004). Beckman (Ibid.) 
beskriver vidare att snabba humörsvängningar är vanliga på grund av frustrationer som oftast 
leder till besvärande utbrott av olika slag, t.ex. aggressivitet och ilska. Axengrip och Axengrip 
(2001) poängterar att eftersom många människor inte vet vad ADHD är, är det lätt att dessa 
barn uppfattas som "trotsiga" och "ouppfostrade".  
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Föräldrarnas upplevelser 
Ett barn med ADHD- diagnos är oftast som en gåta för sina föräldrar. Föräldrarna vet aldrig 
riktigt hur de skall handskas med barnets symptom och problematiska beteende (Gravander & 
Suomien, 1998). Föräldrar och syskons utveckling och beteende påverkas av det annorlunda 
fungerande barnet, då oklarhet föder konflikter och ett osäkert föräldraskap. Föräldrar blir 
oftast desperata och uppgivna när inga fostransmetoder fungerar och de pendlar mellan att 
försöka resonera med barnet, vädja, hota, skälla och bestraffa eller visar uppgivenhet (Duvner, 
1998). Detta bidrar till att barnets vardag inte blir som för andra barn och föräldrarna skäms 
för att barnet är oregerligt då omgivningen tror att det hyperaktiva barnet med ständiga utbrott 
bara är ”bortskämd” och ”ouppfostrad” (Boëthius & Rydlund, 1998). 
 
Familjer med barn med ADHD mår mycket dåligt och lever ofta med extremt stora 
påfrestningar (Axengrip & Axengrip, 2001). Barnen är krävande och behöver ständigt tillsyn 
(Beckman, 2004). Detta tär mycket på relationen då familjen inte kan leva ett vanligt 
familjeliv (Axengrip & Axengrip, 2003). 
 
Relationsproblem, med skilsmässor till följd, är vanligt hos familjer med barn med ADHD. 
Föräldrarna blir ofta osams om hur de ska bemöta sitt "bråkiga" barn och oftast blir det 
mamman som får dra med allt, medan pappan drar sig undan för att han inte orkar mer 
(Beckman, 1997). I Gravander och Suomiens studie (1998) framkommer att ju fler problem 
föräldrarna har, desto säkrare är det också att allt fler professionella blir inblandade, men att 
familjen inte mår bättre bara för att de har kontakt med många professionella, snarare tvärtom 
(Ibid.). Gravander, Widerlöv och Sjögren (1999) beskriver att blandade känslor, förvirring 
och ångest är vanliga känslor som uppstår hos föräldrarna på grund av de olika förklaringar, 
råd och lösningsförslag som dessa får av de olika yrkesutövarna som är inblandade, till 
exempel psykologer, läkare och terapeuter. Men Gravander och Suomien (1998) anser att om 
föräldrarna förmår att välja bland de olika råd och lösningsförslag som de får, kan föräldrarna 
få bättre självförtroende, bli säkrare i sitt föräldraskap och därmed bli mer benägna att ta emot 
hjälp. 
 
 
Föräldrarnas livsvärld 
Livsvärlden beskrivs som den verklighet vi dagligen lever i och som vi ständigt tar för given. 
Ett livsvärldsperspektiv innebär att beskriva den levda erfarenheten i sitt sammanhang. 
Livsvärlden innebär att förstå, se, beskriva och analysera en människas liv så som det erfars 
och genom att försöka förstå människans tillvaro så som hon eller han förstår den, visar 
vårdaren respekt för människans integritet och viljan att möta individens livsvärld (Dahlberg 
Segesten, Nyström, Suserund & Fagerberg, 2003). Föräldrarnas livsvärld är upp o ner på 
grund av föräldrarnas frustration då barnet inte har ett fullt normalt beteende och för att 
dessutom få en bekräftelse av att barnet lider av ett neuropsykiatrisk funktionshinder 
(Gillberg, 2005). Eide & Eide (1996) anser att kommunikationen har en central roll inom 
vården. Sjuksköterskan måste aktivt lyssna under ett samtal med patienten. Detta kan i sin tur 
leda till en snabbare uppfattning av patientens problem och därmed bättre vård. Det 
huvudsakliga målet med omvårdnadsarbetet är att patienten ska nå optimal hälsa och/eller att 
lindra lidande. Dahlberg et al. (2003) påpekar att de som möter föräldrarna måste vara öppna 
och följsamma. För att kunna ha ett öppet perspektiv krävs att sjuksköterskan har förmågan att 
kunna kommunicera, både verbalt och icke verbalt med föräldrarna. Gravander och Suomien 
(1998) anser att föräldrarna behöver all tänkbart stöd från yrkesutövarna och kunskap om sin 
situation för att kunna påverka kommunikationen med sitt barn. För att uppnå målet krävs det 
samspel, en form av interaktion mellan sjuksköterska och patient. 
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Föräldrarnas lidande och välbefinnande 
Familjer med barn med ADHD lever i oro och kaos. Barnets tillstånd orsakar dem ett stort 
lidande (Kadesjö, 1996). Föräldrar blir oftast besvikna, sårade och vågar inte anförtro sig till 
några i sin omgivning eftersom barnet uppfattas som besvärliga (Perry, Hatton & Kendall, 
2005). Föräldrar till barn med diagnosen ADHD hamnar lätt i ensamhet, isolering och 
depression (Boëthius & Rydlund, 1998) då vänner och släktingar har svårt att acceptera 
barnets beteende och vill helst inte ha familjen på besök (Perry et al., 2005). Enligt Dahlberg 
et al. (2003) är lidande en oundviklig del av livet och att det alltid finns någon form av 
livslidande i människans liv. Wiklund (2003) menar också att livslidande är knutet till 
livssituationen, livshistorien och erfarenheter. Men lidande är även knutet till känslan av att 
förlora kontrollen (Ibid) som är förenat med upplevelser som inre smärta, förtvivlan, skam, 
apati, ensamhet och sorg. Lidande inverkar på hela människan och kan ses som ett 
helhetsfenomen (Jahren Kristoffersen, 1998). Eide och Eide (1996) beskriver att 
sjuksköterskan bör ha förmågan till att kunna lugna och trösta men även visa lyhördhet i 
omvårdnadsarbetet med personer i svåra situationer.  
 
Välbefinnande är, liksom lidandet, en naturlig del av livet. Det är viktigt att försöka lindra 
människans lidande och i stället få dem att känna välbefinnande (Dahlberg et al., 2003).  
Människan söker hela tiden efter att lindra sitt lindande genom att sträva efter det lustfyllda 
(Wiklund, 2003).  Gillberg (2005) beskriver hur viktigt det är för föräldrarna med barn med 
ADHD att umgås med andra familjer som också har barn med diagnosen ADHD. Familjerna 
kan ge varandra starkt stöd för varandra genom att veta att de tillhör en grupp och att de inte 
avviker från vad som anses vara normalt. Även Kadesjö (1996) anser att genom att ge stöd, 
information och kunskap kan föräldrarna få möjlighet att förstå vad som ligger bakom barnets 
beteende och på så sätt få bättre insikt om att barnets beteende inte handlar om ovilja eller 
olydnad (Ibid). I Cullberg (1992) framkommer att sjuksköterskan har som vårdare en viktig 
roll i föräldrarnas situation när deras barn är sjukt. Det är viktigt att sjuksköterskor förmedlar 
trygghet till familjen för att föräldrarna ska kunna känna stöd och tillit. Detta leder i sin tur till 
att vårdrelationen utvecklas. 
 
Socialstyrelsens kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor och barnmorskor betonar att det 
är viktigt att sjuksköterskor inom sitt yrkesområde både bör kunna samtala och lyssna men 
även bygga upp ett förtroendefullt förhållande till patienten, för att på så sätt involvera denne i 
omvårdnadsarbetet. Detta innebär att sjusköterskan ska fungera som ett stöd och samtidigt 
göra patienten och familjen delaktig (SOSFS 1995:15). Genom att föräldrarna får klarhet i 
vad ADHD innebär kan problemet bli mer begripligt, avgränsat och hanterbart. När familjen 
har accepterat sin situation och insett att de har barn som beter sig annorlunda kan de börja 
känna välbefinnande (Duvner, 1998). Enligt Dahlberg (2003) har sjuksköterskan ansvaret för 
att vårdrelationen blir positiv. Kirkevold (2003) beskriver att en sjuksköterskans uppgift är att 
bidra med stöd och konstruktiva synpunkter som kan hjälpa familjen att se möjligheter snarare 
än begränsningar. Detta kan bidra till att familjens livskvalitet förbättras antingen på kort eller 
på lång sikt. 
 
KASAM 
Antonovsky (2003) utvecklade begreppet KASAM (Känsla Av Sammanhang).  KASAM 
utgår ifrån en salutogent perspektiv, vilket innebär att faktorer som kan bevara eller skapa god 
hälsa spelar en central roll i individens livssituation. Även Pellmer och Wramner (2002) 
beskriver olika faktorer som kan påverka människans hälsa och den subjektiva upplevelsen. 
Tillgång till ett socialt nätverk, trygghet, välbefinnande och tillfredställda grundbehov är 
faktorer som påverkar upplevelsen av hälsa medan sjukdom, lidande, smärta och otrygghet 
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påverkar upplevelsen av ohälsa (Ibid). 
 
Att inte få sova en hel natt och anspänningar på dagarna bidrar till att föräldrarna till barn med 
ADHD känner en ständig trötthet. Tröttheten tillsammans med stressen som föräldrarna 
känner pga. barnens beteende är bidragande orsaker till upplevelse av ohälsa (Duvner, 1998). 
I SOSFS (1993:17) står att ett av omvårdnadens syften är att skapa en hälsobefrämjande 
miljö, att undanröja smärta och obehag samt ge stöd och hjälp åt patienter i deras reaktioner 
på sjukdom, trauma, funktionshinder och behandlingssituationer. Enligt Ehnfors, Ehrenberg & 
Thorell-Ekstrand, (1998) kan sjuksköterskor hjälpa föräldrarna att uppleva hälsa genom att 
vara närvarande, visa respekt, intresse och förståelse för föräldrarnas situation. Kirkevold et al 
(2003) anser att sjuksköterskor kan underlätta föräldrarnas situation genom att föräldrarna får 
all den kunskap och stöd de behöver samt att familjen känner sig väl omhändertagna av 
sjukvården.  
 
Utifrån det salutogenetiska perspektivet utvecklade Antonovsky (2003) tre olika begrepp: 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet innebär hur människan upplever 
samt förstår olika händelser och information. Hanterbarhet beskrivs som individens resurser 
att klara av de krav som de ställs inför. De resurser som personer har, är dels de som individen 
själv har, men också den de får genom t.ex. familjen och vänner som personen känner tillit 
till. Innehav av hanterbarhet bidrar till att lättare klara av svåra situationer som personen ställs 
inför. Det sista begreppet meningsfullhet innefattar en känsla av att livet har en mening och en 
känslomässig innebörd. Antonovsky anser även att när människor upplever sin tillvaro som 
begriplig, hanterbar och meningsfull så har man ett högt KASAM och människan kan då ha 
lättare att behålla hälsan. 
 
Enligt SOSFS (1995:15) är en av sjuksköterskans arbetsuppgifter att hjälpa människor till en 
bättre livskvalitet.  Gillberg (2005) menar att genom att ha en förstående, anpassad och 
stödjande omgivning kan funktionshindret hejdas till att utvecklas till ett allvarligt handikapp. 
Detta kan enligt Axengrip och Axengrip (2001) göras genom att sjuksköterskor skaffar sig 
mera kunskap om hur föräldrar till barn med ADHD upplever sin situation och på så sätt bidra 
till att diagnosen ADHD inte ses som ett handikapp. 
 

PROBLEMFORMULERING 
 
Dagens samhälle ställer stora krav på både barn och vuxna. Dessa krav måste vi alla leva upp 
till för att kunna bli accepterade i samhället. Människor har fördomar och därmed lätt att 
döma barn som avviker från vad som anses vara ”normalt”. Detta visas med irritation mot 
föräldrarna som redan då har ett mödosamt arbete med barnen. 
 
Att vara förälder till ett barn med ADHD kan betyda att familjen utsätts för påfrestningar 
eftersom föräldrarna och barnen ställs inför en svår livssituation på grund av att hela deras 
tillvaro påverkas. En familj som har ett barn med diagnos ADHD är inte som alla andra 
familjer. Att se sitt barn och inte förstå sig på dem innebär en stor sorg. Föräldrarna har svårt 
att hantera dagliga situationer eftersom barnen har svårigheter att hålla kvar 
uppmärksamheten, kontrollera sina impulser och överaktiviteten. 
 
Genom att vi sjuksköterskor får insyn i och mer kunskap om vad det innebär att ha ett barn 
med ADHD kan vi bli mer förstående och mindre fördomsfulla. Det är viktigt att 
sjuksköterskan inte dömer i förväg eftersom bemötandet och relationen som skapas är 
grunden till en god och tillförlitlig vård. Människor som söker vård har alltid förväntningar 
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som ibland kan vara orealistiska, som t.ex. att läkaren ska kunna bota barnens ADHD med 
hjälp av tabletter. Men alla människor som söker vård vill ha någon form av tröst, stöd, 
lindring och framför allt bli trodda.  
 
Inom hälso- och sjukvården kommer vi att träffa föräldrar vars barn har ADHD- diagnos och 
därför är det viktigt att vi visar och har förståelse för dem och deras svårigheter. För att kunna 
få förståelse för deras situation behöver vi kunskap, om hur föräldrarna upplever sitt dagliga 
liv med ett barn med ADHD problematik.  
 

SYFTE 
 
Syftet med studien var att belysa föräldrars upplevelse från sitt dagliga liv med barn med 
ADHD problematik. 

 
METOD 
 
För att belysa föräldrarnas upplevelser har studien utgått från en kvalitativ ansats med ett 
beskrivande syfte. Med kvalitativ ansats menas att avsikten är att undersöka, studera ett 
fenomen eller tolka upplevelser, mening och erfarenheter (Willman & Stoltz, 2002). Enligt 
Dahlberg (1997) kan detta bidra till en kunskapsutveckling inom området omvårdnad, då en 
kvalitativ metod fokuserar sig på att beskriva aspekter av vårdandet som handlar om 
människors mening, tro och hopp, önskningar och funderingar, och den kroppsliga, själsliga 
och andliga medvetenhet som människor har. 
 
Material 
Metoden som valts är en litteraturstudie som baseras på vetenskapliga artiklar. En 
litteraturstudie innebär att forskaren samlar in fakta från tidigare publicerad information och 
sedan bearbetar informationen för att kunna få en helhetsförståelse för en speciell situation 
eller ett specifikt problemområde. Att genomföra en litteraturstudie innebär att systematiskt 
söka, kritiskt granska och sedan sammanställa litteraturen inom det valda ämnet (Forsberg & 
Wengström, 2003). 
 
Datainsamlingen gjordes genom att söka vetenskapliga artiklar i databaserna. De databaser 
som användes var: Cinahl, Elin, PubMed och SveMed+ och de belyser området hälso-
sjukvård. Elin är en fulltextdatabas som innehåller artiklar från omvårdnadsforskning. 
Pubmed är en version av Medline som anses vara en bred databas som täcker områdena 
omvårdnad, medicin och odontologi. Även SweMed+ är en bred databas som täcker 
vårdforskning och innehåller vetenskapliga tidskriftartiklar, forskningsrapporter och 
avhandlingar. Cinahl är en databas med vetenskapliga tidskriftartiklar, monografier och 
konferensabstrakt med specialitet på omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2003). 
Enligt Polit, Beck och Hungler (2001) är Cinahl en av de mest användbara databaserna för 
sjuksköterskor men påpekar också att det är viktigt att söka i mer än en databas för att få en 
bredare sökning.  
 
Sökorden som användes i databaserna Elin, Cinahl och Pubmed var på engelska eftersom de 
är engelskspråkiga databaser som bara accepterar detta språk, men i Svedmed+ användes 
svenska sökord. Sökorden som användes var: ADHD, nursing, caring, children, parents, 
parenting, support, knowledge och experience (se tabell 1). Sökorderna kombinerades på 
olika sätt i de olika databaserna. 
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Tabell 1. Resultat av sökning i databaser. 
Databas Sökord Antal 

träffar 
Använda 
artiklar 

ELIN        ADHD               5466  
                  ADHD + Nursing                   55                       2 
                  ADHD + Caring                     9  
                  ADHD + Support                   58                       1 
                  ADHD + Parents + Problems                 131                            1 
 ADHD + Parenting                   91                       1 
 ADHD + Knowledge                   20  
 ADHD + Experience                   15  
CINAHL                 ADHD               1061  
                  ADHD + Parenting                 320                       1 
PubMed     ADHD             11334  
                  ADHD + Children                 420  
                  ADHD + Parenting                   88                       1 
SveMed+                 ADHD                   56  
 ADHD + Föräldrar                     0  
 
 
Tillvägagångssätt 
Metoden som valts är en litteraturstudie som baseras på vetenskapliga artiklar vilka söktes i 
olika databaser. Uppsatsförfattarna tog kontakt med ansvarig bibliotekarie för IVOSA som 
gav råd om olika sökvägar samt rekommenderade relevanta sökord. Enligt Hansson (2002) 
ska en vetenskaplig artikel uppfylla vissa kriterier. För att en artikel ska vara vetenskaplig bör 
den vara primärpublicerad i en vetenskaplig tidskrift. Artikel ska ha abstrakt, nyckelord, 
metod, resultat, diskussion och referenser. Artiklarna som inte innehöll dessa delar togs bort 
från studien. Enligt Kvale (1997) ska en vetenskaplig studie ha en hög reliabilitet och 
validitet. Detta är två centrala begrepp i vetenskaplig forskning. Begreppet validitet är en mått 
på tillförlitligheten av studien det vill säga att det inte var slumpen som bestämde resultatet. 
Tillförlitligheten mäts således genom validiteten. Reliabilitet är pålitligheten hos metoden, 
innebär att forskaren ifrågasätter säkerheten i studiens metod.  
 
Urvalet av artiklarna bestämdes av uppsatsförfattarna innan sökningarna utfördes i de olika 
databaserna. Artiklarna som valdes skulle stämma överens med studiens syfte och artiklarna 
som handlade om barnens upplevelser av att ha ADHD sorterades därför bort, eftersom 
uppsatsförfattarnas syfte var att beskriva föräldrarnas upplevelser vars barn har ADHD 
diagnostik. Ett krav som uppsatsförfattarna hade var att studierna skulle vara skrivna på 
engelska eller nordiska språk, samt vara utförda i olika delar av världen. Enligt Polit et al. 
(2001) bidrar detta till att ge studien en ökad bredd. 
 
Vid datasökningen genomlästes titlarna för att få en uppfattning om problemområdet i 
studierna och titlarna som inte överensstämde med studiens syfte sorterades bort. De artiklar 
som handlade om unga vuxna och vuxna erfarenhet av ADHD valdes bort direkt. Därefter 
genomlästes ett 70-tal abstrakt där titeln ansågs beröra problemområdet. Kriterierna för vidare 
genomläsning var att artiklarnas abstrakt skulle knyta till syftet i denna studie. Willman och 
Stoltz (2002) anser att en artikel bör granskas för att känna igen kravet och riktlinjer som en 
vetenskaplig artikel bör ha.  
Efter denna genomläsning återstod 20 artiklar som sedan översiktligt genomlästes i sin helhet. 
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Kriterierna nu var att artiklarnas resultat skulle belysa föräldrarnas upplevelser av sitt dagliga 
liv med barn med ADHD. Större delen av artiklarna var inte relevanta för vårt syfte och 
valdes därför bort eftersom dessa artiklar handlade om barnens upplevelser. Slutligen fanns 7 
artiklar kvar och dessa användes i analysen för denna studies resultat. 
 
Analys  
Syftet med dataanalysen är att beskriva, förstå, förklara, tolka och sammanställa materialet. 
En innehållsanalys kan göras som manifest och/eller latent (Forsberg & Wengström, 2003). 
Uppsatsförfattarna valde att arbeta utefter den manifesta innehållsanalysen. I den latenta 
innehållsanalysen beskrivs det synliga och påtagliga i texten, det vill säga en beskrivning av 
det som framkommer i texten utan att tolka underliggande innebörd. I den latenta analyseras 
texten i ett försök att ge en förklaring på underliggande mening. Det innebär en beskrivning 
av vad texten betyder (Ibid.). 
 
Dataanalysen består av tre faser som kan beskrivas som helhet till delar och åter till helhet. 
Den första fasen består i att läsa och få en första förståelse av datamaterialet. Den andra fasen 
är analyserande för att få en fördjupad förståelse. Texten delas då i mindre delar. Vid den 
tredje fasen behandlas texten åter som en helhet. Då sammanställs det analyserade materialet 
och resultatet till lämplig form (Dahlberg, 1997). 
 
Enligt Dahlberg (1997) baseras resultatet på datamaterial som har bearbetats systematiskt och 
kritiskt granskats. Analysen börjar med att forskaren läser texten flera gånger för att bekanta 
sig med den och efter att ha läst innehållet upprepade gånger kan innehållet kännas mer 
välkänt. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att innehållsanalysen är grunden för 
resultatet. Uppsatsförfattarna läste artiklarna ett flertal gånger för att bli bekanta med texten 
och få en förståelse av innehållet. De ord som inte förstods översattes till svenska för att inte 
missförstå texten. Därefter delades texterna in i meningsbärande enheter som vid 
kondensering förkortades. Detta gjordes med försiktighet för att inget av värde skulle gå 
förlorat. Efter kondenseringen kodades dessa och i det sista steget sammanställdes de olika 
koderna för att få fram likheter och skillnader vilket gav olika kategorier (se tabell 2). 
Slutligen framkom sex olika kategorier.  
 
Tabell 2. Exempel på hur analysen gått till och hur ett kategori utformas. 
Meningsbärande 
enheter 

Kondenserad 
mening 

Kod Kategorier 

“ We were unfair 
toward him… 
 
we punished him, 
and we limited him.  
We did not know he 
had the problem-this 
illness. 

We were unfair…  
 
 
we punished him, 
and limited him 

skuldkänslor 
 
 
 
straff 

 
Föräldrarnas 
uppfostringsförsök 

 
Under processens gång har uppsatsförfattarna gått från helhet till del och sedan till en ny 
helhet. Detta genom att med jämna mellanrum återgått till de ursprungliga artiklarna och läst 
de i sin helhet återigen för att inte riskera att tappa sammanhanget. I Dahlberg (1997) 
beskriver Gadamer (1989) det som en hermeneutisk cirkel, en rörelse mellan helhet och 
delarna. 
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Forskningsetiska aspekter 
För att påbörja en litteraturstudie krävs att forskaren väljer studier som fått tillstånd från etisk 
kommitté där det gjorts noggranna etiska överväganden (Forsberg & Wengström, 2003). Den 
mest framstående av de etiska koderna är Helsingfors deklarationen och reglerna ska enligt 
Polit et al. (2001) vara tillgodosedda innan studien påbörjas. Vidare förklarar Polit (2001) att 
det finns etiska regler som skyddar studiens deltagare som tar hänsyn till deras 
konfidentialitet.  Konfidentialitet innebär att privat data inte redovisas.  
 
Denna studie bygger på resultat från tidigare forskning där respektive forskare tagit hänsyn till 
konfidentialiteten. Då samtliga undersökningspersoner avidentifierats av artiklarnas forskare, 
ansåg uppsatsförfattarna till den här studien att någon vidare avidentifiering inte var 
nödvändig (Kvale, 1997). Författarna har hanterat materialet samvetsgrant och har inte gjort 
några medvetna förvrängningar av innehållet. 

 
RESULTAT 
 
Ur analysen framkom sex olika kategorier: Föräldrarnas uppfostringsförsök, Föräldrarnas 
relation, Ett minskat kontaktnät, Behov av stöd och hjälp, Hopp och förtvivlan samt 
Kulturkrock och rollförväntningar. Vi har valt att utgå från dessa kategorier när vi presenterar 
resultatet. 
 
Föräldrarnas uppfostringsförsök 
Före barnets diagnos 

Flera studier visade att barnens beteende genomsyrade och hade en stor inverkan på 
föräldrarnas liv. Känslor som frustration och hopplöshet över barnets överaktivitet, 
svårigheter i skolan och känslan av skuld över barnets beteende var vanligt förekommande. 
Dessa känslor väckte hos många föräldrar tvivel över deras föräldraskap och många började 
tänka att deras barn var defekta eller hade någon personlighetstörning. (DeMarle, Denk & 
Ernsthausen, 2003; Kendall, Leo, Perrin och Hatton, 2005; Neophytou & Webber, 2005; 
Perry, et al. 2005 och Singh 2003). Singh (2004) framhåller också att många föräldrar kände 
sig skamsna och skyldiga över ilskan som barnen orsakade, vilket fick mödrarna att känna sig 
som dåliga föräldrar. Men föräldrarnas ilska var också en form av uttryck för deras förtvivlan 
och isolering. 
 

”When Shaun’s problems began to grow I was very depressed. I was very 

confused. I felt very alone. I felt guilty, because something was happening that 

I didn’t know how to control.” (Singh, 2004) 
 
I flera av undersökningar visade sig att föräldrarna hade olika sätt att hantera sitt barns 
beteende. I Perry et al. (2005) studie framkom att flera föräldrar straffade och agade sina barn, 
vilket gav upphov till skuldkänslor men även känslor av elände och sorg, eftersom barnens 
beteende inte blev bättre.  

 
” I felt bad not because he had the problem more so because of the form we 

dealt with it. We punished him, and we limited him…we were unfair toward 

him…” (Perry et al, 2005). 
 
Men i Bull och Whelans studie (2006) hanterade föräldrarna sina barn helt annorlunda. 
Föräldrar till barn med ADHD var helt emot aga och bestraffning. De lugnade sina barn 
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genom att hålla dem tätt intill sig och pratade lugnt så att de skulle känna sig trygga. Dessa 
föräldrar ansåg också att bestraffning inte var den bästa lösning eftersom barnen då skulle lära 
sig att slåss, vilket kunde leda till ett dubbelt budskap. 
 

” I don’t think it is a good way to teach your children that hitting is Ok for 

mum to do but not Ok for you to do.” (Bull & Whelan, 2006). 
 

Efter barnets diagnos 

I studien av DeMarle et al. (2003) framkom att föräldrar till barn med ADHD upplevde en 
stor förändring av sitt liv när deras barn hade fått diagnosen. Att få reda på att barnen hade 
ADHD skapade ett antal reaktioner hos familjen som kunde leda till kriser. Föräldrarna blev 
oftast konfunderade angående barnets diagnos och många av dessa föräldrar ville inte höra att 
deras barn hade fått en lång term som neuropsykiatriskt funktionshinder. Föräldrarna ville få 
hjälp att förstå sig på barnens uppförande.  
 
Det mest centrala som uttrycktes av många föräldrar i flertalet av studierna var att de kände 
sig ängsliga och deprimerade över hur deras situation hade blivit. Detta berodde i flera fall på 
att de inte visste hur de skulle kontrollera sin situation (DeMarle et al., 2003). Föräldrarna i 
Singhs (2004) studie upplevde svårigheter att hantera sina känslor av vrede, irritation och 
dålig samvete. Vidare visade det sig att barnens överaktivitet och aggressivitet erfors som 
mycket krävande och påfrestande, vilket också belystes i studiernas av Bull och Whelans 
(2006) och Neophytou och Webber (2005). 

 
”He has beckoned me to enter while he stands with a baseball bat primed to hit 

me on the head.” (Bull & Whelan, 2006, s.668). 
 

I Bull och Whelan (2006), DeMarle et al. (2003), Kendall et al. (2005), Neophytou och 
Webber (2005), Perry et al. (2005) och Singh (2004) betonade att många föräldrar upplevde 
en viss lättnad över att ha fått en förklaring till barnets beteende. Detta ledde till att många 
föräldrar inte kände lika mycket skuld och skam eftersom de visste nu att de inte själva var 
orsaken till barnets beteende. Men i Singhs (2004) studie framkommer även att diagnosen inte 
underlättade känsla av att bli dömda av människor i deras omgivning. 

 

“Before people would say that it was my fault and because he’s just a spoilt 

little ‘bastard’, they’d say to me. Now it’s not my fault, there is a reason for it, 

a medical reason, or something he can’t help, they don’t worry about it, if its 

something he can’t help.” ( Neophytou & Webber, 2005). 
 

För många mödrar blev relationen till barnet efter diagnosen ännu viktigare och mammorna 
övergick till att vara barnets främste beskyddare och deras största stöd vid hantering av 
svårigheterna (Kendall et al., 2005). Men i Singhs (2004) undersökning framkom att många 
föräldrar inte kunde knyta an någon relation till barnet på grund av olika negativa känslor som 
hat och ilska som barnet väckte hos dem. Vidare beskriver Bull och Whelan (2006) också att 
dessa känslor kunde leda till depression eftersom mödrarna hade svårt att acceptera att de inte 
kunde hjälpa sina barn och därmed uppfylla bilden av en god mor. 
 

”It was so hard…whenever he was getting in trouble he’d say, ”You hate me”// 

And I Thought…Yeah, oh yeah.”  (Singh, 2004). 
 
Perry et al. (2005) beskriver att många föräldrar upplevde till en början en oro, rädsla och 
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svårighet över att medicinera sina barn eftersom de trodde att läkemedlet skulle förorsaka 
andra problem i framtiden. Men eftersom en märkbar förbättring av barnets beteende skedde, 
kunde föräldrarna gå med på fortsatt behandling. Vidare beskriver föräldrarna i samma studie 
att efter denna märkbara skillnad kunde deras barn fokusera sig bättre på olika sysslor, hantera 
och till och med ha ett socialt umgänge. Många föräldrar insåg att medicinen spelade en 
central roll i barnets och familjens liv. 
 

”As long as she’s on the medicine, she’ll sitt there and do what she needs to 

do. But when the medicine wears of, I’m like, “Oh,no.” Cause I don’t want her 

medicated, but it’s hard for her to focus…”  (Perry et al, 2005). 
 

Genom barnens behandling blev föräldrarna mindre ängsliga och kände sig nöjda över barnets 
förbättring, vilket ökade deras livskvalitet. Relationen mellan mödrar och barnet samt makar 
blev betydligt bättre, då föräldrarna kände mera frihet och flexibilitet och kunde i stort sätt 
fungera som en vanlig familj (Singh, 2004). 
 

“He like, cuddles me more and kisses me more, and normally when he goes to 

bed and I say ‘love you’, he just goes ‘yeah mm’ but now its like ‘I love you 

too’. . . . He seems to becoming more loving’.” (Neophytou & Webber, 2005). 
 
Det framkom i Neophytou och Webbers (2005) och Singhs (2004) studier att flera mödrar 
upplevde läkemedels inverkan på barnets beteende som positiva. Medicinens effekt innebar 
att barnen minskade sin överaktivitet samt fokuserade sig bättre i skolan och hemma. Detta 
uppfattades av föräldrarna som en bekräftelse på att barnet kunde lyckas i framtiden, vilket i 
sin tur skulle leda till att mödrarna också hade lyckats i sitt föräldraskap. Mödrarna upplevde 
då mindre oro och stress och därmed en ökad välbefinnande och mindre skuldkänsla. 
 
I en studie av Singh (2003) beskriver fäderna upplevelsen av barnens medicinering. Många 
hade en positiv inställning till medicineringen medan andra upplevde en känsla av misstro, 
eftersom de var skeptiska över läkemedels inverkan på barnens beteende. Dessa fäder verkade 
mera accepterande när barnen uppvisade en klar skillnad när de sportade, eftersom barnen inte 
var lika impulsiva. 
 

” I guess I see a difference in how he plays. He’s less impulsive doesn’t do wild 

stuff as much.” (Singh, 2003). 
 
 
Föräldrarnas relation 
Många föräldrar ansåg sig aldrig vara fria från ansvaret och passandet och fick till stor del 
anpassa sitt liv efter barnets behov. Detta upplevdes som mycket krävande, stressande och 
påfrestande, och ilskan samt frustrationen som väcktes ledde lätt till irritation och bråk mellan 
föräldrarna (Bull & Whelan, 2006).  
 
Kendall et al. (2005, s.512) och Perry et al. (2005) beskriver att föräldrarna alltid var oroade 
över barnen eftersom de behövde ständigt tillsyn. Föräldrarna var tvungna att planera sin 
vardag i detalj, och finnas till hands för barnen. Detta innebar för många familjer att en 
förälder gick ner i tjänst.  I studierna gjorda av Bull och Whelan (2006), Perry et al (2005) och 
Singh (2004) framkom att den ekonomiska faktorn påverkade föräldrarnas relation, då bristen 
på pengar förstärkte föräldrarnas oro, stress, vilket lätt ledde till diskussioner.  
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”My marriage nearly split up along the way. When my daughter was six years 

old I was told I had a ‘nervous breakdown’. It is extremely stressful. I have 

skin acne that the doctors say is the result of stress, and two weeks ago I was in 

hospital with a bleeding ulcer.” (Bull & Whelan, 2006).              
 
En majoritet av kvinnorna som deltog i Singhs (2004) undersökning, beskrev att deras makar 
inte delade mödrarnas oro över barnets beteende. Många mödrar undanhöll för fäderna om 
barnens utredning på grund av rädsla att fäderna inte skulle tillåta utredningen fullföljas. Det 
framkom även att ett flertal mödrar avsiktlig utelämnade fäderna från konsultationen på grund 
av rädsla över att få en negativ reaktion från fäderna angående barnens utredning. Dessa 
mödrar upplevde att de inte var trodda av sina män, då fäderna tyckte att mödrarna överdrev 
eftersom de såg avvikande beteende hos barnet, t.ex. överaktivitet, vredesutbrott och 
aggressivitet. Fäderna misstrodde diagnosen och behandlingen eftersom de uppfattade barnets 
uppförande som en normalt beteende. Fäderna tyckte att mödrarna var lata och ville dra fördel 
av barnets behandling då barnet inte längre skulle vara lika överaktiva och bråkiga. Vidare 
förklarade mödrarna att deras män inte kunde förstå hur de kände och att deras oro inte 
berodde på någon lathet utan att det var deras modersinstinkt som varnade dem om att saker 
och ting inte stod rätt till med sina barn. I samma studie var dock några fäder involverade i 
barnens utredning. 
 
I Singhs (2004) studie beskrivs att många fäder skaffade sig ett annat arbete eller valde att 
arbeta längre för att få ihop det med ekonomin. Genom arbete fick de ett andrum och andra att 
tala med samt möjligheten att glömma sina problem för en stund. Vidare förklarar Singh att 
bördan hos många fäder blev för stor, att de helt enkelt gav upp och övergav familjen. Detta 
förstärkte hos många mödrar känslan av isolering och hopplöshet.  
 
Ett minskat kontaktnät  
I studierna gjorda av Kendall et al. (2005), Neophytou och Webber (2005), Perry et al. (2005) 
och Singh (2004) framkommer att föräldrarnas sociala kontaktnät med släkt och vänner 
minskade. Orsaken till det minskade kontaktnätet berodde på en mängd olika orsaker. En 
orsak var att föräldrarna undveks av sina släktingar och vänner. Släktingarnas attityder och 
kommentarer gentemot barnets beteende var långt ifrån uppskattat, vilket resulterade i att 
föräldrarna drog sig undan. Föräldrarna kände att dessa människor inte förstod vad föräldrarna 
gick igenom eftersom släktingarna och vännerna inte visade något engagemang till varken 
föräldrarna eller barnet och brydde sig om dem.  
 
En annan orsak var också att många föräldrar inte orkade träffa sina vänner på grund av 
trötthet. För mycket stimuli runt barnet skulle innebära att barnen skulle gå ännu mer upp i 
varv och leda till att föräldrarnas passning tredubblades och därför fann de att lättast att stanna 
hemma (Bull & Whelan, 2006). Ett annat skäl till att föräldrarna upplevde sig ha mindre 
sociala kontakter, var att vänner och bekanta uppfattade dem som dåliga föräldrar med 
oförmågan att fostra sitt barn rätt (Neophytou & Webber, 2005).  
 

” I dreaded going to any family, because I knew that people just didn’t like him 

. . . I know that everyone would jump on him . . . I dreaded it, I used to think of 

lies to get out of it.” (Neophytou & Webber, 2005). 
 
I studier gjorda av Kendall et al. (2005) och Singh (2004) visade att föräldrarna fann 
svårigheter att tala om sin situation med andra människor. Föräldrarna ville gärna ha kontakt 
med andra, men visste inte hur de skulle gå tillväga för att få kontakt. Detta bidrog till att 
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många föräldrar i de olika studierna uttryckte känslor av hopplöshet, besvikelse och ensamhet 
som ledde till isolering från omvärlden. 
 

Studierna visade att det var betydelsefullt och viktigt att ha ett socialt kontaktnät. Det sociala 
umgänget betydde mycket för föräldrarnas välbefinnande. Det gav en känsla av trygghet, men 
även en lättnad över att ha någon eller känna till någon med gemensamma svårigheter. 
Kontakten med andra människor uppfattades också som ett nöje och en känsla av 
välbefinnande och samhörighet (Perry et al., 2005).  
 
Behov av stöd och hjälp 
DeMarle et al. (2003) undersökning framkom att det var viktigt att föräldrar fick reda på den 
exakta diagnosen, vad diagnosen innebar, vad som orsakade ADHD och hur den kunde 
behandlas. Genom att föräldrarna fick vetskap om detta, kunde de lättare bli mottagliga att ta 
emot hjälp.  
 
I Perry et al.s (2005) studie framkom att många föräldrar saknade kunskap om vad ADHD 
innebar och att dessa var i behov av information. De ville ha någon sorts plan eller guide som 
kunde hjälpa de att bättre förstå sig på sina barn, men denna hjälp kunde de inte få eftersom 
vårdgivarna och lärarna saknade denna kunskap. Föräldrarna förklarade att detta gav känslor 
av frustration eftersom de inte visste vilka de skulle vända sig till. 
 

”We need to learn more about the illness, that way you will not be too 

ashamed.” (Perry et al., 2005). 
 
I Perrys et al. (2005) undersökning tyckte några mödrar att de inte vill ha rollen som expert, 
de ville ha hjälp från läkarna och sjuksköterskor för att hantera sin situation eftersom de inte 
visste vart de skulle ta vägen. DeMarle et al. (2003) studie betonade att det är viktigt att 
bekräfta föräldrarna om att de inte är ensamma om sina problem och att det finns hjälp att få. I 
Perrys et als. (2005) undersökning påpekades även att det är viktigt att föräldrarna får 
information angående sina rättigheter samt får reda på vilka personer de kan vända sig till, 
t.ex. psykologer, kuratorer, men även tips om organisationer och föreningar som kan hjälpa 
och stödja hela familjen. Det framkom även att genom olika organisationer och föreningar 
kunde familjen träffa andra familjer som hade likartade problemen. Perry et al.(2005) 
beskriver vidare att några föräldrar tyckte att genom att träffa andra som också hade barn med 
ADHD, gjorde att de inte längre kände sig lika frustrerade och ensamma. Mödrarna beskrev 
att de inte bara fann stöd och gemenskap med dessa nya familjer utan även en känsla av 
tillhörighet.  
 
I Neophytou & Webbers (2005) och Perrys et al.s (2005) studier tyckte några föräldrar att 
träningen och mötena hjälpte dem att vara en bättre förälder eftersom de inte brusade upp lika 
fort och kunde hantera barnet bättre. Föräldrarna fick även genom att delta i gruppstöd en 
ökad förståelse för sin situation, eftersom de kom till insikt att andra familjer hade samma 
slags problem och att de egentligen inte var dåliga föräldrar. 
 

” I’ve been to a few of those [support groups] and just talking to other parents 

who have these kids, it’s so good just to know that yeah I’m not such a terrible 

mum and yeah other people have these problems too. And they have solutions 

that you may not have thought of for their kids that might work for your kids. 

So um, yeah, that’s good. .” (Neophytou & Webber, 2005). 
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Hopp och förtvivlan 
I studien av Bull och Whelan (2006) beskriver föräldrarnas önskan om att barnet ska kunna 
bli ansvariga och lyckliga i framtiden, som vuxna personer. Detta gav föräldrarna 
motivationen till att orka med deras tillvaro. Men insikten att dessa önskningar skulle 
begränsas av barnens tillstånd gav föräldrarna även en känsla av oro och förtvivlan. I Perry et 
al. (2005) framkom även föräldrarnas optimism och hopp över framtiden trots att de visste att 
ADHD var något som barnet aldrig skulle kunna växa ifrån eller botas. 
 

” I think that, fortunately, we are placing ourselves in such a way that we will 

be able to help him to continue in school so he can get at least good grades, 

not excellent grades, and when he is old enough to go to the university. That is 

our goal." (Perry et al., 2005). 
 

Många föräldrar upplevde att deras barn inte fick den hjälp de behövde i skolan och gav 
föräldrarna oro och frustration över detta. En del mödrar hade kämpat med att begära att deras 
barn skulle få speciell utbildning i skolan. De var dessutom missnöjda över lärarnas brist på 
professionalitet, eftersom föräldrarna ansåg att lärarna inte hade mycket kunskap i vare sig 
ADHD eller hanteringen av barn med ADHD.  
 

”Now, I realize it is due to their lacking the service, and they do not have the 

teachers…with basic training to help these children…They do not train the 

teachers well enough.”  (Perry et al., 2005). 
 
Många mödrar beskriver deras hopplöshet över att inte kunna hjälpa sitt barn med läxorna 
eftersom barnets överaktivitet och i vissa fall koncentrationssvårigheter försvårade 
situationen. 

 

”It took him 6 hours to do homework. I would cry out of desperation... finally 

do the homework myself” (Perry et al., 2005). 
 
Bull och Whelan (2006), Perry, et al. (2005) och Singh (2004) framhåller föräldrarnas 
förtvivlan och svårigheter att knyta an till barnet. Många föräldrar ansåg att det var viktigt att 
kunna bygga upp en bra relation till barnet, vilket bör präglas av glädje, lugn attityd, 
förståelse och stöd. Men dessa mödrar upplevde brist på anknytning till sitt barn på grund av 
negativa känslor som ilska, avvisande attityd, depression, isolering och begränsning (Ibid.). 
Något annat som gav föräldrarna känslan av misströstan var deras känsla av skuld av att inte 
kunna lösa barnets problem, eftersom de ansåg att en god moder borde kunna göra det. Detta 
gav även upphov till känslan av misslyckande, frustration och sorg (Singh, 2004). 
 

”I couldn’t reach him, you know? I’d ask him, “Why don’t you listen? Why are 

you acting so crazy?” But he’d just shake his head and not say anything. It 

made me nuts! I wanted to shake him and hug him and cry all at the same time. 

I was so frustrated, so upset and angry that I couldn’t do anything for him. I 

kept thinking I should be able to do something, you know, something to pull 

him out of this. (Singh, 2004). 
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Kulturkrock och rollförväntningar 
I Kendalls et al. (2005) och Perrys et al.s (2005) studier framkom att föräldrar som hade barn 
med ADHD och som hade emigrerat behandlades annorlunda av människor från sin egen 
kultur. Släktingar och vänner delade inte alltid föräldrarnas åsikter angående barnets ADHD-
problematik. Många av dessa människor, speciellt äldre, hade en annan syn och uppfattning 
om vad ADHD var. Detta innebar att barnet var dåligt uppfostrat och att föräldrarna hade 
brister i att hantera sitt barn. 

 

”I think sometimes it’s difficult for them to accept that it may be an 

illness…that it can’t be corrected with a swat on the bottom or a stern talking 

to. It’s the older generation’s expectation that when you tell a child to do 

something, he will do it…” (Perry et al., 2005). 
 
En annan aspekt som visades i studierna var att föräldrarna inte enbart blev kritiserade av sina 
släktingar utan även blev diskriminerade och förolämpade av att deras barn kallades galna. På 
grund av släktingars okunnighet uppfattades barnet som hade behov av läkemedel och 
dessutom psykologisk eller psykiatrisk hjälp, som galna. Föräldrarna ansåg att många av deras 
vänner eller släktingar inte ville förstå vad en neuropsykiatrisk störning eller ADHD var för 
något, eftersom släktingarna generaliserade alla människor som hade någon form av 
psykologisk eller psykiatrisk hjälp. 
 

”Only crazy people go to psychiatrists or to counseling. If you take meds and 

you have to go a shrink or counselor, you are…crazy.”  (Perry et al., 2005). 
 
Diskriminering framkom även av andra mödrar. Dessa hade lätt att kritisera och döma andra 
mödrar som har barn med ADHD. Detta ökade mammornas skuldkänslor och försvagade 
deras självkänsla (Perry et al., 2005). 
 

”I’d be in church with him and he just wouldn’t sit still; he’d be fidgeting and I 

couldn’t get him to stop at all, and people would just be turning around and 

looking at me like why couldn’t I do something about him. My husband is 

sitting right there too, but they’re looking at me.”  (Singh, 2004). 
 

DISKUSSION 
 
Syftet med studien var att utifrån en litteraturstudie belysa hur föräldrarna till barn 
diagnostiserade ADHD upplever sitt dagliga liv. Uppsatsförfattarna anser att syftet är uppnått 
eftersom i resultatet framkommer föräldrarnas upplevelser. De centrala upplevelserna som 
framkommer är föräldrarnas reaktioner såsom depression, aggressivitet, ilska, frustration mm. 
Men även föräldrarnas svårigheter i relationen till varandra, den minskade kontaktnätet och 
föräldrarnas behov av stöd och hjälp. Studien belyser inte enbart föräldrarnas lidande utan 
även deras välbefinnande och upplevelse av hälsa. 
 
Metoddiskussion 
Enligt Dahlborg (2006) har litteraturstudier syfte att, efter kritisk granskning, sammanställa 
data från tidigare genomförda empiriska studier. Forskaren bör fokusera på aktuell forskning 
för att hitta underlag för studien. Litteraturstudien valdes eftersom det är viktigt att 
sammanställa den forskning som redan fanns för att kunna ge stöd till föräldrar vars barn har 
ADHD- problematik. Detta är viktigt för att få en ökad förståelse för hur föräldrarna upplever 
sitt dagliga liv och därmed bidra till att vården blir evidensbaserad. Studien genomfördes 
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utifrån ett livsvärldsperspektiv. Vid arbete utifrån ett livsvärldsperspektiv är det enligt 
Dahlberg et al. (2003) viktigt att hela tiden vara öppen och följsam för det som undersöks. I 
livsvärldsperspektiven uppmärksammas människors upplevelser och erfarenheter. Detta är 
viktigt för sjuksköterskor som dagligen kan möta föräldrar med barn med ADHD- 
problematik.  
 
Problemet med använda litteraturstudie som metod var att för litet material fanns som var 
relevant för vårt syfte. Trots att det användes olika sökord i olika kombinationer, var det svårt 
att få fram relevant material. Detta skulle kunna tyda på att det valda området inte är utforskat 
i så stor utsträckning eller som ett uttryck för vår begränsade erfarenhet att söka i databaserna. 
En konsekvens som kan uppkomma om det inte finns tillräckligt material som är relevant för 
studiens syfte är att analysen kan påverkas negativt, då det inte finns tillräckligt med material 
som belyser studiens syfte. Dock anser uppsatsförfattarna att valet av databaser varit relevanta 
eftersom de innehåller ett omfattande material av medicinsk- och omvårdnadsinriktad 
forskning. För att ytterligare få hjälp med sökning i databaser tog uppsatsförfattarna kontakt 
med universitetets bibliotekarie. Detta på grund av uppsatsförfattarnas begränsade erfarenhet 
av val av sökord och kombinationer av dessa.  
 
Samtliga sju artiklar uppfyllde Hanssons (2002) kriterier på en vetenskaplig artikel, vilket var 
ett krav för att få ingå i studien och detta anser uppsatsförfattarna vara en styrka i studien. Vad 
som också kan ses som en styrka var enligt uppsatsförfattarna att samtliga artiklarna hade en 
hög författarkompetens, vilket anses också öka trovärdigheten. En svaghet kan dock vara att 
två av artiklarna var skrivna av samma författare, Singh, och detta minskade bredden i 
studien. Detta kan dock till viss del vägas upp med att Singh har forskat mycket inom detta 
område, vilket ger en trovärdighet och tillförlitlighet på dessa studier och därmed ett större 
djup. Djupet i denna undersökning påverkas även positivt då resultatet grundades på 
primärkällor och empiriska studier (Polit et al., 2001).  
 
Artiklarna som användes i resultatet var engelskspråkiga och utförda i olika länder. Detta var 
ett krav som uppsatsförfattarna bestämde för att få så många olika variationer som möjligt och 
därmed ett bredare perspektiv på problemet. Artiklarna har omfattat ett stort material, vilket 
ökar studiens tillförlitlighet. Dock orsakade detta ett problem, vilket var att ADHD 
benämndes olika i olika länder. Det fanns inget speciellt ord som kunde beskriva vad ADHD 
var för något och när författarna väl var eniga om en benämning så dök en annan benämning 
upp till exempel sjukdom, funktionshinder, diagnos, handikapp, störning mm. Detta ansåg 
uppsatsförfattarna som förvirrande och svårt.  
 
Enligt Dahlberg (1997) kan det aldrig utvecklas en förståelse utan en förförståelse. Därför ses 
förförståelsen som något positivt i första hand, men den kan också vara mindre bra genom att 
den kan vara ett hinder för öppenheten. Tillförlitligheten och pålitligheten kan även påverkas 
av att uppsatsförfattarna innan studien förberedde sig genom att läsa relevant litteratur. Detta 
kan leda till att uppsatsförfattarna får förutfattade meningar och eventuellt begränsas när 
kodning av data sker. Detta kan bero på att uppsatsförfattarna har olika kunskaper och känslor 
för ämnet (Kvale, 1997). Något annat som kan påverka studiens tillförlitlighet och pålitlighet 
är svårighet att undvika tolkningar. Studien utgår från en manifest innehållsanalys, vilket 
enligt Forsberg & Wengström (2003) är en beskrivning av det synliga och påtagliga i texten, 
utan att tolka underliggande innebörd. Denna risk minimeras genom att uppsatsförfattarna har 
i så långt utsträckning som möjligt försökt undvika tolkningar. Något som har bidragit till att 
minimera tolkning, är stöd och diskussioner med handledare men även reflektion har bidragit 
till att hålla kontroll så långt som möjligt på förförståelse och om tolkningar har uppstått har 
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det skett omedvetet.  
Uppsatsförfattarna har kombinerat Dahlbergs (1997) dataanalys, helhet-delar-helhet med 
Graneheim och Lundman (2004) innehållsanalys. Detta motiveras med att uppsatsförfattarna 
ville förstå materialet på djupet. Till en början ansåg uppsatsförfattarna att det var svårt att 
förstå analysen och tyckte att det var invecklad. Under arbetets gång infann sig klarhet och att 
det var en bra metod att arbeta efter. Analysens alla steg har följts med noggrannhet under 
hela arbetets gång. Om oklarhet uppstått har uppsatsförfattarna återgått till grundmaterialet. 
Vid analysarbetet lästes först de utvalda artiklarna och granskades noggrant av båda 
författarna. Innehållsanalysen diskuterades vidare för varje artikel och de meningsbärande 
enheterna valdes ut, kodades och kategoriserades. I studien upplevde uppsatsförfattarna 
liksom Graneheim och Lundman (2004) att det var svårt att under analysen placera rätt 
meningsbärande enhet under passande kod. Koderna flyter in i varandra och en 
meningsbärande enhet kan placeras under flera koder. Uppsatsförfattarna menar att studiens 
resultat kan ha påverkats av att materialet hamnat under mindre passande kod. Denna risk 
minimerades av att resultatet bygger på flera precisa koder och vid tveksamhet över vilken 
kod som passade, fördes en diskussion mellan uppsatsförfattarna över vilken kod som 
framhävde budskapet bäst. Hela analysprocessen upplevde uppsatsförfattarna som mödosamt 
och tidskrävande på grund av ovana och för att artiklarna var skrivna på engelska. 
Uppsatsförfattarna var noga med att inget i texterna skulle gå förlorat, de ord som inte 
förståtts har slagits upp i lexikon, vilket därmed höjer tillförlitligheten i studien. För 
tillförlitligheten och pålitligheten tittade uppsatsförfattarna på varandras material (Polit, et al. 
2001). Att analysera enligt den manifesta innehållsanalysen var en lämplig metod för att få 
fram föräldrarnas upplevelser, eftersom uppsatsförfattarna då gick på djupet i analysen. 
Uppsatsförfattarna använde sig även av citaten eftersom detta ansågs viktigt för att återge 
föräldrarnas egna upplevelser, vilket annars kan vara svårt när materialet ska översättas från 
ett språk till ett annat. Validitet eller tillförlitlighet är ett mått på undersökningens giltighet 
och det som var avsikten att undersökas verkligen har undersöks (Dahlberg ,1997). Studiens 
tillförlitlighet förefaller vara hög eftersom syftet belyser föräldrarnas upplevelser och 
beskriver föräldrarnas situation, vilket framkommer i resultatet. Tillförlitligheten anses också 
höjas eftersom många föräldrar uttryckte samma upplevelser i samband med att ha ett barn 
med ADHD diagnostik. Uppsatsförfattarna anser även att resultatets tillförlitlighet är hög 
eftersom de flesta artiklarna som användes var kvalitativa, vilka baseras på föräldrarnas 
upplevelser. Detta uppfattar uppsatsförfattarna som positivt eftersom det är lättare att förstå 
föräldrarnas upplevelser genom att de berättar om sina egna erfarenheter. Att bara ha använd 
kvantitativa artiklar hade nog påverkat resultatet, då det hade varit svårt att beskriva 
föräldrarnas upplevelser utifrån tabellredovisningar. Dock har uppsatsförfattarna använd sig 
av en kvantitativ artikel, eftersom det framkom föräldrarnas erfarenheter av medicinering. 
 
Reliabiliteten eller pålitligheten är enligt Dahlberg (1997) ett mått på hur säker och pålitlig en 
metod är. Uppsatsförfattarna har ingående försökt beskriva i metodavsnittet varje steg av 
databassökning, metod, tillvägagångssätt och analysen, vilket anses höja studiens pålitlighet. 
Resultatet som visar sig ska inte vara slumpmässigt utan framkommit genom noggrann 
analys. Genom en god beskrivning av tillvägagångssätt och analys skulle en liknande studie 
kunna genomföras. Andra forskare kan med hjälp av sökorden och sökning på bibliotekets 
databaser finna de artiklarna som använts till studien.  
 
En intervjustudie hade varit intressant och lämpligt att genomföra. Men med tanke på 
uppsatsförfattarnas begränsade erfarenhet att intervjua hade det kanske påverkat resultatet 
negativt. Enligt Dahlberg (1997) kan en oerfaren intervjuare lätt förlora koncentrationen 
under intervjun, eftersom flera faktorer kan försvåra att intervjun lyckas, t.ex. väcka 
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obehagliga känslor hos informanten som intervjuare inte kan hantera. Detta kan ledda till 
felaktigt resultat, därför valde uppsatsförfattarna att utföra en litteraturstudie. Negativt var 
dock att inga följd frågor kan ställas och att informanternas mimik och inlevelse inte 
framkommer i en litteraturstudie. 
 
Fördelar med att arbeta i par är att det är två som delar på ansvaret och kan diskutera sina 
tankar med varandra. Uppsatsförfattarna motiverar hela tiden varandra och kan se saker ur 
olika perspektiv vilket förstärker nyanseringar i förståelsen av studiens resultat. Båda 
uppsatsförfattarna har under studiens gång tagit hänsyn till varandras åsikter och förslag och 
tillsammans arbetat aktivt med hela studien. 
 
Resultatdiskussion 
Studiens resultat visar att föräldrarnas dagliga liv påverkas på många sätt, då barnens 
beteende genomsyrar och har en stor inverkan på familjens liv. Känslor som frustration och 
hopplöshet över barnets beteende väcker hos många föräldrar tvivel över föräldraskapet och 
många föräldrar vet inte hur de ska handskas eller hantera barnets problematiska beteende. 
Många föräldrar känner skuld, ångest och skam när de straffar och agar sina barn, medan 
andra föräldrar är emot bestraffning eftersom de anser att det leder till dubbelt budskap. 
Familjer med ADHD- problematik lever i oro och kaos och barnets tillstånd orsakar ett stort 
lidande (Kadesjö, 1996). Enligt Gravander och Suomien (1998) är barn med ADHD oftast 
som en gåta för sina föräldrar. Vidare förklarar Duvner (1998) att föräldrarna blir ofta 
desperata och uppgivna när inga fostransmetoder fungerar och pendlar mellan att resonera 
med barnet, hota och bestraffa. Detta instämmer med studiens resultat som visar att barnets 
problematik inskränker familjelivet, det sociala livet och föräldrarnas arbetsliv eftersom 
föräldrarna inte kan fungera som en vanlig familj. Uppsatsförfattarna anser att det är oerhört 
viktigt att sjuksköterskor eller övrigt vårdpersonal inte nonchalerar eller har en dömande 
bemötande. Det är viktigt att sjuksköterskor visar respekt och lyhördhet när dessa föräldrar 
söker stöd, information eller hjälp eftersom bemötande är grundstenen för en god och 
tillförlitlig vårdrelation. Uppsatsförfattarna anser även att genom stöd och information kan 
föräldrarna lättare hantera sin situation, vilket kan leda till att kommunikationen förbättras 
mellan familjemedlemmarna. Enligt SOSFS (1995:15) ska en sjuksköterska kunna samtala 
och lyssna men även bygga upp ett förtroendefullt förhållande till patienten, för att på så sätt 
involvera denne i omvårdnadsarbetet.  
 
I resultatet framkommer att många föräldrar själva väljer att isolera sig på grund av tröttheten 
som barnet orsakar. Detta överensstämmer med Duvner (1998) som anser att tröttheten och 
stressen kan vara bidragande orsaker till föräldrarnas upplevelse av ohälsa. Vidare visar 
resultatet att föräldrarna upplever ansvaret och passandet av barnet som mycket krävande, 
stressande och påfrestande. Detta resulterar i att föräldrarna finner det lättast att stanna 
hemma, vilket ökar risken för ensamhet och isolering. Detta överensstämmer med Perry et al, 
(2005) som anser att föräldrar oftast drar sig undan på grund av att de blir besvikna, sårade 
och vågar inte anförtro sig till några i sin omgivning eftersom barnet uppfattas som 
besvärliga.  Studiens resultat visar att vänner och bekanta uppfattar föräldrarna som dåliga 
och oförmögna att fostra sitt barn rätt. Föräldrarna känner att dessa människor inte förstår vad 
föräldrarna går igenom, vilket resulterar i att föräldrarna drar sig undan. Pellmer och Wramner 
(2003) anser att faktorer som sjukdom, lidande och otrygghet är orsaker som kan påverka 
upplevelsen av ohälsa. Detta instämmer med studiens resultat då många föräldrar, speciell 
mödrar, hamnar i ensamhet vilket förstärker känslan av lidande. Enligt SOSFS (1995:15) är 
en av sjuksköterskans arbetsuppgifter att hjälpa människor till en bättre livskvalitet. 
Uppsatsförfattarna anser att sjuksköterskor kan hjälpa föräldrarna att uppleva hälsa genom att 
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närvara, visa respekt, intresse och förståelse för deras situation. Det är även viktigt att 
sjuksköterskan informerar om att det finns möjligheten, till avlastning t.ex. genom 
stödfamiljer, för att föräldrarna ska få andrum och på så sätt orka vidare.  
 
En viktig aspekt som framkommer i resultatet är att föräldrarna upplever en lättnad och 
därmed välbefinnande över att få barnens diagnostik eftersom föräldrarna kommer till insikten 
om att de inte är orsaken till barnets problem. För många föräldrar innebär diagnostiken 
lindring av skuldkänslor och lindring mot omgivningens felaktiga anklagelser. Resultatet visar 
även att när barnet får diagnosen och medicinbehandlas kan familjen känna en ökad 
välbefinnande och i stort sätt fungera som en normal familj. Enligt Beckman (1997) är 
diagnosen en hjälp mot omgivningens felaktiga anklagelser och kan lindra skuldkänslor hos 
familjen. Uppsatsförfattarna anser att det är viktigt att föräldrarna får en bekräftelse över 
barnets ADHD- problematik. När familjen har accepterat sin situation och insett att de har 
barn som beter sig annorlunda kan de börja känna välbefinnande. Detta kan leda till att 
familjen upplever mindre stress och oro och därmed få en ökad hälsa och välbefinnande. 
Duvner (1998) beskriver att när föräldrarna får klarhet i vad ADHD innebär kan familjens 
situation bli mer begripligt, avgränsat och hanterbart. Antonovsky (2003) beskriver att när 
människor upplever sin tillvaro som begriplig, hanterbart och meningsfullt har dessa lättare att 
bibehålla hälsa.  I studiens resultat framkommer att föräldrarna har i början svårt att förstå 
barnets beteende vilket leder till att föräldrarna ifrågasätter sitt föräldraskap. Men det visas att 
när de får förklaring till barnets problematik, kan föräldrarna bättre hantera sin tillvaro. Detta 
leder till att föräldrarna upplever meningsfullhet, då föräldrarna upplever mindre oro och 
stress samt kan i stort sätt fungera som en vanlig familj. Gravander och Suomien (1998) anser 
att föräldrarna behöver all tänkbart stöd från sjuksköterskor och kunskap om sin situation för 
att kunna påverka kommunikationen med sitt barn. Dahlberg, et al. (2003) anser att de som 
möter föräldrarna måste vara öppna och följsamma. För att kunna ha ett öppet perspektiv 
krävs att sjuksköterskan har förmågan att kunna kommunicera, både verbalt och icke verbalt 
med föräldrarna (Ibid.). Uppsatsförfattarna tycker att det är sjuksköterskans uppgift att på 
bästa sätt stödja och hjälpa familjerna att klara av sin situation för att lindra lidande och 
främja välbefinnande. Detta stöd bör utformas efter familjens enskilda behov och önskemål. 
Stöd som utformas på detta sätt anser uppsatsförfattarna vara den bästa hälsofrämjande 
åtgärden. Dock anser uppsatsförfattarna att det kan vara svårt för nyexaminerade 
sjuksköterskor att bedöma vilken sort stöd familjen behöver, då nyexaminerade 
sjuksköterskor oftast saknar förmågan att prioritera rätt på grund av oerfarenheten. 
 
I studiens resultat framkommer att föräldrarna upplever välbefinnande genom att träffa andra 
familjer i samma situation. Föräldrarna påpekar att de inte bara infinner stöd utan även en 
känsla av tillhörighet, vilket gör att de inte känner sig lika ensamma och frustrerade. Gillberg 
(2005) beskriver att det är viktigt att föräldrarna umgås med andra familjer som också har 
barn med ADHD. Familjerna kan då ge varandra stöd och känna gemenskap. 
Uppsatsförfattarna instämmer att det sociala stödet och tillhörigheten spelar en viktig roll i det 
dagliga livet för familjens välbefinnande och lidande. Välbefinnande kan stärkas och lidande 
minskas genom det stöd som ges, men välbefinnande kan även minska och lidandet öka om 
föräldrarna inte känner sig sedda eller hörda. 
 
I studiens resultat upplever många föräldrar brist av stöd och vill inte ha rollen som experter 
eftersom de vill ha stöd från sjukvårdspersonalen. Detta ger känslor av frustration och 
besvikelse eftersom de inte vet var de ska få den information de behöver eller till vilka 
föräldrarna ska vända sig till. Dock framgår i Gravander och Suomiens studie (1998) att det 
inte är givet att föräldrarna mår bättre av att ha kontakt med så många yrkesutövare, snarare 
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tvärtom. Vidare framkommer i resultatet att blandade känslor som förvirring och ångest är lätt 
att uppstå på grund av de olika förklaringar, råd och lösningsförslag som föräldrarna får av de 
olika yrkesutövarna som är inblandade t.ex. psykologer, läkare mm. I SOSFS (1993:17) står 
att ett av omvårdnadens syften är att skapa en hälsobefrämjande miljö, att undanröja smärta 
och obehag samt ge stöd och hjälp åt patienter och familjer i deras reaktioner på sjukdom, 
trauma, funktionshinder och behandlingssituationer. Uppsatsförfattarna tycker att 
sjuksköterskan bör ha förmågan att inte enbart lugna och trösta utan även visa lyhördhet i 
omvårdnadsarbetet med personer i svåra situationer. Uppsatsförfattarna anser även att 
sjuksköterskor kan underlätta familjen frustration genom att erbjuda olika förslag av hjälp 
t.ex. att familjen kan vända sig till kurator, psykolog eller ge förslag på olika organisationer 
och föreningar som kan hjälpa och stödja hela familjen, men även skriven information då 
viktiga upplysningar kan falla bort genom enbart samtal.  
 
Slutsats 
Sammanfattningsvis kan man säga att föräldrar till barn med ADHD behöver stöd från 
sjukvården och närstående. Stödet är viktigt för att föräldrarna ska kunna härda ut i den svåra 
situationen de befinner sig i. Det är viktigt att vården uppmärksammar föräldrar med barn 
med ADHD som inte finner något stöd hos sina nära och erbjuda föräldrarna extra stöd. Det är 
även viktigt att ge föräldrarna information och orientering samt råd och förslag om var och 
vilka de kan vända sig till.  
 
 En aspekt som uppsatsförfattarna anser försvagar resultatet är bristen på vetenskapliga 
artiklar gällande enbart föräldrarnas upplevelser av att leva med barn med ADHD. Forskarna 
fokuserar i dagsläget på olika behandlingsformer och åtgärdsprogram, mer än 
relationsskapandet och bemötandet av familjer med barn med ADHD. Det hade varit 
intressant att fördjupa oss i studier som handlar om hur föräldrarna med barn med ADHD 
upplever bemötande av vårdpersonalen. Uppsatsförfattarna anser att denna studie skulle 
kunna gynna allmänsjuksköterskor då bemötandet är något som finns i vårdarbetet. Sättet att 
bemöta en annan individ är grundstenen i relationsskapandet och därmed avgörande för 
fortsatt relationsutveckling.  
 
I fortsatta studier skulle även vara intressant att genom intervjuer undersöka vuxnas 
upplevelser av att leva med ADHD. Att intervjua skulle ge oss möjligheter att ställa 
följdfrågor och uppfatta de direkta upplevelser som annars saknas i en litteraturstudie. Detta 
skulle medföra en ökad kunskap om vuxnas ADHD, då vi skulle inrikta oss till hur och när 
deras diagnoser ställdes, hur uppväxten har varit, samt hur ADHD har påverkat deras 
liv/familjeliv.  
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