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Abstrakt 

Vår ambition med denna studie är att skapa förståelse för hur föräldrar till barn och unga med 

neuropsykiatriska diagnoser upplever samarbete och bemötande från och mellan skola och 

myndigheter. Forskning visar på att samverkan kan vara framgångsrik men att vägen dit ofta är 

problematisk. Trots att det råder ett gemensamt ansvar i samhället kring alla barns välmående så visar 

forskning på att det finns en ansvarsförskjutning av barnens problematik från de olika parterna där 

ansvaret ofta hamnar enbart på föräldrarna. En annan aspekt som visar sig i tidigare forskning är 

föräldrarnas stora behov av stöd i sin situation som beskrivs som kaotisk.  
    Studien är av kvalitativ art och vi har som metod använt oss av intervjuer med frågor av öppen 

karaktär. Resultatet har sedan analyserats med hjälp av tidigare forskning samt Lipskys teori om 

närbyråkraten, Goffmans stigma och Bourdieu och Passerons teorier om fält, habitus och kapital. Vårt 

resultat speglar till stor del tidigare forskning. Det visar sig från föräldrarnas perspektiv att skolan 

upplevs som det största bekymret, där det enligt föräldrarna saknas kunskap och ett individperspektiv. 

Föräldrarna uttrycker en önskan om ökat samarbete, ökad kunskap från myndigheter och skola, samt 

ökad förståelse för neuropsykiatriska diagnoser och hjälp och stöd i ett tidigt skede. Slutligen har de en 

önskan om att myndigheter, skola och familj löpande måste föra en gemensam dialog där bemötandet 

är av största vikt.    
 
Nyckelord 

Neuropsykiatriska diagnoser, stigma, föräldraansvar, samordning, skola, bemötande. 

 

Abstract 
 
Our aim with this study is to create an understanding of how parents of children and young people 

with neuropsychiatric diagnoses experience cooperation and response from and between schools and 

authorities. Research show that cooperation can be successful, but that the path is often problematic. 

Although there is a collective responsibility in society of children's well-being,  research show that 

there is a shift in responsibility of the children's problems from the different parties in which the 

responsibility often fall solely on parents. Another aspect that appears in earlier research is the parents' 

great need of support in their situation that is described as chaotic. 

   The study is of qualitative sort and is based on interviews that consist of questions with an open 

character. The result has been analyzed with the help of previous research and theory of street-level 

bureaucrats (Lipsky), stigma (Goffman) and the idea of field, habitus and capital (Bourdieu & 

Passeron). Our result largely reflect previous research. From the parents perspective the school is 

perceived as the biggest concern. According to them the problem lies within a lack of knowledge and 

lack of an individual perspective. The parents express a desire for a greater cooperation, increased 

knowledge within authorities and schools, as well as an increased understanding of neuropsychiatric 

diagnoses and furthermore help and support in the early stages. Ultimately the parents have a desire 

that authorities, school and family frequently pursue a mutual dialogue where the character of the 

encounter is paramount. 
 
Keywords 
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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till de föräldrar som har ställt upp och delat med sig av sina 

livserfarenheter. Utan er vilja att dela med er av ert livspussel på ett så ärligt och 

öppenhjärtligt sätt hade denna studie aldrig blivit till. Det har varit intressant men framförallt 

lärorikt att få ta del av era erfarenheter. 

  /Hannah & Therese, maj 2016 
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1. Inledning  
Paul Andersson, verksamhetssamordnare på Arbetsförmedlingen i Södra Götaland hävdar att 

studier övergripande visar på att den enskilt största insatsen som unga kan göra för att inte 

hamna i utanförskap är att skaffa sig en gymnasiekompetens. Gymnasiekompetensen är viktig 

dels för att få sitt första jobb men också för att inte hamna i långtidsarbetslöshet och 

utanförskap (Sveriges radio, 2014). Samordningsförbundet Halland (2016) beskrivs som en 

verksamhet som arbetar med att få in individer på arbetsmarknaden. De har i sitt arbete 

upptäckt att de som hamnar utanför arbetsmarknaden ofta inte har någon gymnasiekompetens 

vilket styrker Paul Anderssons uttalande. Frågan samhället måste ställa sig är: Vad finns det 

för möjligheter att arbeta preventivt för att unga inte ska riskera att hamna i utanförskap? En 

fungerande samverkan1 kring elever, med svårigheter att klara skolan, skulle kunna motverka 

att unga vuxna hamnar utanför arbetsmarknaden och på så sätt riskerar ett liv utanför 

samhället. En speciellt utsatt grupp är barn och unga med neuropsykiatriska diagnoser. 

Forskning visar att just denna grupp har speciellt svårt att klara skolan och etablera sig på 

arbetsmarknaden i förhållande till barn och ungdomar i allmänhet (Bolic Baric, 

2016).  Familjen är den viktigaste platsen för ett barns utveckling menar Ström-Ullrich, et al 

(2005). Därför måste fokus från forskare, praktiker och makthavare i Sverige börja läggas på 

barnet och dess familj. Det har visat sig vara effektivt när föräldrar får vara delaktiga i 

skapandet av samverkansstrukturer gällande barnet. Flera studier visar dock på att det finns 

vissa hinder vid samordnade insatser mellan hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola 

(Socialstyrelsen, 2013). Som ett resultat av dessa hinder får föräldrar till barn med 

neuropsykiatriska diagnoser ofta föra en dialog med flera olika myndigheter parallellt vilket 

gör att ett stort ansvar hamnar på föräldrarna. En risk som finns när samverkan mellan olika 

aktörer inte fungerar är att barnen hamnar i en gråzon med kortsiktiga och resultatlösa insatser 

som följd (Finsam, 2016). Detta är ytterligare något som Samordningsförbundet Halland 

uppmärksammat, de har sett att enskilda myndigheters stöd inte är tillräckligt och att det 

måste komma till en samverkan kring berörda parter (Samordningsförbundet Halland, 2016).  

 

Det finns i nuläget ingen omfattande forskning kring erfarenheter från barn och unga eller hur 

deras föräldrar är involverade i samverkan (Socialstyrelsen, 2013). Den forskning som finns 

visar att det är problematiskt att det inte finns tillräckligt med stöd till dessa föräldrar samt att 

                                                           
1När vi använder samverkan i uppsatsen syftar vi på arbetet som sker mellan myndigheter. Vi kommer löpande i 

studien även använda oss av samarbete och då syftar vi istället till arbetet som görs i mötet på individnivå. 
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föräldrarna lever under en enorm belastning och stress (Thehule et al, 2012). Det är därför ett 

viktigt utvecklingsområde att forska i hur målgruppen faktiskt upplever den process och det 

resultat som kommer ur samverkan. Med bakgrund i detta så hoppas vi kunna ge en större 

inblick utifrån föräldrarnas perspektiv och det eventuella behov av utveckling som finns. 

 

1.2 Syfte och övergripande frågeställningar 

Ambitionen med denna studie är att skapa en förståelse för föräldrars upplevelse av att ha ett 

barn med en neuropsykiatrisk diagnos. Vidare vill vi ta reda på hur föräldrarna upplever 

samarbete och bemötande från och mellan skola och andra myndigheter samt ta reda på vad 

det i nuläget, utifrån föräldrarnas perspektiv, finns för möjligheter kring samverkan för barn 

och unga med neuropsykiatriska diagnoser. Är samverkan tillräcklig enligt föräldrarna eller 

behövs mer kunskap om neuropsykiatriska diagnoser och andra metoder för att hjälpa 

föräldrarna i deras situation och på sikt motverka att barn och unga inte ska riskera att hamna i 

utanförskap senare i livet. För att uppnå syftet har vi formulerat och avser svara på 

nedanstående frågeställningar. 

 

1. Hur upplever föräldrar till barn och unga med neuropsykiatrisk diagnos 

samarbete och bemötande från och mellan skola och andra myndigheter? 

2. På vilket sätt samarbetar man utifrån föräldrarnas perspektiv mellan familj, 

skola och andra myndigheter? 

3. Skulle samverkan och samarbetet enligt föräldrarna kunna förbättras för att 

underlätta deras situation och i så fall på vilket sätt? 

2. Bakgrund och tidigare forskning 
I följande kapitel presenteras en kort bakgrund om vikten av kvalitet och resurser i det 

svenska välfärdssystemet. Vi för också en dialog kring olika aktörers ansvar när det gäller 

barns uppfostran och utveckling till välmående individer med möjlighet att delta i samhället. 

Vi har även valt att kort presentera de olika neuropsykiatriska diagnoserna och hur de kan ta 

sig uttryck för att läsaren ska kunna få en förståelse kring problematiken. Vidare presenteras 

tidigare forskning som rör samverkan, både ur fungerande och icke fungerande aspekter. Vi 

presenterar också forskning som belyser föräldrarnas behov av stöd samt avslutar med en 

sammanfattning av tidigare forskning. De artiklar vi presenterar kring tidigare forskning är 

alla relevanta för vår studie då de på olika sätt kan ge en förklaring på hur våra respondenter 

upplever att ha ett barn med en neuropsykiatrisk diagnos. De visar på hur samarbetet behöver 

utvecklas utifrån hur föräldrarna upplever att det ser ut samt vilket behov av stöd som finns 

vilket är något vi strävar efter att besvara i vår studie. Våra teman; Samverkan- ett 



6 
 

framgångskoncept och När samverkan är problematisk blir relevanta då vi vill svara på frågan 

vad man kan göra för att samarbetet ska bli bättre mellan familj, skola och myndigheter. 

Artiklarna i dessa teman visar på vad som krävs för att samverkan ska fungera och varför det 

är viktigt samt vilka hinder man kan stöta på. Temat the blame game visar även det på hinder 

för samverkan men på en lägre nivå, mellan de interagerande rösterna kring barnet och hur de 

förhåller sig till varandra genom maktrelationer. Hur dessa maktrelationer kan utspela sig i 

interaktionen mellan parterna är relevant för oss då vi vill svara på hur föräldrarna upplever 

samarbete och bemötande från skola och andra myndigheter. 

 

2.1 Bakgrund 
 

2.1.1 Ett gemensamt ansvar 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) anser att verksamheter ska byggas på kunskap, 

vilket är viktigt för att välfärdsresurserna ska kunna användas på ett så effektivt sätt som 

möjligt. Nyligen släppte Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Landsting varsin 

rapport där de båda visar att resurserna till välfärden är rekordhöga i Sverige idag. Ändå finns 

det fördomar bland en stor del av befolkningen att resurserna var större förr. Problemet är hur 

resurserna organiseras och diskussionerna bör istället handla om hur resurserna kan användas 

på bästa sätt. Svenskt Näringsliv hävdar att vi måste ha en diskussion om hur välfärdens 

resurser bättre kan användas och nytänket inom välfärden måste bli större (Svenskt näringsliv, 

2014).  Något som SKL belyser som ett viktigt område att uppmärksamma är att brukare ska 

få tillgång till bästa möjliga vård och omsorg. För att få tillgång till bästa möjliga vård och 

omsorg så måste vissa områden förbättras. Ett av dessa områden är att kunskapen från 

brukare, praktiker och forskare vägs samman och används i praktiken. Ett annat område som 

är av vikt syftar till att man på ledningsnivå behöver skapa förutsättningar för att det blir rätt i 

beslutsögonblicket, samt att anställda i en verksamhet förbättrar saker tillsammans med 

brukaren (Sveriges kommuner och landsting, 2016 ).  

 

De krav som finns på förändring inom svensk offentlig förvaltning, har genom tiderna varit 

skiftande och följer således olika trender. Något som är gemensamt för de förändringar som 

skett är att kvalitet ska vara ledordet i den svenska välfärden. Mycket av kvaliteten i 

välfärdsverksamheterna skapas i mötet mellan anställda och medborgare och det är därför av 

vikt att dessa möten präglas av lyhördhet, kontinuitet och flexibilitet menar Häggroth (2014).  
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Det är i grunden barn och unga samt deras föräldrar som ska känna sig trygga i att det svenska 

välfärdssystemet samt att de politiker som styr tar ansvar för att alla barn och unga får den 

hjälp de har rätt till (Socialstyrelsen, 2013). Enligt Barnkonventionen ska staten utnyttja det 

yttersta av sina resurser för att hjälpa när det gäller barnets ekonomiska, sociala och kulturella 

rättigheter (Unicef, 2016). Det är i grunden föräldrarna som bär huvudansvaret för sitt barns 

uppfostran och utveckling och därför läggs idag stora förväntningar på dem att klara av detta 

uppdrag. Dock ska det finnas ett skyddsnät i det svenska samhället där staten har ett 

övergripande ansvar att hjälpa föräldrarna i frågor som rör deras barn. Skolan bär på ett stort 

ansvar för barn och unga. Skolan ska ge barnen kunskap till ett framtida liv samtidigt som den 

ska vara en demokratiskt fostrande enhet där allas lika värde utgör grunden (Unicef, 2016).  

 

2.1.2 Neuropsykiatriska diagnoser 

Neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) är ett samlingsnamn för flera olika diagnoser inom 

den neuropsykiatriska problematiken. De vanligaste diagnoserna som ingår är Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), Autism Spectrum Disorder (ASD), Språkstörning 

och Tourettes syndrom. De olika diagnoserna är närbesläktade och det är inte ovanligt att 

samma person har flera diagnoser samtidigt. För att det ska röra sig om en 

funktionsnedsättning måste svårigheterna individen bär på vara så stora att de kraftigt 

påverkar dennes utveckling och möjligheter att fungera i vardagen. Vanliga svårigheter inom 

NPF-spektrat är; reglering av uppmärksamhet, impulskontroll och aktivitetsnivå, samspelet 

med andra människor, inlärning och minne, att uttrycka sig i tal och skrift samt problem med 

motoriken. Svårigheterna leder ofta till dagliga konflikter i mötet med omgivningen. För att 

kunna hantera de problemskapande beteenden som uppstår på ett bra sätt är kunskap, både om 

funktionsnedsättningen och om den enskilde, en förutsättning (Riksförbundet Attention, 

2016). Personer med NPF tänker, förstår och upplever inte sinnesintryck på samma sätt som 

en individ utan diagnos gör. Hjärnan fungerar och bearbetar information på ett annorlunda sätt 

vilket får konsekvenser för hur personen med NPF förhåller sig till omvärlden. Ett 

problemskapande beteende är inte något som personen med NPF medvetet väljer att ha. 

Beteendet är ett symptom på att situationen, omgivningen och bemötandet från andra har 

blivit för jobbigt att hantera. De sammanbrott som uppstår orsakas ofta av för högt ställda 

krav på individen och i relation till detta så måste anpassningar göras utifrån individen, 

dennes dagsform och mående. En person med NPF känner tydligt av andras sinnesstämning 

och alla som kommer i kontakt med individen måste tänka på det i sitt bemötande. I oroliga 

och stressade situationer blir det därför omgivningens uppgift att hålla sig lugn och på så sätt 
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hjälpa individen genom en stressad situation. Det krävs en flexibilitet som måste utgå från 

individen (Utbildningscenter Autism, 2016). 

 

2.2 Tidigare forskning 
 

2.2.1 Samverkan - ett framgångskoncept? 

Olika verksamheters samverkan är av största vikt när det gäller barn, unga och deras familjer 

där samverkan kan leda till långsiktig vinst (Ström-Ullrich, Allqvie, Tofften, Nilsson, 

Hedenbro, Wohlfahrt & Linnerhed, 2005). I sin studie bedrev forskarna ett utvecklingsarbete 

på Gotland under en 10-årsperiod. I utvecklingsarbetet hade verksamheter som barnpsykiatri, 

förskola/skola samt socialtjänst utvecklat ett gemensamt samarbete kring familjen. Under 

perioden bildades en tvärprofessionell handledningsgrupp där man hade som mål att ta del av 

varandras kunskap och erfarenheter för att förbättra arbetet kring barn och deras utveckling. 

Handledningsgruppen träffades under ett antal år för att samverka och dela erfarenheter och 

detta ledde i slutändan till att de alla stod på en gemensam arena. Det visade sig vara av stor 

vikt att alla inblandade kring ett barn hade samma fokus och att det fanns ett gemensamt 

engagemang där man möter både barn, föräldrar och personal på ett utvecklingsstödjande sätt.  

 

Artikeln visar på att det måste finnas ett bra samspel mellan skolan, hemmet samt olika 

verksamheter för att barnet ska utvecklas på bästa sätt. Hemmet, och föräldrarna är den 

viktigaste platsen i barnets utveckling och i en situation, där ett barn har en problematik, 

innebär det en enorm börda för relationerna inom familjen. Förskolan/ skolan har också en 

viktig plats i barnets uppväxt och därför måste tiden i skolan vara så bra som möjligt och i 

samspel med familjen. Samverkan är viktig för att en helhet ska uppstå mellan behovstagarna, 

det är viktigt att det inte blir ett “vi och dom” tänkande där varje verksamhet står för sitt. Barn 

och föräldrars behov av gemensam stöttning måste bli så gynnsamt som möjligt där varje 

verksamhet måste se varandras resurser som en gemensam grund dit föräldrar och pedagoger 

kan vända sig för att finna stöd utifrån de behov man har. Att fokus ska ligga på barnet och 

dess familj måste vara en självklarhet för både forskare, praktiker och makthavare i Sverige 

säger Ström-Ullrich et al (2005). 

 

2.2.2 När samverkan är problematisk 

I en studie av Abrahamsson (2007) kan vi se problematiken med samverkan över 

professionsgränser. Abrahamsson (2007) visar i sin studie Det var inte så lätt som vi trodde- 
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tvärsektoriell samverkan på en familjecentral att tvärsektoriell samverkan och samarbete är 

svårare än vad många tror och menar att ett sådant samarbete behövs inom välfärden för att 

skapa bättre service för behovstagarna. Det anses viktigt att det tvärsektoriella samarbetet sker 

i harmoni och att gammal kunskap ersätts med ny. Samverkan behövs för att möta de 

komplexa behov som faktiskt finns hos barnfamiljer där många vandrar från den ena 

specialisten till den andra i jakten på hjälp.  

 

Abrahamsson (2007) bedrev sin forskning av samverkan på en familjecentral där hon 

tillsammans med personalen, bland annat genom intervjuer, studerade samarbetets grundvalar 

och de spänningsfält som kan uppstå i ett tvärsektoriellt samarbete. Tanken med en 

familjecentral är att olika personalkategorier verkar under samma tak och på så sätt kan 

erbjuda ett bättre stöd till familjer än vad som är möjligt i de mer traditionella 

organisationsformerna. När familjecentralen i studien öppnades fanns höga förväntningar på 

att det tvärsektoriella samarbetet skulle fungera. Föreställningen om samverkan är ofta att 

man utgår ifrån att alla parter har ett gemensamt intresse för samverkan vilket inte alltid är 

fallet. På familjecentralen fanns en vision om samverkan men personalen var eniga om att det 

inte var så lätt som de hade trott. I studien kom Abrahamsson (2007) fram till ett antal hinder 

med samverkan. Man talade om en symbolisk vägg mellan de olika professionerna på 

familjecentralen, där ett “vi och dom” uppstod. Svårigheterna i samarbetet visade sig bland 

annat ligga hos individerna i personalen; det låg mycket spänningar mellan de olika 

organisationer man tillhörde. Detta kunde ses som ett försvar mot eventuella nya sätt att 

arbeta, nya sätt som innebar utmaningar. Eftersom personalen kom ifrån olika 

organisationskulturer och på så sätt hade olika språk och talesätt för samma fenomen blev det 

en svårighet att förstå varandra mellan de olika professionerna. De beskrev också brist på tid 

för samarbete som ett problem. Den gemensamma tiden gick till stor del enbart till 

administrativa uppgifter. Det upptäcktes även en brist av samarbete på ledningsnivå. Där 

fanns ett problem med att man först och främst ville se politiska fördelar av samarbete vilket 

ledde till att förutsättningarna för samarbete på lokalnivå blev lidande. För att motverka 

hinder för samarbete så kom Abrahamsson (2007) i studien fram till att personal från olika 

organisationer måste ta sig förbi de barriärer som finns för samarbete på olika nivåer, på 

lokalnivå likväl som på ledningsnivå. Varje moderorganisation måste skapa ett tydligt och 

realistiskt synsätt som grund vari olika ramar för samarbete måste tydliggöras för att undvika 

att personalen delar upp sig i ett “vi och dom”. Organisationers och professioners olikheter 

bör ses som en tillgång för utveckling enligt Abrahamsson (2007).  
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2.2.3 The Blame Game 

Frigerio, Montali och Fine (2013) har i studien Attention deficit/hyperactivity disorder blame 

game: A study on the positioning of professionals, teachers and parents gjort en studie av de 

interagerande röster som omger ett barn med ADHD: De interagerande rösterna är; skolan, 

familjen och olika typer av professioner. Studien visar att de omgivande rösterna anklagar och 

lägger skulden på varandra, the blame game, för vad som måste bli gjort och av vem, vem 

som tilldelas vad och vilka plikter man har. Ansvarsförskjutningen reproducerar 

maktrelationer och försök till motstånd. I artikeln finner vi exempel på hur man anklagar 

varandra, dels tycker lärarna i studien att de professionella bär huvudansvaret för barnens 

uppförandesvårigheter. Å andra sidan anklagar lärare och professionella, under enad front, 

föräldrarna och samhället för barnens beteendeproblem. Professionen säger att familjer med 

barn med ADHD ofta är ostrukturerade och inte så mottagliga för hjälp. Det är den sociala 

omgivningens, och familjens fel, att barnet blir som det blir. Det är föräldrarna som är 

förövare. I föräldrarnas perspektiv finns ofta upplevelsen av att de inte blir tagna på allvar från 

professionens sida, i den situationen anser föräldrarna att det är professionen som saknar 

kompetensen att se problematikens sanna natur och att det är de som måste lära sig. 

Föräldrarna anklagar även lärarna för att vara ansvariga för barnets lärande och att de 

misslyckas i att anpassa undervisningen till individen. Professionen anklagar i sin tur ofta 

lärare för att vara gammaldags i sitt undervisningssätt och att de saknar kunskap om 

problematiken men också att lärare vägrar underordna sig expertprofessionens hjälp. Oavsett 

hur positioneringen görs, så förflyttas ansvaret från jaget till de andra vilket är ett mönster i 

studien. Detta anklagande sätt visar på att det råder vissa strukturer i de vuxnas sociala 

relationer som får stora konsekvenser för barnet. Det faktum att de olika interagerande röster 

som omger barnet inte kan förstå varandra förhindrar ett samarbete i nätverket (Frigerio et al 

(2013). 

 

2.2.4 Föräldrarnas behov av stöd 

I Norge uppmärksammades en brist på forskning kring föräldrars upplevelse av att leva med 

ett barn med diagnostiserad ADHD. Med detta som bakgrund gjorde Moen, Hall-Lord och 

Hedelin (2011) en studie på just föräldrarnas upplevelse av hur det är att ha ett barn med 

diagnosen. I studien Contending and Adapting Every Day: Norwegian Parents’ Lived 

Experience of Having a Child With ADHD ville forskarna, med en fenomenologisk 

metodansats, få en djupare förståelse för föräldrarnas erfarenheter och upplevelser kring 
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barnets diagnos. Att vara förälder till ett barn med ADHD är en mycket krävande utmaning, 

inte bara i interaktionen med sitt barn utan även med omvärlden. Utmattning och 

känslomässig stress var en vanlig upplevelse föräldrarna brottades med. Livet som förälder till 

ett barn med ADHD kan liknas vid att balansera på en vindsurfingbräda, där man försöker 

bevara sig själv både som person och som förälder (Moen et al, 2011). Det visade sig i studien 

att det är otroligt viktigt för föräldrarna att ha ett nätverk runt sig. Dels i de olika beslut som 

ska tas kring barnet men även för att få stöd och förståelse för att som förälder orka med 

tillvaron. I de fall då föräldrarna fick stöd från det omgivande samhället kände de ett stärkt 

självförtroende, i de fall då det inte fanns något stöd så kände de sig frustrerade och hjälplösa 

vilket gjorde rollen som förälder till en stor svårighet. Det var viktigt att nätverket inte 

uttryckte tveksamhet mot föräldrarna, då kände de sig förolämpade. Både mammor och 

pappor deltog i studien men speciellt mödrar upplevde ofta att de professionella förminskade 

deras barns problem, vilket resulterade i att processen att ställa diagnoser och att finna 

lösningar blev lång. Ofta kände föräldrarna att samverkan med olika professioner brast, att 

ingen ville ta ansvar och att kommunikation saknades. Som ett resultat slutade det med att 

föräldrarna såg sig själva som misslyckade. Det krävs alltså kommunikation, förståelse, stöd 

och samarbete med föräldrar där dialogen/kommunikationen är av största vikt. Att sätta in 

hjälp tidigt är också något som kommer upp i studien, samt att ge föräldrar kunskap om 

neuropsykiatriska diagnoser. Det var när dessa incitament fanns som det fungerade mellan 

föräldrar och professionen (Moen et al, 2011). 

 

Thehule, Wiener, Tannock och Jenkins (2012) belyser också föräldrarnas behov av stöd i sin 

studie Parenting stress in Families of Children With ADHD: A Meta-Analysis. Studien var 

den första av sitt slag och resulterade i totalt 44 rapporter med syfte att hitta information om 

stress hos de föräldrar som har barn med ADHD. Resultatet av analysen av dessa rapporter 

visade att föräldrar till barn med ADHD upplever en högre stress än föräldrar till barn som 

inte har någon diagnos. Svår ADHD kunde kopplas till en hög stressnivå hos barnens 

föräldrar. Det var ingen stor skillnad i stressnivå mellan mammor och pappor, dock fanns en 

skillnad i förhållande till vilket kön barnet med ADHD diagnos hade. Högre stress upplevdes 

av föräldrarna i de fall där barnet var en pojke. En viss föräldrastress är normal men i de fall 

då stressen blir för svår att hantera så kan relationen mellan förälder och barn påverkas 

negativt. Upplever en förälder så hög stress så kan det också vara svårare för föräldern att 

hitta åtgärder för att hjälpa sitt barn. En av rapporterna visade också på vikten av socialt stöd 

som en skyddande faktor för föräldrarna (Thehule et al, 2012). I studien visar sig vikten av att 
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forskning bedrivs angående föräldrarnas stress och det sociala stödet samt att skolor, politiker 

och professioner inom socialt arbete måste ta problematiken på allvar och genomföra 

förändring för att reducera föräldrarelaterad stress till barn med ADHD. Thehule et al (2012) 

menar att denna studie är av vikt för skolans värld eftersom föräldrar till barn med ADHD 

ständigt möts av krav på att stödja sina barns utveckling extra mycket eftersom de ofta 

underpresterar i skolan. Studien visar att föräldrarna kräver ett större stöd än vad som ges i 

nuläget. Det finns exempelvis kostnadsfri vård, till föräldrar till barn i det autistiska spektrat, 

som upplever samma stressnivå som föräldrar till barn med ADHD. Därför borde det kunna 

finnas samma typ av stöd till alla föräldrarna som har barn med neuropsykiatrisk 

problematik för att de ska kunna klara av vardagen. Föräldrar borde, enligt studien, kunna få 

hjälp med problemlösning i interaktionen med sitt barn, samt egenvård och stresshantering 

(Thehule et al, 2012).  

 

2.2.5 Sammanfattning 

Vi har genom att studera de vetenskapliga artiklarna fått en förståelse för hur forskningen har 

uppmärksammat hur det kan se ut för föräldrar till barn med neuropsykiatriska diagnoser. 

Forskning visar att föräldrar till barn med ADHD upplever mer stress än föräldrar till barn 

som inte har någon problematik. Därför är det viktigt för de som interagerar med föräldrarna 

att försöka minska stressen för att avlasta för familjen, genom att göra det hjälper det 

föräldrarna att lättare kunna möta barnets behov. Det är också viktigt att det finns ett 

gemensamt fokus och engagemang kring dessa barn. Vi kan utläsa att det är viktigt med 

samverkan mellan olika parter för att livet som förälder till ett barn, med den här typen av 

problematik, ska fungera. Vi har även fått se att samverkan inte alltid är så lätt, det visade sig 

finnas en vilja till samarbete men att det i verkligheten finns hinder inom och utanför 

organisationer som gör samarbete till ett svårt uppdrag.  

3. Teoretisk referensram 

I följande kapitel kommer vi presentera de teorier vi upplever är relevanta för vår studie. 

Valet har växt fram under arbetets gång och syftet är att dessa teorier ska bidra med ökad 

förståelse och nya perspektiv i vårt empiriska material och i processen att besvara vårt syfte 

och frågeställningar. Vi känner att teorierna kompletterar varandra och belyser viktiga delar 

av problematiken som lyfts fram i resultatet.  
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3.1 Närbyråkraten – en kentaur 

Lipsky (2010) definierar en närbyråkrat som en person som arbetar inom den offentliga 

sektorn och som i sitt dagliga arbete handlar utifrån mellanmänskliga interaktioner där beslut 

måste fattas med brukaren i minnet. Närbyråkrater som arbetar i en organisation har en 

komplex roll i sitt arbete gentemot de brukare de möter. Från politikernas håll kommer 

direktiv för hur verksamheter ska utföras och hur tjänstemannen ska handla, dock är det först i 

närbyråkratens händer som politiken på allvar utspelas då det är de som har handlingsfriheten 

och handlingsförmåga, närbyråkraterna får en politikskapande roll och makt att fatta egna 

beslut. Med bakgrund i detta så kan inte den centrala styrningen vara alltför stram då 

situationen närbyråkraterna befinner sig i kräver att de tar hänsyn till den mänskliga faktorn. 

Som ett exempel så måste en lärare, som är en närbyråkrat inom den offentliga sektorn, ha 

möjligheten att kunna se alla elevers potential och utifrån det kunna utforma undervisningen 

på bästa sätt. Närbyråkraterna har alltså en handlingsfrihet men också lagar och regler att 

förhålla sig till gentemot högre instanser. Närbyråkratens egen uppfattning kan skilja sig från 

de regler som finns och använder då sitt handlingsutrymme för att göra de han eller hon 

uppfattar som lämpligt i en viss situation. Det är här det kan uppstå en skillnad mellan 

intentionerna och utfallet av ett beslut. De beslut som fattas sker i en nära och personlig 

interaktion med brukaren, beslut som kan komma att påverka människors liv. Politiker som 

fattar beslut i högre instanser ser inte hur deras beslut påverkar individen på en mikronivå. 

Här ligger det stora ansvaret på närbyråkraterna som arbetar närmast individen. Många gånger 

kan det vara svårt för dem i deras beslutsfattande då de vet att utgången av ett beslut kan 

påverka individen negativt. Man måste alltså som närbyråkrat förhålla sig till både en 

mänsklig interaktion där arbetssättet ska karaktäriseras av omhändertagande och andra sidan 

måste man förhålla sig till de regler och den byråkrati som är satt från högre instanser. 

Problem kan uppstå när byråkraten inte får tillgång till de resurser han eller hon behöver för 

att göra ett tillfredsställande arbete. De resurser det kan handla om är brist på tid, ekonomi 

eller kunskap och då är det ofta den omhändertagande delen som faller åt sidan (Lipsky, 

2010). 

 

Ahrne (1993) talar om att människor i organisationer kan liknas vid kentaurer som är “delvis 

människor - delvis organisationer” vilket är ett liknande resonemang som Lipsky (2010) för 

dock utan att använda metaforen kentaur. Samtidigt som individen styrs av organisationen så 

agerar denne utifrån mänskliga faktorer och sin egen personlighet. Även Ahrne (1993) menar 

att det ofta är den känslomässiga förmågan som inskränks, man tvingas göra saker som andra 
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har sagt åt en att göra, du kanske hade gjort annorlunda om du själv fått bestämma. En 

människa som jobbar för en organisation handlar till exempel sällan som en hel människa, 

man gör inte saker helhjärtat, utan handlar på organisationens vägnar och ofta sker detta 

rutinmässigt. Peter Esiasson, professor i statsvetenskap, förstärker det vi ovan nämner om 

närbyråkraten som kentaur. Han trycker på att kärnan i tjänstemannens uppdrag är 

tjänstemannens personliga ansvar. Det är av största vikt hur man talar till den berörda parten, 

man måste till regelverkets vinkel ha en kall hjärna men man måste också ha ett varmt hjärta, 

där den mänskliga empatin spelar en stor roll (Esiasson (2011).  

 

3.2 Stigma  

Sociologen Erwing Goffman beskriver i boken Stigma - den avvikandes roll och identitet vad 

det innebär att vara avvikande eller stigmatiserad som han benämner det. Goffman (2011) 

menar att alla människor är stigmatiserade vid något tillfälle eller i något sammanhang. Han 

var intresserad av klyftan mellan hur en person faktiskt är och hur en person bör vara enligt 

samhällsnormen, han kallade begreppen skenbar social identitet och faktisk social identitet. 

Vidare menar Goffman (2011) att alla som upplever en skillnad mellan sin person och den 

rådande normen2 är stigmatiserade. Han använde sig av begreppet stigma för att benämna en 

egenskap som är misskrediterande, men inte i den bemärkelsen att det hänförs till egenskaper 

utan det uppstår i relationer och interaktioner. Personen avviker på ett icke önskvärt sätt från 

våra förväntningar och anses därför inte tillhöra de ”normala”3 personerna i gruppen eller 

samhället. Varje samhälle har sina egna kriterier för att dela in individer i olika kategorier 

utifrån vilka egenheter som uppfattas som “normala”, det finns förväntningar på hur en 

individ bör vara i olika sammanhang. Skulle individen avvika från den kategori som den 

placeras i på något mindre önskvärt sätt uppstår ett stigma. Det finns ett förakt för enskilda 

personer eller grupper som avviker från den egna samhällsnormen (Goffman, 2011). 

 

Goffman (2011) beskriver olika grupper av människor som sympatiserar med de 

stigmatiserade. ”De egna” är de personer som har samma typ av stigma och kan på så sätt 

verka som ett stöd för individen. Eftersom de vet hur det är att leva med det speciella stigmat 

kan de bidra med råd och kunskap samt moraliskt stöd kring hur man kan klara sig med sitt 

                                                           
2 Vidare i studien då vi använder oss av begreppet norm och tolkar det utifrån Goffman, syftar vi till de 

underförstådda regler och förväntningar på beteende som finns i grupper och samhället i stort, där individer 

interagerar med varandra. Ett exempel på detta i en klassrumssituation är att eleverna förväntas räcka upp handen 

och vänta på sin tur.  
3 Med normala menar vi de individer som har ett beteende som uppfattas som typiskt och därmed inte sticker ut 

ur mängden.  
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stigma. Det är vanligt att personer som har samma stigma bildar föreningar där de kan mötas 

på en gemensam arena. Den stigmatiserade individen blir mer självsäker och utåtriktad i 

denna grupp, och får en känsla av att vara ”normal”. Den andra gruppen som författaren 

benämner, ”de visa”, är så kallade “normala” personer som accepterar och sympatiserar med 

de stigmatiserade. Vidare beskriver han att när människor kommer i närmare kontakt med 

varandra minskar våra stereotypa fördomar och kategoriserade attityder gentemot varandra. 

Istället skapas det sympati och förståelse av de personliga egenskaperna hos den andre 

personen (Goffman, 2011). 

 

3.3 Fält, habitus och kapital 

Bourdieu och Passeron (2008) menar att vi ständigt deltar i konstruktionen av den sociala 

verkligheten genom att finnas i bestämda sociala miljöer, det vill säga våra fält, och vi 

influeras hela tiden av det liv som levs i fältet. Varje individ som ingår i fältet har sin position 

som definieras i förhållande till de övriga individerna, man blir någon i det sammanhang man 

verkar och i relation till andra. De olika fälten är inte statiska, de förändras hela tiden och 

därmed även individerna. För att få tillgång till ett fält så måste individen inneha de resurser 

som krävs för att tillhöra fältet. Individer positioneras hela tiden utifrån var andra befinner sig 

i fältet, inom fältet finns spelregler för hur individen ska bete sig. Avviker individen från 

dessa spelregler får han eller hon inte tillgång till fältet och hamnar utanför gruppen och blir 

på så sätt inte accepterade i interaktionen med andra (Bourdieu & Passeron, 2008). 

 

Det finns fyra olika typer av resurser som Bourdieu benämner kapital, dessa påverkar hur en 

individ kan ingå i ett fält (Bourdieu & Passeron 2008). Det ekonomiska kapitalet handlar om 

resurser som man har i form av inkomst och förmögenhet. Det sociala kapitalet baseras på de 

nätverk som vi ingår i som till exempel vänner och familj. När det gäller det kulturella 

kapitalet ligger fokus på utbildning och beskrivs som ett resultat av socialiseringen. Det 

symboliska kapitalet sammanfattas av de andra kapitalen som igenkänns som värdefulla av 

omgivningen. Kapitalet spelar stor roll, desto mer kapital en individ har desto mer makt 

disponerar den och desto större tillträde till de olika sociala rummen har den. Förutom dessa 

fyra kapital finns det enligt Bourdieu och Passeron (2008) även resurser förkroppsligade hos 

individen vilket de benämner som att man är en bärare av ett habitus. I habitus ryms våra 

normer och värderingar där vårt handlande och tänkande är ett resultat av våra erfarenheter, 

de erfarenheter vi fått hittills i livet gör att vi alla tänker och handlar på olika sätt.  
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När habitus och fältet möts uppstår ett samspel. Det habitus vi innehar avgör om det är svårare 

eller lättare att ingå i ett fält. Om man inte vet hur man ska interagera med andra uppstår här 

ett dåligt samspel (Bourdieu & Passeron, 2008). 

 

3.4 Teoretisk reflektion 

Genom att tolka resultatet med hjälp av våra teorier har det växt fram olika teman. Det första 

är ökat krav på skola och andra myndigheter- ansvarsförskjutning och bemötande som vi med 

hjälp av Lipskys (2010) teori om närbyråkraten och Ahrnes (1993) begrepp kentauren 

problematiserar. Vi försöker ge en förståelse för hur tillhörigheten till en organisation kan 

påverka professionens4 bemötande gentemot föräldrarna. Vi vill även visa en förståelse kring 

föräldrarnas upplevelse i mötet med professionen och hur de upplever att skola och andra 

myndigheter behöver utvecklas. Här har även Bourdieus och Passerons (2008) teorier om fält, 

habitus och olika sociala kapital spelat in. Med teorin vill vi föra ett resonemang kring att 

föräldrar har olika möjlighet att engagera sig i sina barn utifrån de kapital de är bärare av och 

vilka fält de får tillgång till i det sociala rummet. Vi tänker att dessa är faktorer som kan 

påverka upplevelsen av samarbetet och bemötandet från och mellan skola och andra 

myndigheter vilket är något vi måste ta hänsyn till i vårt resonemang. Vilka kapital 

föräldrarna är bärare av påverkar även deras möjlighet till att hjälpa och stötta barnet. Här 

kommer temat Behov av kunskap, ork och stöd in. Genom att tolka resultatet med hjälp av 

Goffmans (2011) teori om stigma fortsätter vi utveckla ovanstående tema. Vi vill belysa hur 

föräldrarna på grund av barnets diagnos upplever att varken de eller barnet blir accepterade på 

samma villkor i samhället samt bidra med en förklaring till varför föräldrarna upplever att de 

hittar stöd i likasinnade. Ytterligare tolkningar med hjälp av Goffman (2011) och Bordieau 

och Passeron (2008)  resulterade i temat Brist på förståelse - att inte leva upp till normen. Det 

är en utbredd upplevelse bland respondenterna att det råder en brist på förståelse från 

profession och omgivning i mötet med dem och deras barn. De känner sig annorlunda och 

upplever att de inte blir accepterade på samma villkor som de “normala”.  

                                                           
4 Med profession syftar vi genom studiens gång till de tjänstemän som verkar inom berörda verksamheter såsom 

socialtjänst, BUP och skola.  
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4. Metod 
I följande kapitel kommer vi att presentera studiens metoddel som inkluderar; kvalitativ 

metod med fenomenologisk inriktning, förförståelse och avgränsning, urval, tillvägagångssätt 

samt analysmetod och etiska reflektioner. 

         

4.1 Kvalitativ metod   

Vi har valt att använda oss av kvalitativ metod som arbetssätt. Utmärkande för den kvalitativa 

metoden är att forskaren själv befinner sig mitt i den sociala verkligheten och målet med 

metoden är att nå kunskaper om erfarenheter och upplevelser från dem man studerar. 

Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver den kvalitativa forskningen som en reflekterande 

forskning som består av fyra grundelement som en forskare bör vara medveten om och 

engagerad i. Det grundelement som är viktigt för oss att engagera oss i och reflektera över är 

det om att skaffa sig en medvetenhet om den bedrivna forskningens politisk-ideologiska 

karaktär. Eftersom vi studerar ett socialt fenomen, föräldrarnas upplevelse, så faller det under 

en viss politisk och etiskt sammanhang och bidrar på så sätt till att forma det som vi studerar. 

Som ett resultat av detta, som kan ses som en nackdel, är att olika sociala intressen gynnas 

och missgynnas utifrån de frågor som ställs i studien. En studie kan därför inte anses vara 

neutral och inte heller denna studie (Alvesson & Sköldberg, 2008). Vi presenterar 

föräldrarnas upplevelser, det är deras verklighet, hade vi istället undersökt saken från 

myndigheternas perspektiv hade vi kanske fått en annan bild. Genom att studera alla parters 

upplevelse av ett fenomen skulle det presenteras en mer rättvis bild av den rådande 

situationen. 

 

Vi har valt att inspireras av en fenomenologisk ansats som syftar till att få en djupare 

förståelse av ett fenomen (Ahrne & Svensson, 2011). I denna studie, så är fenomenet, den 

dagliga upplevelsen av att vara förälder till ett barn med neuropsykiatrisk diagnos samt hur 

föräldrarna upplever kontakten med de professioner som kretsar runtomkring barnet.   

Syftet med fenomenologisk forskning är att få fram det utforskade fenomenets essens, man 

vill åt meningsinnehållet i mänskliga upplevelser och erfarenheter i den kontext de befinner 

sig (Szklarski, 2009). Denscombe (2009) beskriver att fenomenologin försöker ge en 

beskrivning av individens förstahandsupplevelser av ett fenomen. Det var därför viktigt för 

oss i studien att försöka lägga fram föräldrarnas upplevelser på ett sätt som ligger så nära 

deras egen förståelse som möjligt. Vi har under arbetets gång försökt att se saken med 

föräldrarnas ögon och presenterat resultatet på ett sätt som skildrar hur gruppen av föräldrar 
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upplever sin situation. Fördelen med vald metod är att vi har haft möjlighet att gå in på djupet 

utifrån föräldrarnas synsätt och se komplexiteten i hur de upplever situationen de befinner sig 

i (Denscombe, 2009).  

 

Vi har valt att använda oss av intervjuer som insamlingsmetod för det empiriska materialet för 

att det passar frågeställningen bäst då vi vill ha reda på upplevelsen av att vara förälder till ett 

barn med neuropsykiatrisk diagnos samt hur föräldrarna upplever kontakten med den 

profession som behövs runtomkring barnet. Enligt Widerberg (2002) är intervjuer ofta 

synonymt med kvalitativ metod och de flesta kvalitativa forskningsstudier använder sig av 

intervjuer för att samla in sitt material. Syftet med en kvalitativ intervju är att utnyttja mötet 

mellan forskare och intervjuperson som uppstår i den unika situationen samtalet äger rum, 

eftersom forskaren intervjuar ett flertal personer så får denne en variation av unika svar. Dock 

ska alla som tar sig an en studie vara medvetna om att det finns ett flertal andra kvalitativa 

metoder, som ger olika typer av svar, och man måste därför noga överväga sitt val utifrån den 

forskningsfråga man ställt sig (Widerberg, 2002). En fördel med metoden är att vi som 

forskare hela tiden är närvarande vid intervjuerna och har kunnat anpassa våra frågor efter 

intervjupersonens berättelser. En annan fördel med en kvalitativ intervju är möjligheten att 

komma nära intervjupersonerna och i vårt fall har det varit viktigt då vårt ämne kan vara 

känsligt.  

 

Vid kvalitativa studier studerar man ofta få antal fall och får stå till svars för kritik angående 

forskningens generaliserbarhet och representativitet. Kritiker frågar sig hur representativa de 

få antal fall som studeras egentligen är, och hur stor sannolikheten är att den empiri man 

finner i kvalitativa studier faktiskt kommer återfinnas i liknande fall på annat håll 

(Denscombe, 2009). Vi strävar inte efter att generalisera vårt material, dock har våra 

respondenter gett en homogen bild av deras livssituation vilket pekar på att en upprepning av 

studien skulle kunna ge ett liknande resultat. För att ge en så tydlig och transparent bild som 

möjligt har vi löpande försökt att beskriva vårt tillvägagångssätt, insamlande och bearbetning 

av det empiriska materialet samt vår förförståelse för att försäkra oss om att det är 

föräldrarnas upplevelse vi presenterar i studien. Möjligheten fanns att kombinera intervjuerna 

med observationer eller enkäter för generaliserbarhetens skull men vi valde att hålla oss till 

intervjuer då vi i första hand är intresserade av föräldrarnas upplevelser. Inom fenomenologin 

vill man ge vanliga människor och deras upplevelser en högre status i forskningen, i denna 

typ av forskning respekteras människors vardagstänkande som trovärdig och giltig 
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(Denscombe, 2009). Genom att använda oss av fenomenologin finns det möjlighet för oss att 

genom respondenternas svar upptäcka saker som innan legat utanför vårt synfält. 

 

4.2 Förförståelse och avgränsning 

Man brukar tala om förförståelse som någonting som ger upphov till forskningen (Thurén, 

2007). Vi har alla vår speciella bild av hur något är och går in med våra egna upplevelser och 

erfarenheter i mötet med omgivningen av ett fenomen. Eftersom vi använder oss av kvalitativ 

metod med en fenomenologisk inriktning måste vi hela tiden vara reflexiva kring vår egen roll 

under studiens gång då det inom fenomenologin anses vara en nackdel att forskaren använder 

sig av sitt egna sunda förnuft. Kritiken mot fenomenologin säger att det är tveksamt att det 

någonsin går att sätta sitt sunda förnuft åt sidan då socialisation och språk gör det omöjligt 

(Denscombe, 2009). Det är därför viktigt att under processens gång vara reflekterande och 

ifrågasätta hur vi påverkar materialet och vilken förförståelse vi tar med oss in i studien. Det 

är lätt att lägga våra egna erfarenheter som grund, speciellt för Therese då hon själv har 

livserfarenhet kring hur det är att leva med ett barn med neuropsykiatrisk diagnos. En 

förförståelse behöver inte enbart vara en nackdel utan kan bidra med en hel del kunskap till 

studien. Som ett resultat får Hannah en viktig roll i arbetet genom att hålla studien så objektiv 

som möjligt.  

 

Vår uppfattning initialt i studien var att det fanns ett problem kring samverkan. Vi gick in med 

förförståelsen att ett fungerande samarbete mellan professionen kan motverka att unga hamnar 

i utanförskap i vuxenlivet. Det har hela tiden funnits ett intresse från vår sida av hur avsaknad 

av samverkan påverkar de människor som är i behov av stöd från dessa myndigheter. Då detta 

är ett väldigt brett fält var vi tvungna att avgränsa våra frågeställningar. Tankar väcktes i 

samband med detta vad det finns för möjligheter till samverkan mellan de myndigheter som 

kommer i kontakt med föräldrar till barn och unga med neuropsykiatriska diagnoser som är i 

behov av hjälp. Vi valde att inrikta oss på föräldrarna till dessa barn och deras perspektiv. Vi 

upplevde när vi tog del av tidigare forskning att deras upplevelser var underrepresenterade. 

 

4.3 Urval 

      Vi var tvungna att omformulera vårt fokus en aning en bit in i studien vilket gjorde att vi kom 

igång med att leta efter rätt urval något senare än vi hade planerat från början. Ämnet vi valt 

att studera kan upplevas som känsligt och vi var därför beredda på att det skulle begränsa oss i 

vårt sökande efter villiga respondenter. Therese erfarenhet i samband med vårt studieobjekt 



20 
 

har varit en fördel för oss i detta skede. Genom att själv vara förälder till ett barn med NPF 

diagnos så har hon via Facebook haft möjlighet att få kontakt med andra föräldrar genom 

olika stödgrupper. Vi fick tillåtelse från gruppernas administrativt ansvariga att lägga ut en 

förfrågan om det fanns föräldrar som skulle kunna tänka sig att ställa upp. Vi valde att 

intervjua föräldrar vars barn haft diagnos i mer än ett år. Anledningen till valet var att få ut så 

mycket relevant information som möjligt. Då vi riktade in oss på föräldrar till barn som har 

NPF diagnos och det faktum att de haft diagnos i minst ett år gör att det blir ett strategiskt 

urval. Urvalet gjorde att vi fick möjlighet att intervjua personer som var relevanta för studien. 

Bryman (2008) definierar ett strategiskt urval som ett styrt urval, av respondenter, som 

baseras på tydligt definierade kriterier som till exempel civilstånd, utbildning eller en viss 

diagnos. När vi lagt upp vår förfrågan i Facebookgrupperna fick vi genast bra respons och 

bokade in åtta unika personer för intervju. Två av de åtta intervjupersonerna avbokade med 

kort varsel, vilket vi inte var helt oförberedda på då vi förstått att våra respondenter är en 

föräldragrupp som är högt belastade där sjukskrivningar inte är ovanligt, trots detta fick vi 

möjlighet att boka om båda två. Det som respondenterna har gemensamt förutom att vara en 

förälder till ett barn med NPF diagnos är att alla är kvinnor. Mammorna var 

överrepresenterade i stödgrupperna och endast ett fåtal män verkade vara aktiva. Vi får ta 

hänsyn till att vårt urval endast representerar de mammor som är väldigt engagerade och 

kunniga i frågan om hur de ska hjälpa sina barn och missar att representera de föräldrar som 

inte har möjlighet till samma engagemang eller kunskap.    

 

4.4 Studiens Tillvägagångssätt  

Idén till studien startade efter en föreläsning från samordningsförbundet som vi, under vår 

studietid, deltog i på Högskolan i Halmstad. Vi insåg att det fanns en problematik kring hur 

samordning utfördes mellan myndigheter i hjälpinsatser för barn och unga. Vi började redan 

här att fundera kring hur vi skulle kunna närma oss denna problematik. Vårt första steg i 

forskarprocessen blev att ta hjälp av trattmodellen för att smalna av och rikta in oss på vårt 

forskningsobjekt och på så sätt formulera studiens syfte samt formulera våra forskningsfrågor. 

Efter en del svårigheter med att formulera frågeställningar så bestämde vi oss för att läsa in 

oss mer på ämnet. Vi tog hjälp av litteratur, tidigare forskning som berörde samordning, 

samverkan för barns bästa, neuropsykiatriska diagnoser samt föräldrarnas roll i allt detta. Som 

resultat av vår läsning fick vi en djupare förståelse för vårt studieobjekt och hur det faktiskt 

ser ut på fältet och kunde utveckla våra frågeställningar utefter det. När vi utvecklat våra 

frågeställningar var det dags att konstruera vår intervjuguide (Bilaga 1). Vi staplade upp en 
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lista av frågor där vi i starten beslöt att ha en del styrande frågor i form av bakgrundsfrågor 

för att få in fakta om hur familjesituationen ser ut och vilken eller vilka diagnoser barnet levde 

med. För att få ett empiriskt material som kunde svara på våra frågeställningar hade vi i 

intervjuguiden två huvudteman utöver bakgrundsfrågorna om familjesituation och diagnos. 

Det ena temat bestod av frågor kopplade till kontakt med skola, socialtjänst och BUP medan 

de andra temat hanterade föräldrarnas upplevelser och känslor kring kontakten med 

professionen där det senare temat även berörde önskningar om förbättringar. Krag Jacobsen 

(1993) menar att man i en intervjuguide måste vara försiktig med styrande frågor då intervjun 

annars kan upphöra att vara en utforskande process, vi har trots detta för vår egen skull valt att 

ha en del detaljstyrda frågor för att inte missa viktigt material för att besvara vårt syfte och 

frågeställningar. Det visade sig dock inte behövas då våra respondenter talade fritt och öppet 

utifrån ämnet för studien.  

 

När vi väl fått inträde till de två Facebookgrupperna så gick det snabbt för oss att få våra 

respondenter. Vi fick flera svar och började boka in våra intervjuer. När det väl var dags för 

intervjuerna så lät vi deltagarna själva bestämma plats för intervjun, detta för att föräldrarna 

skulle känna sig bekväma i en avslappnad miljö. Vi som intervjuare ville inte riskera att ta en 

överlägsen position och som ett resultat få ett sämre empiriskt material. Några ville bli 

intervjuade i sin hemmiljö medan andra ville träffas på neutral plats. Tre av våra åtta 

intervjupersoner hade inga problem med att komma hem till oss under intervjutillfället. Vi var 

beredda på att få ta hänsyn till att respondenternas familjära hemmiljö kunnat framkalla starka 

känslor och att de på så sätt valt att presentera sig själva på ett annorlunda sätt som skulle 

skilja sig från om intervjun genomförts på neutral plats (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). 

Vi har inte upplevt att det faktum att intervjuerna tog plats i olika miljöer märkbart har 

påverkat intervjusvaren då vi till största del kunnat urskilja homogena svar med tydliga 

teman. Vi hade från början tänkt begränsa tiden på våra intervjuer till ca 40 minuter för att 

försöka hålla det rimligt tidsmässigt. Dock visade det sig att många av intervjuerna blev 60-90 

minuter långa vilket var fullt tillräckligt i relation till studiens storlek och tidsram, vi upplevde 

även att vi uppnått en mättnad i det empiriska materialet. Efter att intervjuerna genomförts 

gjorde vi en transkribering av det insamlade materialet och skrev ut intervjuerna ordagrant 

med föräldrarnas egna ord. Därefter gick vi noggrant igenom materialet och letade efter 

likheter och skillnader. Vi urskilde ett antal teman för att ge en tydlig bild av det resultat vi 

fått fram i våra intervjuer.  
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4.5 Analysmetod 

För att analysera empirin har vi använt oss av flera olika teorier, Lipskys teori om 

närbyråkraten, kombinerat med Ahrnes begrepp om kentauren, Goffmans stigma samt 

Bourdieu och Passerons teori om habitus, fält och sociala kapital. Vi har även använt oss av 

tidigare forskning och insamlat intervjumaterial. Vi har utgått från ett kodningssystem där det 

empiriska materialet har bearbetats och sorterats in i olika teman. Teman valdes efter empirins 

mest utmärkande delar och för att dessa teman kändes relevanta för att besvara vårt syfte och 

frågeställningar. När forskaren på detta sätt bryter ner, studerar, jämför, kontextualiserar och 

kategoriserar data benämner Bryman (2008) det som “öppen kodning”. De tre teman vi har 

kommit fram till när vi tolkat resultatet är; utrymme för förbättringar- ökat krav på skola och 

myndigheter, behov av kunskap, ork och stöd, samt brist på förståelse - att inte leva upp till 

normen. Då vi använder oss av en fenomenologisk inriktning har vi utifrån materialet försökt 

att göra djupare tolkningar av det som sades samtidigt som vi har försökt att inte dra några 

slutsatser som det inte finns belägg för i materialet (Denscombe, 2009). Målet har varit att få 

en helhetsbild av föräldrarnas upplevelse i relation till våra frågeställningar.  

 

4.6 Etiska reflektioner 

I all samhällsforskning är det en självklarhet att forskaren ska vara etisk korrekt i hänsyn till 

sitt material och i mötet med människor. I Forskningshandboken tar Denscombe (2009) upp 

forskningsetikens regler och riktlinjer. Han talar om vikten av att en samhällsforskare ska vara 

och har en skyldighet att vara etisk i forskningssammanhang. Såväl vid insamling av material 

som vid analysprocessen och publiceringen av materialet som vid det slutgiltiga resultatet. 

Denscombe (2009) lyfter fram tre mer övergripande punkter gällande moral och 

forskningsetik som lyder följande:  

 
Respektera deltagarnas rättigheter och värdighet, undvika att deltagarna lider någon skada genom att medverka i 

forskningsprojektet, arbeta på ett sätt som är ärligt och som respekterar deltagarnas integritet (Denscombe, 2009, 

s 193). 

 

Det är viktigt när man gör intervjuer att man använder sig av informerat samtycke, vi har 

därför försäkrat oss om att föräldrarna vi intervjuat varit medvetna om vad studien innebär 

och de har utifrån den informationen själva fått bestämma om de velat medverka eller inte. I 

en intervjusituation är det också viktigt att tänka på de etiska aspekterna såsom att vara 

empatisk och förstående, speciellt i vår studie då ämnet kan vara känsligt för våra 

medverkande (Öberg, 2011). Det är också viktigt med konfidentialitet vilket innebär att 

uppgifter som kommer fram under studiens gång inte ska kunna identifieras av någon 
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utomstående (Ahrne & Svensson, 2011). Vi har upplyst informanterna om att de kommer vara 

anonyma, samt att alla inspelningar kommer att raderas efter studien färdigställts, inget 

kommer kunna ledas tillbaka till dem som individer. 

5. Resultat 
Vi har valt att inte ha någon presentation av våra respondenter i resultatet då vi anser att vi 

presenterat det läsaren behöver veta under rubriken “urval”. Vi känner att genom att göra en 

närmare presentation ger vi läsaren möjlighet att kategorisera och sätta föräldrarna i ett fack 

och tolka studien efter sin egen förförståelse och eventuella fördomar. Vi vill ge 

respondenterna möjlighet att presentera sina upplevelser så objektivt som möjligt då de redan 

upplever sig som kategoriserade och missförstådda i samhället.  

 

I följande kapitel presenteras studiens empiriska material vilket består av en samlad 

redogörelse utifrån respondenternas erfarenheter och upplevelser kring att vara förälder till ett 

barn med en neuropsykiatrisk diagnos. Inledningsvis kommer fokus ligga på föräldrarnas 

erfarenhet av kontakten med och mellan de professioner som är mest återkommande i 

respondenternas berättelser, dessa är skola, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin. 

Efter det kommer en beskrivning av hur föräldrarna upplever bemötandet från professionen 

och omvärlden. Vi går sedan vidare för att redogöra för föräldrarnas situation, som de 

upplever är ett resultat av ett bristande samarbete och förståelse från det nätverk som finns 

kring barnet. Slutligen i detta avsnitt så kommer vi presentera föräldrarnas önskan om 

förbättring. 

 

5.1 Skolans värld  

Flertalet av våra respondenter har berättat att de, redan tidigt, fått en känsla av att det funnits 

en problematik kring deras barn, en känsla av att allt inte har stått rätt till. Dessa föräldrar har 

försökt att kommunicera med pedagogerna redan på förskolan men upplevt att de inte blivit 

tagna på allvar. En av kommentarerna de fick höra var att det är helt normalt med aktiva barn 

och att något som skulle kunna hjälpa är att skapa struktur i vardagen. Det var speciellt 

problematiskt för de föräldrar som upplevde detta med sitt första barn då pedagoger och 

personal från Barnavårdscentralen menade att man som förstagångsförälder inte har något att 

jämföra med och har därför ingen större anledning att oroa sig. Resultatet blev att 

föräldrarna kände sig missförstådda och på så sätt ifrågasatte sig själva. Flera föräldrar har i 

samband med detta beskrivit att de upplever att de stora problemen kom när barnen började 
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skolan. Det är i mötet med skolan som kraven på barnen ökar och då syns problemen 

tydligare.  

 

Samtliga respondenters upplevelse är att skolan som helhet saknar ett individperspektiv och 

att alla barn ska passa in i en mall, en norm. Passar du inte in i den mall som finns så är det 

barnet självt som måste anpassa sig och inte den omgivning som verkar runtomkring barnet. 

Detta resulterar i att barn, som avviker från normen, inte blir sedda och anses vara en 

belastning för skolan. En respondent menar att det saknas någon i skolan som för dessa barns 

talan. En annan respondent hänvisar till skollagen som ska värna om alla barns rätt, oavsett 

behov. Barn ska ha rätt till en bra arbetsmiljö och bra utveckling. Upplevelsen som de flesta 

respondenter har är att det i skolans värld finns en utbredd ovilja att hjälpa deras barn. Många 

respondenter pratar också om att skolan ofta hänvisar till att de inte finns pengar till resurser, 

de får höra att deras barn är en ökad kostnad för skolorna. Respondenterna upplever också att 

pedagogerna är slutkörda, att de har brist på tid och att de därför inte orkar engagera sig i 

barnen, det brister ofta i kommunikationen. Det är inte ovanligt med en lärare på 35 elever 

och finns det då några elever med en problematik så blir belastningen hög för pedagogerna 

när det inte sätts in en resursperson, vilket i sin tur går ut över barnen.  

 
    Skolan pratar om att de inte har råd att sätta in elevassistenter. Men vad kostar ungdomsvård, 

fängelse, man ser det ganska snabbt att det är rätt ner. Det är mycket skolan inte förstår, vad de gör med dessa 

elever. (Respondent IV) 
 

Flertalet respondenter upplever att skolan ifrågasätter dem som föräldrar när de är engagerade 

och vill hjälpa sitt barn. Ett exempel på detta är när föräldrarna vill ha hjälp i övergången 

mellan årskurser. En önskan från föräldrarna är att det i övergången ska finnas en resurs som 

är med och hjälper barnet att orientera sig i den nya miljön. Här säger skolan ofta stopp och 

hävdar att det inte finns pengar, de menar att inga andra barn kräver den hjälpen. 

Respondenterna upplever att skolan hela tiden motarbetar dem och att skolan har för stor 

makt, om det inte är skolan själv som signalerar om problemen så är inte problemet så stort 

som föräldrarna upplever det. När skolan väl reagerar så ska det ha hänt något extremt, 

antingen att barnet har slagit någon annan elev eller att barnet säger att det blir slaget 

hemma.  När detta händer så gör skolan anmälningar till kommunens socialtjänst. Många 

föräldrar upplever att skolan ibland är för snabba med sina orosanmälningar till socialtjänsten, 

att det saknas en dialog mellan skola och föräldrar. Ofta kommer flera anmälningar som 

handlar om samma sak vilket tar både tid och energi från föräldrarna. 
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Det är skitläskigt att få en anmälan på sig, socialen är ju en myndighet och min föräldraroll bedöms kanske som 

olämplig. Det är ingen hit, lagen är så svart och vit. Skolan måste anmäla men de anmäler om samma saker. De 

anmäler utan att prata med mig även fast jag sagt åt dem att de ska det. Min son kan gå till skolan och säga att 

jag slår honom så fort han inte får spela dataspel, så lätt är det, jag önskar att det fanns en förståelse och en 

dialog. (Respondent III) 
 

Socialtjänsten gör utredningar på familjens hemförhållande, där fokus för utredningen ligger 

på familjens eventuella problem. Utredningarna leder ingenstans då socialtjänsten kommer 

fram till att problematiken inte ligger i hemförhållandena. Respondenterna menar att det 

handlar om att skolan saknar förståelse för NPF diagnoser. En respondent anser att hennes 

barns skola varit smarta. Skolan vill inte ha kontakt med socialtjänsten, de menar att det kan 

förstöra mer än vad det hjälper. Utredningar från socialtjänsten tar mycket tid och energi från 

föräldrarna och studsar sedan tillbaka på skolan utan resultat. När socialtjänsten ser att det inte 

handlar om sociala problem inom familjen stänger de utredningen. Föräldrarna upplever att 

socialtjänsten saknar kompetens att tänka utanför boxen, de ser inte problematiken och brister 

i att samordna med andra som finns runtomkring barnet. Anmälningarna som görs leder 

därför inte till något mer då socialtjänsten exempelvis inte kommunicerar med BUP som är de 

som ställer diagnoser. Utan en diagnos så är det väldigt svårt att få hjälp ifrån skolan. 

 

5.2 Socialtjänsten – upplevs som en verksamhet med brister 

Många av respondenterna pekar på att det är allmänt känt att socialtjänsten i Halmstad 

kommun inte samarbetar med BUP. I vissa fall har socialtjänsten inte ens erkänt att de funnits 

en diagnos och vägrat ta kontakt med BUP. Socialtjänsten upplevs av respondenterna vara en 

trög organisation som vet bäst, de gör tabbar men vill inte ta åt sig av kritik. Enligt ett antal 

respondenter så har socialtjänsten aldrig bidragit med något överhuvudtaget, de menar att 

socialtjänsten inte har något att komma med. En respondent nämner som ett exempel att det 

saknas utbildningar som riktar sig till föräldrar till barn med NPF diagnoser. En respondent 

beskriver att hon är väldigt trött på att hänvisas till socialtjänstens kurs Komet som inte är 

speciellt utformad för NPF diagnoser. Respondenten har ifrågasatt kursen men socialtjänsten 

envisas med att ha den kvar vilket hon tycker visar på hur dålig kunskap de har inom fältet. 

Socialtjänsten påpekar hela tiden “att så här jobbar vi” och lyssnar inte på någon annan. Det 

saknas även ett anhörigstöd enligt respondenterna, Många av föräldrarna uttrycker att de vill 

prata om sin oro och ångest då det är hög belastning på dem. Föräldrarna beskriver att 

socialtjänsten brister i att se helheten, man ser inte till hela familjen och det som omger den. 

De önskar att det fanns fler personer som faktiskt ser hela sammanhanget, det är mycket 

frustration som ligger i detta menar en respondent. 
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Det är så torftigt, så fattigt. Det handlar inte om att ha utbildning för tusentals kronor utan om 

att se de behov som finns, har man ett behov så ska man få hjälp. (Respondent I) 
 

Det är inte hos föräldrarna problemet ligger menar respondenterna, det är någon annanstans 

det behöver förändras och här menar de att cheferna har ett stort ansvar. En av respondenterna 

fick vid ett tillfälle en nyutexaminerad tjej som handläggare och hade helt plötsligt någon som 

drev deras sak. Handläggaren hade i detta ärende fått medhåll från sin chef som var öppen för 

att lyssna. Okunskapen som finns borde ingå i socionomutbildningen menar en respondent, så 

att kommande kullar är bättre förberedda när de kommer ut i verkligheten. Cheferna har ett 

ansvar att personalen förkovrar sig, det är ju inte så att problematiken minskar, det sätts mer 

under lupp idag menar respondenten. 

 

5.3 Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) 

Flertalet av respondenterna upplever att BUP har varit ett fantastiskt stöd, speciellt de som har 

fått sina diagnoser på senare tid. Det är till BUP familjerna kommer när eventuell diagnos ska 

ställas på barnen. Där finns både läkare, kuratorer, sköterskor, specialpedagoger och 

psykologer under samma tak, de jobbar som ett team och där finns mycket kunskap enligt 

flertalet respondenter. Väntetiderna beskrivs som långa och, det är en lång process att få en 

diagnos, men när det väl är din tur så går det oftast ganska snabbt. Utöver att det ses som ett 

problem med långa väntetider så tycker de föräldrar där barnen haft sin diagnos en längre tid 

att det har varit ett problem att man ofta får olika handläggare till samma ärende. De upplever 

att de var tvungna att tjata ifall man vill ha kontinuitet. En av respondenterna är mamma till 

tre söner, som alla har varsin diagnos och är inskrivna på BUP. Tre barn men alla har olika 

team runt sig vilket ledde till stor frustration för både mamman och barnen. Respondenten 

krävde då att alla tre sönerna skulle få samma team för att de var samma familj så att de skulle 

slippa rabbla upp allt hela tiden, vilket hon beskrev som enormt energikrävande. Kravet från 

mamman möttes med “ det har vi aldrig tänkt på innan.” Barn med NPF diagnoser har ofta 

svårt att anpassa sig till nya människor och det underlättar därför om man kan ha en och 

samma handläggare. 

 

BUP är ofta de som organiserar möten med skolan om inte föräldrarna gör det. Det finns en 

samstämmighet om att det är bra att ha BUP i ryggen i kontakten med skolan, har föräldrarna 

inte BUP med sig så är det ofta svårt att få hjälp. Respondenterna säger dock att det inte alltid 

hjälper att ha BUP med sig, vissa skolor är inte mottagliga alls. En respondent beskriver att 
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BUP har gett upp kontakten med skolan för att det inte finns någon respons från deras håll, 

skolan var inte ett dugg intresserade av vad BUP hade att säga för att jobba konstruktivt med 

barnets situation. 

 

På BUP finns som tidigare nämnt ett samlat team av både läkare, sköterskor, kuratorer, 

psykologer och specialpedagoger. Ett flertal av respondenterna talar om en fantastisk 

specialpedagog på BUP som har hjälpt dem jättemycket. Han kommer ut till skolorna för att 

stötta på plats, försöker visa på förändringar som skolan kan göra för en bättre miljö. En av 

respondenterna beskriver att skolan hennes barn gick på avskyr den här specialpedagogen, de 

ställde in möten för att det skulle bli svårt för honom att komma till skolan. Skolan var rädd 

för honom på grund av att han ställde krav på dem menar respondenten. 

5.4 Bemötande – av stor betydelse 

Respondenterna uttrycker att det har stor betydelse vem man möter i kontakten med 

profession och omgivning. Hjälpen kan se olika ut beroende på vem du möter i kontakten med 

omvärlden. Föräldrarna beskriver att de inte alltid handlar om hur mycket kunskap du som till 

exempel pedagog har bakom dig, det handlar mer om din vilja, ditt engagemang och din 

förståelse i mötet med barnen och föräldrarna. Som vi sett ovan så beskriver föräldrarna att 

det i skolan finns en ovilja att se problematiken kring barn med NPF diagnoser. En respondent 

berättar om Kärnhuset, en enhet som går in och hjälper till att utbilda personal som kommer i 

kontakt med just NPF diagnoser, och skolans ovilja att ta emot deras erbjudande om hjälp. 

Känslan från samtliga föräldrar återkommer till att det i skolan finns en brist på vilja, 

engagemang och resurser. De krävs att man börjar se möjligheter och inte problem, det finns 

mycket man kan göra som inte kostar pengar menar några respondenter. En förälder menar att 

många pedagoger i skolan hänvisar till att det är rektorn som styr och att det är denne som har 

makten att förändra. Dock handlar det inte bara om det, respondenten menar att det bara är du 

själv som pedagog och individ som styr över vart du ska dricka ditt kaffe på rasterna, eller 

vart du ska äta din lunch, du kan välja att göra det i personalrummet eller ute bland eleverna. 

Allt handlar om att uppmärksamma och se eleverna menar respondenten. 

 
Tänk vad ett hej kan göra i korridoren, du behöver inte ha en megautbildning. Barnen är världens underbaraste 

om bara någon hade trott på dem. (Respondent VII) 
 

En respondent berättar om ett tillfälle då hennes son fick byta skola. På den nya skolan möttes 

de av en lärare som var väldigt duktig och tillmötesgående. Läraren gjorde anpassningar från 

första dagen och sa att hon inte kunde förstå hur sonens tidigare skola inte kunnat se 
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problematiken och den hjälp han behövde för att fungera i klassen. Under de år han gick hos 

henne fungerade skolan jättebra. Respondenten beskriver att problemen kom tillbaka när 

sonen bytte skola och återigen fick en ny lärare. Då blev det sämre och samarbetet med skolan 

försvann. 

 
Allting hänger på vilka människor man möter. Den läraren min son haft nu… Det är HON. Hon har fått med sig 

rektorn och hon ger sig inte. Hon fixar allt – en riktig eldsjäl (Respondent II).  
 

Respondenterna beskriver att kommunikation och dialog är enormt viktigt i kontakten med 

omvärlden, att ha en tät kontakt med exempelvis skolan underlättar enormt mycket för dig 

som förälder. Alla respondenter är eniga om att det är avgörande att man möter människor 

som förstår situationen barnet befinner sig i och situationen du som förälder befinner dig i. 

Allt man inte kan, det kan man lära sig bara man har förståelsen menar en förälder. Problemet 

i mötet med professionen är att det är väldigt fyrkantigt och tungrott i dessa organisationer, 

det saknas också kunskap, menar flertalet föräldrar. Föräldrarna beskriver att de upplever att 

de som är duktiga, och har ett engagemang ofta blir utbrända för att de hela tiden jobbar i 

motvind.  

 

Alla utom en respondent upplevde att det var en lättnad att få en diagnos på sitt barn, det var 

först då de kände att de kunde rättfärdiga barnets beteende och kräva ett annat bemötande från 

profession och omgivning. Trots diagnosen fanns det fortfarande en oförståelse från 

omgivningen. Flera av respondenterna uttrycker tankar kring skillnaderna mellan fysiska och 

neuropsykiatriska funktionshinder. De menar att det hade varit lättare att ha ett barn med ett 

fysiskt funktionshinder då det skulle vara lättare att få hjälp och förståelse. Fysiska 

funktionshinder är svårare att dölja, ett psykiskt funktionshinder upptäcks inte lika lätt utan 

uppmärksammas först i sociala situationer. I samband med oförståelse från omvärlden berättar 

respondenterna att de ofta väljer att isolera sig från andra människor. De beskriver att de 

umgås mest med den egna familjen, de orkar inte engagera sig i andra på grund av den 

oförståelse som finns. Det är också lätt att man blir ensamstående då man inte orkar med fler 

konflikter än de man redan har. Föräldrarna menar att människor utifrån ofta klagar på deras 

barn och lägger skulden på dem i allt de gör. Barnen hamnar som ett resultat av detta ofta 

utanför i olika sociala situationer. 

 
Vi har ju flyttat ut till landet av en anledning, det är så mycket skitsnack från andra. Killarna känner av det 

också. (Respondent IV) 
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En förälder berättar om en situation då hennes barn inte blev bjuden på ett kalas, alla andra i 

klassen var bjudna, alla utom hennes son. Föräldrarna får ofta höra att problemen beror på 

dålig uppfostran, du blir alltid ifrågasatt som förälder till ett barn med NPF diagnos berättar 

hon. 

 

5.5 Föräldrarnas situation - spindeln i nätet 

Samtliga föräldrar beskriver i intervjuerna att de lever under hög belastning och stress. Barn 

med NPF diagnoser kräver mycket tid och energi och dessutom så ska föräldrarna ansvara för 

att kontakter med omvärlden upprätthålls. 

 
Som förälder måste man hela tiden vara den som letar, vad gör vi, nästa steg liksom? (Respondent II) 

 

Att hålla kontakt med olika professioner beskrivs som ett heltidsjobb då det är många möten, 

undersökningar och samtal som ska hinnas med. Kontakter med både skola och andra 

myndigheter måste dessutom ske på dagtid, då man normalt är på jobbet. 

 
Det krävs att man har ett flexibelt arbete för att kunna hantera myndighetskontakter och gå på möten. Skolan 

ringde hela tiden och det blev återigen omöjligt att utföra sitt jobb. Jag har tagit mycket flextid, semester och 

VAB. Hade jag inte haft en förstående chef hade jag inte haft kvar mitt jobb (Respondent IV). 
 

Många föräldrar beskriver att de blivit sjukskrivna som ett resultat av den extrema belastning 

de lever under. Med en sjukskrivning följer en inkomstförlust och därmed en ekonomisk 

påfrestning för familjen. De föräldrar som blivit sjukskrivna kommer sällan tillbaka till att 

jobba 100%. Föräldrarna måste hela tiden kämpa mot en långsam byråkrati och i samtliga fall 

så tvingas man gå igenom en lång process innan diagnosen ställs och även efter den ställts.  

Något som kommit fram i intervjuerna är att föräldrarna måste ha mycket kunskap för att 

kunna hjälpa sina barn. En respondent menar att man som föräldrar tvingas vara påläst och 

hela tiden puscha framåt, du måste veta vad du har för rättigheter, annars får du ingen respons 

från professionen. Det beskrivs av samtliga föräldrar att det är ett evigt tjatande för att nå dit 

man vill, du får kämpa, slita och gapa, annars är det kört. 

 
Jag har varit mamman from hell. (Respondent VII) 

 

Citatet ovan speglar situationen föräldrarna befinner sig i. Respondenten berättar att hon är i 

skolan hela tiden för att övervaka att allt går rätt till och att skolan tillslut inte har något annat 

val än att sätta in hjälp. Det gäller att man som förälder orkar med att tjata och ibland hota 

menar respondenten, annars hamnar barnen lätt mellan stolarna. 
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I allt detta så undrar respondenterna var stödet för dem som föräldrar finns. De upplever att 

det inte finns tid att diskutera och analysera i mötet med professionen. När man har möte är 

man bara där för att prata om det som är viktigast just då, det finns ingen tid eller engagemang 

från professionen för att prata om det man som förälder behöver prata om. En respondent 

menar att hon hade behövt uppmuntran att orka fortsätta, att det skulle finnas någon att ringa 

när hon behöver stöttning i allt det svåra. Många av föräldrarna finner stöd bland nära vänner 

och familj eller grupper som Attention. Attention är en grupp som startats av föräldrar till 

barn med NPF diagnoser och riktar sig till föräldrar vars barn har den problematiken. En 

respondent säger att Attention är guld värd, där finns människor som förstår dig som förälder 

eftersom de är i samma situation. De respondenter som har stöd från sitt sociala nätverk 

uttrycker att det ger stor avlastning och tillfälle till återhämtning. En respondent säger att de 

har tur som har barnens morföräldrar som stöd. En annan förälder som saknar stöd säger:  

 
Då det inte fungerat med skolan så ville rektorn att vi skulle ha honom hemma, men hur skulle vi lösa det? 

Mormor och morfar bor 85 mil bort och vi har inget nätverk som har möjlighet att passa honom varje dag och 

han kan definitivt inte klara sig ensam hemma. (Respondent I) 
 

5.6 I en utopisk värld 

När vi frågade föräldrarna hur de skulle vilja att kontakterna med myndigheter, skola och 

omvärld skulle se ut fick vi väldigt likartade svar. Det uttrycktes en önskan om att skolan 

uppmärksammar barn tidigt och för en dialog med Socialtjänsten och BUP i samråd med 

föräldrarna. Det hade varit bra om dessa instanser tillsammans arbetade för en fungerande 

samverkan och på så sätt kunde utveckla en långsiktig individuell handlingsplan för barnet. 

Det fanns även en önskan att skolan skaffar sig en ökad förståelse och ökad kunskap kring 

dessa barn där de ser till individen och inte till vad som anses vara normalt. Det ska inte spela 

någon roll om de finns en diagnos eller inte, behovet av stödinsatser ska uppmärksammas och 

sättas in efter individuella behov. 

 
Säg inte att det är normalt till en förälder som är orolig, för vad är normalt. Alla är individer och fungerar på 

olika sätt .(Respondent III) 
 

Respondenterna menar att det måste finnas en vilja att hitta lösningar och att skolan måste 

skapa resurser genom att anställa specialpedagoger, resurspersoner och utbilda sin personal. 

En respondent menar att det skulle betyda otroligt mycket för samhället om man tog NPF 

diagnoser på allvar i ett tidigt skede. Det hade underlättat om det fanns en fast kontakt i 

skolan med kunskapen att ha hand om barn med extra behov av stöd. I skolan borde det finnas 

någon som hela tiden återkopplar och för en dialog med föräldrarna och ser till barnens behov 
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och löser det på skolans nivå. En respondent pratar om att det skulle vara önskvärt med en 

fritidsledare som har uppsikt på raster och rör sig bland eleverna. Flera av respondenterna 

pratar om hur lite det behövs för att underlätta för deras barn, de behöver någon som ser dem 

och förstår dem. Barnen behöver helt enkelt rätt människor runt sig för att det ska fungera, det 

är annars så lätt för dessa barn att hamna i fel umgänge och i förlängningen hamna utanför 

samhället menar samtliga föräldrar. 

 

Respondenterna uttrycker också en önskan om att det på socialtjänsten och BUP ska finnas en 

fast kontakt, någon form av samordnare, som hjälper föräldrarna att ta alla nödvändiga 

kontakter. Det beskrivs som oerhört ansträngande att behöva ha kontakt med olika 

handläggare på flera olika enheter där de får berätta om situationen och behoven om och om 

igen. Det efterfrågas även mer kunskap och uppdatering, speciellt från socialtjänstens 

verksamhet. Tanken på att det kan röra sig om en NPF diagnos verkar långt borta hos 

socialtjänsten vilket leder till att de aldrig hänvisar vidare till BUP eller psykologer som kan 

utreda barnet vidare. En del föräldrar upplever att det ibland rör sig om en generationsfråga 

där den äldre generationen inte erkänner att de saknar kompetensen. I de fall familjen har fått 

en yngre handläggare upplever föräldrarna att de fått mer engagemang och stöd och ett 

erkännande om att de på den avdelningen saknar kompetensen.  

 

6. Analys 
I följande kapitel så analyseras studiens resultat. Vi försöker besvara studiens syfte och 

frågeställningar med hjälp av det empiriska materialet, tidigare forskning och presenterade 

teorier. Vi har valt att dela in analysen i tre teman; ett ökat krav på skola och myndigheter - 

ansvarsförskjutning och bemötande, behov av kunskap, ork och stöd samt brist på förståelse - 

att inte leva upp till normen. Dessa teman växte fram ur resultatet då vi ville ringa in den 

empiri som vi fått fram och som kändes mest betydelsefull för att svara på studiens 

frågeställningar. De teman vi använt oss av går egentligen inte att separera från varandra utan 

kan ses som ett resultat av hur föräldrarna upplever sin situation, bemötandet är något som 

genomsyrar hela analysen fast med lite olika ingångar. Dels har vi mötet med professionen 

som beskrivs som oerhört viktigt för föräldrarnas behov av att bli hörda och inte känna sig 

misslyckade som föräldrar, dels bemötande från släkt, vänner och utomstående som beskrivs 

spela stor roll för att föräldrarna ska känna sig accepterade av sin omgivning. En annan 

ingång är mötet med likasinnade som beskrivs vara det tillfälle då föräldrarna fullt ut känner 
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sig accepterade och “normala”. Vi har i resultatet samt tidigare forskning sett att det krävs ett 

stort engagemang att vara förälder till barn med NPF diagnoser. Mellan de olika parter som 

omger barnet och föräldrarna brister det i kommunikationen och det har visat sig svårt att få 

till en fungerande samverkan med och mellan skola och andra myndigheter. Vi kommer 

utifrån studiens presenterade teorier och tidigare forskning att förklara vilka effekter 

upplevelsen av ett dåligt bemötande och en bristande samverkan kan ha på föräldrar till barn 

med neuropsykiatriska diagnoser. 

 

6.1 Ökat krav på skola och andra myndigheter – ansvarsförskjutning och bemötande 

Ett gemensamt engagemang och ett bra samspel mellan skola och olika professioner 

tillsammans med hemmet är av största vikt enligt respondenterna. Detta styrks av Ström-

Ullrich et al (2005) som menar att det är viktigt att alla inblandade kring ett barn har samma 

fokus, att man måste möta barn och föräldrar på ett utvecklingsstödjande sätt. 

Respondenternas gemensamma upplevelse är att samverkan, med och mellan professionen, 

brister, framförallt när det kommer till kommunikation, vilja och bemötande. Föräldrarna 

beskriver att kommunikation och dialog är enormt viktigt i kontakten med omvärlden, de 

lyfter särskilt fram skolan i detta avseende då en bra dialog med skolans personal underlättar 

enormt för föräldrarna i den situation de befinner sig i. Föräldrarna berättar som ett exempel 

att skolan ofta är väldigt snabba med att göra orosanmälningar till socialtjänsten, föräldrarna 

menar att skolan hela tiden anmäler om samma saker även fast man som förälder krävt att 

skola och familj ska ha en dialog kring situationen de befinner sig i. Moen et al (2011) 

uppmärksammar samma problematik i sin studie, i studien kom det fram att kommunikation 

och dialog saknades från professionen, det var först när dessa incitament fungerade som 

samarbetet gick i lås mellan föräldrarna och professionen. Vikten av ett positivt bemötande i 

kommunikationen betonas av alla respondenter upprepade gånger. Utifrån Lipskys (2010) 

teori om närbyråkraten tänker vi att föräldrarnas upplevelse av bristen på ett positivt 

bemötande kan bero på professionens tvådelade uppdrag där närbyråkraten dels styrs av lagar 

och regler samt att de ska ta hänsyn till den mänskliga faktorn. Närbyråkraten har alltså inte 

bara lagar och regler som de måste förhålla sig till utan även ett personligt ansvar där 

bemötande gentemot brukaren är av största vikt. De två uppdragen kan krocka, när detta sker 

så riskerar bemötandet gentemot brukaren, att komma i andra hand. Detta kan ha sin 

förklaring i att närbyråkraten ofta rutinmässigt handlar efter de lagar och regler som råder. 

Respondenterna beskriver en upplevelse av en utbredd ovilja från skolans håll att engagera sig 

i deras barn, rektorerna skyller ofta på att de ekonomiska resurserna är knappa och att lärarna 
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saknar tid för att se den enskilda individen då det ofta är stora klasser på upp till 35 elever. 

Om vi tolkar detta utifrån Lipskys (2010) teori så ligger problematiken för närbyråkraten i att 

inte få tillgång till de resurser som behövs i form av tid och ekonomi för att kunna få utrymme 

att ge av sin känslomässiga sida. Respondenterna har många gånger mött engagerade lärare 

som fokuserar på det personliga ansvaret och empatin, de beskriver att det tyvärr ofta 

resulterar i att dessa lärare blir utbrända i sin vilja att hjälpa till. Föräldrarna uttrycker det som 

att de lärare som faktiskt kan göra skillnad ofta fort försvinner för att de upplever att resurser 

saknas. Vi kan tolka detta som att det av ovanstående problematik inte alla gånger finns 

utrymme för det varma hjärtat som Esiasson (2011) talar om.  

 

Respondenterna pratar om att varken skola eller socialtjänst har den kunskap som krävs för att 

se att det kanske handlar om en annan problematik än sociala problem inom familjen. De 

upplever, om man ska tolka situationen utifrån Goffmans (2011) teori, att de blir 

stigmatiserade vilket de uttrycker som en känsla av att de blir kategoriserade som dåliga 

föräldrar och att problemet ligger hos dem. En respondent berättar att hennes son upprepade 

gånger kommit till skolan och sagt att mamman slår honom, detta för att hon sagt till honom 

att inte spela dataspel hela kvällen, hon menar på att enkla saker som hör till alla föräldrars 

uppfostran av sina barn, missförstås av skolan för att de inte bedömer hela situationen. 

Föräldrarna upplever alltså att professionen inte ser hela bilden av problematiken på grund av 

avsaknad av kunskap och oförmåga att tänka utanför boxen och därför upprättas det inte 

heller någon plan för samverkan som kan ge ett positivt resultat för barnen och familjen. Det 

uttrycks också en upplevelse av att professionen anser sig ha kunskapen och kompetensen 

inom den egna organisationen och därför hellre avslutar ärenden än skickar vidare till den 

profession som har rätt kompetens. Föräldrarna upplever att de ofta blir bemötta med uttryck 

som “vi kan” och “så här arbetar vi”. Detta kan vi tolka och skapa en förståelse för utifrån 

Abrahamssons (2007) studie om tvärsektoriell samverkan där forskaren tar upp hinder för 

samverkan. I studien menar forskaren att de krävs ett samarbete mellan olika 

välfärdsorganisationer för att skapa en bättre service för behovstagarna. Barnfamiljer som har 

en problematik utifrån NPF diagnoser har komplexa behov och därför behövs samarbete över 

professionsgränser vilket bekräftar det föräldrarna uttrycker när de talar om sitt behov av stöd. 

Abrahamsson (2007) pratar i och för sig om professioner ifrån olika organisationskulturer 

som aktivt, under samma tak, jobbar för att få till ett samarbete. Studien visar dock på att det 

även under dessa förutsättningar är mycket problematiskt att få till en samverkan, forskaren 
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beskriver det som att det finns en symbolisk vägg mellan professionerna där det skapas 

problem mellan individerna i personalen på grund av deras olika organisationskulturer, de 

talar olika språk och har olika synsätt, det saknas en förståelse mellan de olika professionerna 

(Abrahamsson, 2007). Den symboliska vägg, som Abrahamsson (2007) hänvisar till, är något 

vi tolkar liknar den upplevelse föräldrarna har när de uttrycker att de blir bemötta med “vi 

kan” och “så här arbetar vi”. Orsaken till föräldrarnas upplevelse av att professionen anser sig 

ha kompetensen inom den egna organisationen kan vi också tolka utifrån Ahrnes (1993) teori 

om kentauren och Lipskys (2010) teori om närbyråkraten. De beskriver att det är den 

känslomässiga förmågan hos individen som inskränks då man tvingas göra saker som andra, 

exempelvis en chef, sagt åt en att göra. Individen handlar på organisationens vägnar och gör 

det ofta rutinmässigt efter de lagar och regler som finns. Med hänvisning till detta så tolkar vi 

det som att professionen fastnar i byråkratin och inte får utrymme att handla utefter vad de 

själva vill, lagar och regler i den egna organisationskulturen är så starka att man inte längre 

ser bortom dem. Professionen hanterar också sina ärenden under enorm press och det tolkar vi 

kan göra att man inte heller orkar se möjligheter till samarbete mellan organisationsgränserna 

och sätter sin egen profession i första rummet.  

 

I studien Det var inte så lätt som vi trodde -Tvärsektoriell samverkan på en familjecentral så 

tar forskaren upp hinder för samverkan. Hon menar att det behövs ett tvärsektoriellt samarbete 

i välfärdsorganisationer för att skapa en bättre service för behovstagarna.  

I en fungerande samverkan handlar det också om ansvar, vem tar ansvar för vad? Upplevelsen 

från respondenterna är att allt ansvar hamnar på dem vilket de beskriver som en ohållbar 

situation. Upplevelsen som föräldrarna har kan kopplas ihop med Frigerio et als (2013) studie 

där man problematiserar ansvarstagande med begreppet the blame game. I studien tar 

forskarna upp problematiken med att ansvaret förflyttas från jaget till de andra, olika parter 

anklagar varandra och ansvarsfördelningen blir därmed otydlig och förhindrar ett fungerande 

samarbete i nätverket. I ett icke fungerande samarbete blir barnet lidande och det är därför av 

vikt att föräldrar och profession tillsammans jobbar för ett gemensamt ansvar. I samband med 

detta är det återigen av vikt att närbyråkraten fokuserar på sitt personliga ansvar som Esiasson 

(2011) trycker på. Respondenterna uttrycker en vilja om att ansvaret måste fördelas och här 

tolkar vi det som att Ahrnes (1993) ena del av kentauren måste ta mer utrymme och inte låta 

den känslomässiga sidan falla bort på bekostnad av den byråkratiska. Om fler närbyråkrater 
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tar sitt personliga ansvar så kanske ansvarsfördelningen också blir tydligare hos de olika 

parterna, det är en tolkning vi gör.  

 

6.2 Behov av kunskap, ork och stöd 

Respondenterna beskriver att det är en mycket krävande uppgift att vara förälder till ett barn 

med en NPF diagnos vilket vi också såg hos (Moen et al, 2011). Som förälder förväntas man 

fostra barnen till individer som passar in i samhällets normer och förväntningar vilket kan 

upplevas som en omöjlig uppgift. Om vi ser på detta utifrån Goffmans (2011) teori om stigma 

så blir konsekvensen för individen att han eller hon hamnar utanför den “normala” gruppen, 

vilket är precis det våra respondenter beskriver att de upplever. Det finns en känsla hos 

respondenterna av att vara utdömda som misslyckade som föräldrar. I resultatet kan vi vidare 

se att barnet kräver mycket tid och energi. Det faktum att föräldrarna även behöver kämpa för 

hjälp och stöd både från skola och andra myndigheter blir ytterligare en belastning på 

föräldrarna. Det faktum att det sker en ansvarsförskjutning från jaget till de andra som 

Frigerio et al (2013) beskriver visar oss att samtliga parter måste ändra sitt sätt att tänka. 

Professionen måste bli bättre på att dela ansvaret för barnen för att underlätta för föräldrarna. 

Ur respondenternas perspektiv lever inte professionen upp till de krav som gruppen av 

föräldrar har på dem och därför skapas en frustration hos föräldrarna och organisationer 

upplevs som ovilliga att möta respondenterna utifrån deras individuella behov. Föräldrarna 

beskriver att de hela tiden måste jobba i motvind mot stora tröga organisationer. Vi kan från 

deras upplevelser dra paralleller till professionens tvådelade uppdrag som Lipsky (2010) 

resonerar kring, tjänstemännen tvingas förhålla sig till de lagar och regler som finns och kan 

därför inte ensamma skynda på processen efter eget tyckande. I samtliga fall så tvingas man 

gå igenom en lång process både innan och efter diagnosen ställts. 

 

Thehule et al (2012) beskriver i sin studie att barn med NPF diagnoser ofta underpresterar i 

skolan vilket kräver ett stort engagemang från föräldrarna. Detta är ett problem som även vi 

stött på i vårt empiriska material där respondenterna menar att skolan bör uppmärksamma 

problem tidigt och i samråd med BUP och socialtjänst upprätta en gemensam handlingsplan 

för barnet. Även Moen et al (2011) resonerar i sin studie om vikten av hjälp i ett tidigt skede 

för att både barn och föräldrar ska slippa hamna i en ohållbar situation. Den höga belastning 

som finns på respondenterna och den tid som det gör anspråk på gör att föräldrarna ofta har 

svårt att sköta sitt arbete, situationen de befinner sig i blir ett heltidsjobb. Det är mer regel än 
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undantag att föräldrarna tidvis blir sjukskrivna som ett resultat vilket kan vara förödande för 

hela familjen. En respondent beskriver i samband med detta att hon har haft tur, då hon haft 

en förstående chef som hela tiden ställt upp för henne utifrån den situation hon befunnit sig i. 

För att klara det heltidsjobb som det innebär att ha ett barn med NPF diagnos så krävs enorma 

resurser från föräldrarnas håll, bland annat krävs att de har kunskap om just NPF diagnoser 

och att de har ett socialt stöd från sin omgivning. Kunskapen behövs för att föräldrarna ska 

veta vart de kan vända sig, vilka behov barnet har och vad barnen och familjen har för 

rättigheter. Föräldrarna efterfrågar föräldrautbildningar för att få kunskap om NPF diagnoser 

vilket de anser krävs för att underlätta för sig själva i den vardagliga interaktionen med sitt 

barn och för att hjälpa dem att förklara problematiken för sin omgivning på ett bättre sätt. 

Kunskapen är något vi vill tolka utifrån Bourdieu och Passerons (2008) resonemang om 

kapital, kunskap som kapital är något respondenterna genom processens gång har 

tillförskaffat sig och genom att göra det får de lättare tillgång till fältet, de vet då sina 

rättigheter och kan ställa krav på professionen och stå på sig inför omgivningen. 

Respondenterna var eniga om att de föräldrar som saknar resurser i form av kapital är 

uträknade, i dessa fall riskerar barnen att falla mellan stolarna. Vidare menade respondenterna 

att det krävs att man som förälder tjatar och håller i alla trådar för att få sin vilja igenom.  

 

Som förälder måste man hela tiden vara den som letar, vad gör vi, vad är nästa steg? (Respondent VII).  

 

I empirin är det tydligt att det är de engagerade föräldrarna som aldrig ger sig som hörs och 

syns. Även om respondenterna utgörs av engagerade individer med stor kunskap så har det i 

empirin visat sig att de ändå är svårt att orka med tillvaron och samtidigt hjälpa sitt barn utan 

ett omfattande stöd från omgivningen, föräldrarna får betala ett högt pris i allt sitt 

engagemang. Utmattning och stress är vanligt förekommande symptom för föräldrar till barn 

med NPF diagnoser. Föräldrarna är så engagerade i sina barn att de får kämpa med att bevara 

både sig själv som person och som förälder. Vi kan här se på föräldrarna med hjälp av Ahrnes 

(1993) begrepp den organisatoriska kentauren. Precis som en anställd kan tappa bort den 

personliga prägeln i mötet med individen kan föräldrarna tappa bort sig själva och sin identitet 

då de engagerar sig på så många olika plan att de till slut agerar som anställda i sin 

föräldraroll. Fenomenet skulle kunna liknas vid en form av medberoende där föräldrarna 

glömmer bort sig själva och sin identitet för att göra allt för sina barn. Thehule et al (2012) 

betonar i sin studie vikten av socialt stöd runt familjen. De menar att föräldrarna borde kunna 



37 
 

få hjälp, både i interaktionen med sina barn men också hjälp med egenvård och 

stresshantering för att undvika detta. Det framgår tydligt i resultatet att respondenterna saknar 

ett anhörigstöd. En respondent beskriver att hon behöver någon att bolla med i all sin oro och 

ångest. Föräldrarnas upplevelse av det bristande stödet kan tolkas utifrån Lipsky (2010) då 

han pratar om närbyråkraten. Han menar att det kan uppstå problem när närbyråkraten inte får 

tillgång till de resurser han eller hon behöver för att göra ett tillfredställande arbete. Brist på 

tid och ekonomi från professionens sida samt de direktiv som kommer från politikers håll kan 

hindra att föräldrarna får tillgång till den hjälp de faktiskt behöver när det kommer till stöd i 

sin situation.  

 

Flertalet föräldrar beskriver att de får det stöd som saknas från professionen i föräldragruppen 

Attention, där finns en förståelse och tips på vad för strategier som fungerar för andra familjer 

som har samma problematik. Respondenterna berättar också att de genom föräldragruppen får 

stöd, råd och idéer på hur de ska gå till väga i kontakten med professionen vilket kan bidra 

med större tillgång till fältet som Bourdieu (2008) skulle benämna det. Genom att på detta sätt 

skaffa sig kulturellt kapital i form av kunskap kan föräldrarna skapa sig en helt annan bild av 

vad det finns för möjligheter att få hjälp i sin familjesituation. Stödet från föräldragruppen kan 

leda till en förstärkt gemenskap för föräldrarna men skulle även kunna bidra till att det 

utvecklas en “vi och dom” känsla gentemot myndigheter och skola där det skapas förutfattade 

meningar som kan försvåra samarbetet ytterligare. 

 

6.3 Brist på förståelse – att inte leva upp till normen 

Det är en utbredd upplevelse bland respondenterna att det råder en brist på förståelse från 

profession och omgivning i mötet med dem och deras barn. Föräldrarnas upplevelse är att 

omgivningen ser barnets uppförande som ett resultat av en dålig social miljö och uppfostran. 

Föräldrarna känner därför att de skuldbeläggs för något som ligger utanför deras kontroll. 

Denna problematik uppmärksammas i Abrahamssons (2007) studie där forskarna kommit 

fram till att professionella ofta anklagar föräldrarna för barnets beteendeproblem. De menar 

att dessa familjer är ostrukturerade och inte mottagliga för den hjälp de erbjuds, det är 

föräldrarna som är förövare.  

 

Barnens diagnos tar sig uttryck i ett avvikande beteende vilket gör att de ses som annorlunda 

och avviker från normen. Goffman (2011) menar att individer som avviker från de “normala” 
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på ett icke önskvärt sätt, misslyckas med att få tillgång till de grupper i samhället som anses 

vara “normala”. Enligt föräldrarna är det i de flesta fall i mötet med skolan som barnens 

avvikande beteende framträder och därför då de verkliga problemen börjar. Det finns 

förväntningar på hur en elev ska uppträda i en skolklass för att bli accepterad i gruppen vilket 

barnet genom sitt avvikande beteende inte blir, tolkat utifrån Goffman (2011). En respondent 

beskriver en situation då en elev i hennes sons klass hade kalas, alla elever var bjudna förutom 

hennes son, vilket kan tolkas vara ett resultat av att barnet har ett avvikande beteende som 

skiljer sig från gruppens norm. Föräldrarna menar vidare att även skolan hanterar barnets 

avvikande beteende på ett dåligt sätt. De menar att skolan saknar ett individperspektiv och 

man inte ifrågasätter de normer som råder. Barnen måste passa in i normen, passar barnet inte 

in i denna norm så är det barnet som ska ändra sig upplever respondenterna. De menar att 

skolan borde ta sitt ansvar och göra anpassningar efter individuella behov. Skolan har ett stort 

ansvar då den är med och skapar olika fält och sociala sammanhang i skolmiljön. Utifrån 

Bourdieu och Passerons (2008) teori kring fältet skulle det behöva finnas ett tänk i skolan 

kring hur den sociala verkligheten skapas och hur man på ett annorlunda sätt måste jobba för 

att konstruera en miljö där alla känner sig välkomna och kan delta i fältet på lika villkor.  

 

Goffman (2011) använder sig av begreppet stigma för att benämna en egenskap som är 

misskrediterande, men inte i den bemärkelsen att det hänförs till egenskaper utan uppstår i 

relationer och interaktioner med andra. Det är inte uppenbart som vid ett fysiskt 

funktionshinder att det finns en svårighet hos individen. En neuropsykiatrisk diagnos syns inte 

utan visar sig ofta i det sociala samspelet där barnen inte fungerar som alla andra i relationer 

och interaktioner med andra. Eftersom föräldrarna är ansvariga för sina barns uppfostran 

speglar stigmat även dem. De drar sig för att utsätta sig själva och barnen för sociala 

situationer på grund av stigmat. Detta kan vi tolka med hjälp av Goffman (2011) när han 

hävdar att det finns ett naturligt förakt för enskilda personer eller grupper som avviker från 

den egna samhällsnormen. Om vi istället tolkar det utifrån Bourdieu och Passeron (2008) 

skulle man kunna säga att respondenterna inte får tillgång till fältet på samma villkor. 

Individer positioneras hela tiden utifrån var andra befinner sig i fältet, inom fältet finns 

spelregler för hur individen ska bete sig inom fältet. Avviker individen från dessa spelregler 

får han eller hon inte tillgång till fältet och hamnar utanför gruppen, vilket kan relateras till 

respondenternas upplevelse av att inte bli accepterade i interaktionen med andra.  
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Det bristande bemötandet från professionen, upplevs påverka hela familjen negativt, den 

negativa inverkan upplevs inte bara komma från professionen utan även från omgivningen i 

sin helhet. Det upplevs en brist på förståelse från både släkt, vänner och utomstående. 

Föräldrarna känner sig missförstådda och isolerar sig allt mer ifrån omgivningen för att 

minska spänningen i interaktionen med de “normala”. Det skapas en “stigmatiserad livsvärld” 

där föräldrarna skyddar sig själva och sina barn och försöker leva ett så konfliktfritt liv som 

möjligt. Samtidigt som de själva kan uppfatta isoleringen som något som blir en lättnad för 

familjen så kan detta, tolkat utifrån Bourdieu och Passeron (2008), faktiskt innebära att 

föräldrarna reproducerar fälten och den sociala verkligheten vilket gör det svårt att skapa en 

förändring i ett samhällsperspektiv. Respondenterna beskriver ett forum där de kan bli fria 

från sitt stigma och känna sig “normala”. Möten för föräldrar som anordnas av gruppen 

Attention beskrivs som en miljö där deltagarna får möjlighet att prata med andra som är i 

samma situation vilka Goffman (2011) benämner “de egna”. Det är ingen i gruppen som 

skyller på problem i familjestrukturen eller ifrågasätter diagnosen.  Här får de en möjlighet att 

känna sig “normala” och blir mer självsäkra då de hittat en arena där de kan känna sig som 

fullvärdiga medlemmar. Eftersom de sitter i samma sits kan deltagarna ge varandra råd och 

stöd. Det kan benämnas som en så kallad skyddad plats om vi ska tolka utifrån Goffman 

(2011).  

 

Det framkommer i resultatet att samtliga respondenter menar att det har stor betydelse vem 

man möter i kontakten med profession och omgivning. Föräldrarna beskriver att det inte alltid 

handlar om hur mycket kunskap professionen har, istället handlar det om vilja, förståelse och 

engagemang i mötet med barnen och föräldrarna. Föräldrarnas upplevelse hittar vi paralleller 

till när vi går till Esiasson (2011) som pekar på betydelsen av bemötande och empati som 

upplevs spela stor roll för föräldrarna och kan minska deras upplevelse av att vara 

missförstådda och bidrar på så sätt till att de känner sig hörda. Detta tyder på att professionen 

behöver öka sin förståelse och tänka på bemötande när det gäller kontakten med familjen i sin 

helhet. De som Goffman (2011) benämner som “de visa” är personer som kategoriseras som 

“normala” som accepterar och sympatiserar med de stigmatiserade. I denna studie kan “de 

visa” exemplifieras som de engagerade lärare som barnen och föräldrarna då och då kommer i 

kontakt med. På grund av att dessa lärare skapat en förståelse för de stigmatiserade har de en 

fördel i mötet med barnen och deras föräldrar vilka får en möjlighet att känna sig hörda på ett 

helt annat sätt än vad de hade gjort i en annorlunda situation. 
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7. Sammanfattning och avslutande reflektioner 
Det som är mest utmärkande i vår empiri är vikten av bemötande från omvärlden i 

interaktionen med föräldrarna. Vi kan se att ett bra bemötande räcker långt för att skapa en 

god relation mellan föräldrar och profession. Enligt Häggroth (2014) ska kvalitet vara 

ledordet i den svenska välfärden, kvaliteten i välfärdsverksamheterna skapas i mötet mellan 

anställda och medborgarna själva och det är därför av vikt att dessa möten präglas av 

lyhördhet gentemot varandra. Även om professionen inte ger föräldrarna all den hjälp eller 

kunskap de behöver så räcker ett bra bemötande från närbyråkraten långt för att föräldrarna 

inte ska känna sig lika misslyckade i sin föräldraroll. Vidare så sägs resurserna vara högre än 

någonsin i Sverige idag (Svenskt näringsliv, 2014). Trots detta får föräldrarna ofta höra att det 

saknas resurser att tillgå när deras barn är i behov av stöd. Vi frågar oss var det egentliga 

problemet ligger? Handlar det om felprioriteringar vid fördelningen av välfärdens resurser 

eller finns det andra bakomliggande faktorer till att föräldrar och deras barn inte får det stöd 

de behöver och har rätt till? Situationen är komplex och handlar förmodligen om ett flertal 

aspekter. Den aspekt vi känner kan fattas i sammanhanget och som även ovan diskuteras är att 

det handlar om en brist på ett gott bemötande. Vi tror inte att hela sanningen ligger i bristande 

resurser i form av ekonomi, föräldrarna beskriver trots allt att du som närbyråkrat kan göra 

mycket utan tillgång till den typen av resurser, de menar att det krävs så lite från 

professionens håll för att de i slutändan ska känna sig sedda och omhändertagna. Något annat 

som föräldrarnas lyfter fram fattas är kunskap om NPF diagnoser, vilket vi också kan tolka 

som ett problem i sammanhanget. Vi kan endast spekulera utifrån vårt empiriska material och 

ha i åtanke att det är föräldrarnas perspektiv vi presenterar vilket inte nödvändigtvis speglar 

verkligheten. Vi anser att oavsett var problematiken ligger så är vidare forskning på området 

av största vikt. 

 

Något vi har uppmärksammat efter genomförd studie är att det är övervägande mammor som 

håller i trådarna. Våra åtta respondenter är alla kvinnor och de representerar också majoriteten 

av medlemmar i de föräldragrupper vi varit i kontakt med. Det är även kvinnorna som väljer 

att gå ner i arbetstid för att sköta kontakten med professionen. Vi kan inte annat än undra om 

bemötandet hade sett annorlunda ut ifall det var männen i familjen som ansvarade för ovan 

nämnda kontakter. Hade männen haft mer auktoritet i mötet med professionen? Det är en 

intressant tanke att fenomenet skulle kunna spegla det patriarkala samhället.  
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Det vi kan se i vårt resultat är att det finns en övervägande risk för barn med NPF diagnoser 

att hamna utanför samhället. Att barnen hamnar utanför kan ses som en självklar risk men vi 

har sett i vårt empiriska material att de inte bara är barnet som riskerar att hamna i 

utanförskap. Situationen barnet befinner sig i påverkar även föräldrar och syskon, familjen i 

sin helhet. Tidvis sjukskrivningar och det faktum att ena föräldern tvingas gå ner i tjänst gör 

att familjen kan hamna i en svag socioekonomisk position vilket förstärker utanförskapet 

ytterligare. Det är alltså inte bara barnet som riskerar ett liv i utanförskap, hela familjen 

riskerar att hamna i den “stigmatiserade livsvärlden” som vi benämner fenomenet i analysen. 

Därför är det viktigt att ansvariga för det svenska välfärdssystemet utvecklar stödet och blir 

bättre på att arbeta för samverkan samt föra en dialog med och mellan verksamheterna. 

Systemet måste bli bättre på att fånga upp barnen i ett tidigt skede. 

 

Vi har märkt i respondenternas svar att skolan är det största hindret i deras kamp för barnets 

utveckling. Det är viktigt inför framtiden att från skolans håll ha en tydlig och långsiktig plan 

för de elever som behöver särskild hjälp. Det är inte bara i skolan saker måste förändras, vi 

måste i framtiden se en förändring i samhällets strukturer och hur man ser på människor som 

avviker från normen. Det måste också skjutas in kunskap i de högskoleutbildningar för den 

profession som kommer i kontakt med familjerna för att förändra arbetssättet och synen i 

bemötandet av dessa barn och deras familjer. Vi i samförstånd med våra respondenter tycker 

att det krävs en bredare kunskap och förståelse från professionen och samhället i stort. Alla är 

vi bärare av fördomar och drar förhastade slutsatser utifrån hur vi läser av och kategoriserar i 

mötet med människor, en medvetenhet om processen behöver skapas. En fråga vi behöver 

ställa oss själva är: vad är normalt och vem bestämmer det? Är normen bara ett ideal som vi 

kämpar med att leva upp till? 

 

Vi hoppas att vi genom uppsatsens gång har lyckats uppfylla vårt syfte och skapat en 

förståelse för hur föräldrar till barn med NPF diagnoser upplever samarbete och bemötande 

från och mellan skola och andra myndigheter. Utifrån frågeställningen om hur föräldrarna 

upplever samarbetet mellan familj, skola och andra myndigheter har vi försökt att bidra med 

en tydlig bild som visar på hur de upplever att det brister och den önskan som finns om 

förbättringar, vilka tydligt skulle underlätta deras liv och hjälpa deras barn till ett bättre liv. Vi 

hoppas vidare att vi lyckats fånga upplevelsen av att vara en förälder till ett barn med NPF 

diagnos och på så sätt belyst föräldrarnas problematiska situation och påfrestningen deras 

föräldraroll medför.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
 

Ambitionen med denna studie är att skapa en förståelse för föräldrars upplevelse av att ha ett 

barn med en neuropsykiatrisk diagnos. Vidare vill vi ta reda på hur föräldrarna upplever 

samarbete och bemötande från och mellan skola och andra myndigheter samt ta reda på vad 

det i nuläget, utifrån föräldrarnas perspektiv, finns för möjligheter kring samverkan för barn 

och unga med neuropsykiatriska diagnoser. Är samverkan tillräcklig enligt föräldrarna eller 

behövs mer kunskap om neuropsykiatriska diagnoser och andra metoder för att hjälpa 

föräldrarna i deras situation och på sikt motverka att barn och unga inte ska riskera att hamna i 

utanförskap senare i livet. För att uppnå syftet har vi formulerat och avser svara på 

nedanstående frågeställningar. 

 

1. Hur upplever föräldrar till barn och unga med neuropsykiatrisk diagnos 

samarbete och bemötande från och mellan skola och andra myndigheter? 

2. På vilket sätt samarbetar man utifrån föräldrarnas perspektiv mellan familj, 

skola och andra myndigheter? 

3. Skulle samverkan och samarbetet enligt föräldrarna kunna förbättras för att 

underlätta deras situation och i så fall på vilket sätt? 

 

Vi vill informera om att medverkan är helt frivillig och att du när som helst kan välja att 

avbryta. Du kan också säga ifrån om det är någon särskild fråga du inte vill svara på. 

För att kunna bearbeta materialet vill vi gärna spela in intervjun. Är det okej? Det är bara vi 

som utför studien som kommer att lyssna på inspelningen, vi kommer också att radera det 

inspelade materialet efter att studien är klar. Inget av det ni säger under intervjun kommer 

kunna kopplas till er som individer. Vi kommer eventuellt att anteckna något du säger under 

intervjuns gång, det är för vår egen skull. 

 
 Familjesituation 
1. Hur ser familjekonstellationen ut i er familj? 
2. Hur gammal är er son/dotter? 
3. Jobbar du/ni? Om ja, i vilken omfattning? Obekväm arbetstid? 

 
 Diagnos 
1. Vilken/vilka diagnoser har er son/dotter? 
2. När ställdes diagnosen? 
3. Hur upplevde du/ni det när ni fick beskedet om diagnosen?  

 
 Kontakt med skola, socialtjänst, BUP? 
1. Vilka “professionella” kontakter har ni haft i samband med ert/era barns diagnos? 

      2.  Om mer än en: Vem/vilka har ni mest kontakt med? 
 

1. Vilka stödinsatser har ert/era barn fått i samband med diagnosen? Skola? BUP? 
Socialförvaltningen? 

2. Hur ser kontakterna mellan professionerna ut när det rör ert/era barn i dagsläget? 
(har de kontakt sinsemellan?) 

3. Hur upplever ni samarbetet mellan de olika professionerna?  
4. Har du/ni kontinuerlig kontakt med samma handläggare vid de olika mötena med 

professionen? (Om nej, hur ser kontakten ut?) 
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5. Har ni haft några nätverksträffar? Om nej, varför inte? Om ja, se nedan.  
6. Vem har tagit initiativ till den/dem? 
7. Vem tog kontakt med berörda parter för att få till mötet? 
8. Hur såg processen ut? 
9. Hur upplevde du/ni processen.  
10. Hur upplever ni möjligheten till att få kontakt? (Tillgänglighet..)  
11. Hur upplever ni väntetiderna?  

 
 Upplevelser och känslor kring kontakten med professionen 
1. Hur upplever du/ni er relation till skolan? 
2. Hur upplever du/ni er relation till socialtjänsten? 
3. Hur upplever du/ni er relation till BUP? 
4. Berätta om den senaste kontakten du hade med någon myndighet, (tankar,känslor) 
5. Hur upplever du/ni att ni blivit bemötta?  
6. Hur skulle du/ni vilja att kontakten såg ut, (vad finns det som ni skulle vilja 

förändra.etc.?) 
7. Finns det något du vill tillägga som du känner att vi missat? 
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