
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att vara förälder till barn med NPF 

- En studie av mödrars föräldraskap ur ett livsvärldsperspektiv 
 

Författare: Josefin Nässlander 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C-uppsats i Sociologi med 
socialpsykologisk inriktning 61-90 
SOA 135, Ht 17 
Mälardalens högskola  
Akademin för Hälsa, Vård och Välfärd 

Handledare: Maria Hopstadius 
Examinator: Tomas Kumlin 



SAMMANFATTNING 

 
Fenomenologi handlar om att finna ett fenomens kärna, dess essens. Utgångspunkten är att 

alla fenomen har en mening för människor och är en del av människans livsvärld – hur hon 

ser på världen. Med utgångspunkt i livsvärldsperspektivet, och med fenomenologisk filosofi- 

och metodansats, har jag intervjuat fem mödrar i ett försök att finna föräldraskapets essens. 

Utifrån att det inom aktuell forskning framkommer en tudelad syn på neuropsykiatriska 

funktionvariationers vara eller icke-vara syftar denna studie till att beskriva och klargöra vad 

som konstituerar fenomenet föräldraskap till barn med NPF, utifrån vad som framträder i 

mödrarnas beskrivning av sitt föräldraskap. Resultatet visar att föräldraskapet kännetecknas 

av engagemang där föräldern agerar för rätt hjälp. En fungerande vardag underlättar och 

planering och strukturering är ett stort vardagsengagemang. Vidare kännetecknas 

föräldraskapet av att möta omvärlden, dels i form av ensamhet men också med styrka, där 

mötet med omvärlden leder till en inre konflikt hos föräldern. Slutligen kännetecknas 

föräldraskapet av en emotionell förbindelse, ett symbiotiskt förhållande, som är både närande 

och tärande där föräldern ger sitt barn allt och anpassar sitt liv efter barnet samt möter barnets 

ibland mycket svåra tankar och känslor. Här innefattas också förälderns egna 

känsloupplevelser. 

Nyckelord: Fenomenologi, Livsvärldsperspektiv, Föräldraskap, NPF, Sociala- och 

beteenderelaterade svårigheter 
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INLEDNING 

I media kan man läsa att diagnostisering inom neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF) 

ökar, speciellt bland barn. Detta understöds av forskning som dock uppvisar en mer 

nyanserad bild av både diagnostiseringen i sig och möjliga bakomliggande orsaker. Barns 

problematik i hem och skola samt diagnostisering tas på allt större allvar inom framförallt 

sjukvård och skola som anpassar styrdokument, läroplaner med mera utefter ett alltmer 

individualiserat bemötande. Många av dessa barn har diagnostiserats med exempelvis ADHD 

och/eller Autism och kan upplevas som stökiga och problematiska av omgivningen. 

Utmaningar kan uppstå såväl inom familjen som i möte med utomstående när det gäller 

barnets sociala samspel, beteende och hantering av känslor och tankar. För mig som 

socialpsykologiskt skolad sociolog är detta intressant att studera då det handlar om normalitet 

och avvikelse på så vis att människor kategoriseras utifrån hur de agerar och förklarar sitt 

agerande för sig själva och andra. En familj där barnet inte beter sig som andra och därtill har 

diagnostiserats kan klassificeras som avvikande eller normal, frisk eller sjuk, bråkig eller 

lätthanterlig, beroende på hur de själva uppfattar sin situation, hur de uppfattas av andra och 

vad de väljer att förmedla till andra (Ohlsson, 2001, s.167). Diagnosen kan sägas ha en egen 

makt där den kan ge bekräftelse, avlastning, den representerar något som annars kan vara 

svårt att ”ta” på och olika diagnoser har olika status (Johannisson, 2006, s.30-31). Att vara 

förälder till ett barn med diagnos kan utifrån detta innebära mycket mer än att ge kärlek, 

trygghet och mat då föräldrarna även måste hantera och ansvara för barnet i förhållande till en 

social kontext samt en medicinsk diagnos (Bergström & Roll Bennet, 2011, s.211). 

 

Att välja en medicinsk förklaring för den problematik som upplevs i mötet mellan barnet och 

omvärlden, kan ses som en del av vår tids ökade individualisering. Istället för att koppla 

barnens agerande och beteende till samhällets föränderlighet och osäkra faktorer så som ökade 

nedskärningar, arbetsläget och medborgarnas generella socioekonomiska situation förflyttas 

problematiken från att vara ett samhällsansvar till individen och dennes biologiska 

förutsättningar (Hallerstedt, 2006, s.13-14). Detta trots att det många gånger är i kontakten 

med samhällets funktioner så som skola och förskola som barnet upplever och upplevs ha 

svårigheter. Huruvida det är samhällsfaktorer som ställer ouppnåeliga krav på barn och 

ungdomar eller om barnens svårigheter grundar sig i biomedicinska funktioner är en intressant 

fråga som jag anser vara viktig att ha i åtanke då jag i denna studie valt att undersöka 

föräldraskap till barn med diagnos inom NPF vilket är en medicinsk förklaring till 

föräldrarnas och barnens problematik. Genom att fastställa en diagnos för barnet öppnas 

möjligheten att förklara barnets problematik medicinskt och möjliggör därmed ett sätt att se på 

vad som är normalt/onormalt, sjukt/friskt utifrån en disciplin som stora delar av våra 

samhällsfunktioner lutar på. Det kan underlätta att få hjälpmedel i skolan, ekonomisk 

ersättning för familjen eller behandling och stödfunktioner (Bergström & Roll Bennet, 2011, 

s.207-208). Dock är diagnosen aldrig begränsad till medicinska sammanhang utan är en del av 
språket mellan människor där varje individ har sin egen uppfattning om dess innebörd 

samtidigt som den är en del av samhällsapparaten, sociala förväntningar och den 

diagnostiserade individens identitets- och självuppfattning (Drakos & Hydén, 2011, s.17). 
Hallerstedt (2006, s.16) menar att den allt mer utbredda användningen av diagnosmanualen 

DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) hör till ett ökat intresse för att 

kategorisera samhällets individer utifrån en ämnad normalitet. Med avstamp i denna tänkta 
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normalitet och dilemmat mellan frisk/sjuk och normal/inte normal, ser jag vikten av att belysa 

föräldrarnas upplevelser av sitt föräldraskap då de ur ett samhällsperspektiv kan sägas befinna 

sig i gränslandet mellan normalitet och avvikelse. För att kunna undersöka föräldraskapet så 

nära som möjligt har jag i denna studie valt att kliva in i föräldrarnas erfarenhetsvärld för att 

med hjälp av ett livsvärldsperspektiv beskriva och klargöra vad detta föräldraskap innebär. 

 

 

 

 

1 BAKGRUND 

Nedan följer en redogörelse för begreppet NPF som förklaring till sociala- och 

beteenderelaterade svårigheter. Detta följs av en beskrivning av hur och var dessa svårigheter 

kan aktualiseras. Slutligen presenteras kritik mot den medicinska hegemonin vilket även 

innefattar andra möjliga sätt att förklara och se på dessa svårigheter. 

 

 

1.1 Vad är NPF 

I Sverige är det medicinska begreppet NPF relativt nytt och för många okänt. NPF är i sig inte 

en diagnos utan en förkortning för begreppet Neuropsykiatriska funktionsvariationer. Detta är 

i sin tur inte heller en diagnos utan ett samlingsnamn där flera olika diagnoser ingår. Exempel 

på diagnoser som innefattas i NPF är ADHD, Tourettes syndrom, språkstörningar som 

exempelvis dyslexi och olika varianter inom Autismsprektrat (Riksförbundet Attention, 

2014b). De sociala- beteenderelaterade svårigheter människor upplever och upplevs ha, 

förklaras i detta synsätt med att hjärnan fungerar på ett annorlunda sätt gentemot de flesta 

andra. Den gemensamma nämnaren för dessa diagnoser är att de inte klassificeras som 

sjukdomar utan som funktionsvariationer - det vill säga ett annorlunda sätt att fungera mot hur 

samhället förväntar sig att människor ska fungera. En diagnos kan beskrivas som ett 

standardiserat sätt att tala om ett fysiskt eller psykiskt problem utifrån ett medicinskt 

perspektiv. Den syftar till att beskriva och kategorisera individens problem så att dessa ska bli 

förståeliga samt ger ramar för vilka handlingsalternativ som är passande för att hantera 

problemen. Komorbiditeten mellan de olika funktionsvariationerna, diagnoserna och dess 

symptom är stora vilket innebär att många barn med olika diagnoser har liknande problem. 

Samtidigt kan barn med samma diagnos vara oerhört olika och vara i behov av olika slags 

stöd. Exempelvis är det vanligt att barn med ADHD också har Tourettes syndrom och det är 

inte ovanligt att dessa barn också har problem med ångest, depression eller tvångsbeteende 

(Socialstyrelsen, 2004). 

 

 

1.2 Möjliga svårigheter och problematiska situationer 

Vissa barn uppmärksammas tidigt genom att de som lever med barnet uppfattar hen som 

”annorlunda”. En del barn genomgår en utredning för att undersöka barnets svårigheter, vad 

dessa grundar sig i och hur de yttrar sig samt vilka styrkor barnet har (Socialstyrelsen, 2004). 

Gemensamt för NPF är att de enbart är synliga på så vis att man uppfattas som avvikande i 

förhållande till det normala. Barnen ser ut som andra barn men kan ha ett annorlunda 

beteende och ett annorlunda sätt att tänka. Olika barn har olika grad av svårighet att leva upp 
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till samhällets förväntningar vilket kan göra att det också varierar i hur mycket engagemang 

och hjälp de behöver av föräldrar, skola samt vilka samhällsresurser som erfordras. Ett barn 

med Autism kan exempelvis ha svårt att tala eller att förstå sociala samspel vilket kan leda till 

svårigheter att gå i vanlig skola och att vara i sociala sammanhang (Socialstyrelsen, 2010). 

ADHD kan yttra sig som exempelvis koncentrationssvårigheter, hyperaktivitet och/eller 

uppmärksamhetssvårigheter (Socialstyrelsen, 2004). Detta kan i sin tur orsaka att barnet 

reagerar med aggression eller ledsenhet i miljöer där dessa svårigheter blir extra påfrestande 

vilket kan leda till att barnet upplevs som stökigt och oengagerat. Har barnet Tourettes 

syndrom med tics kan dessa vara både verbala och motoriska vilket kan utgöra ett hinder i 

vardagen och uppfattas som konstigt och störande av omgivningen (Riksförbundet Attention, 

2014c). Olika språkstörningar uppmärksammas många gånger i förskolan eller skolan där det 

är viktigt att kunna förstå och göra sig förstådd bland andra människor (Specialpedagogiska 

skolmyndigheten [SPSM], 2016). Oavsett barnets styrkor och svårigheter är det föräldern som 

har det huvudsakliga ansvaret för barnet. Att leva med NPF handlar således inte bara om 

barnet med diagnosen utan berör hela familjen och framförallt föräldrarna. 

 

 

1.3 Kritik mot den medicinska hegemonin 

I stark kontrast till denna medicinska diskurs där förklaringen ligger i människans 

biomedicinska förutsättningar talar Johannisson (2006, s.35) om kulturdiagnoser vilket 

innebär sjukdomar och diagnoser som framkommer i en viss tid och en viss kultur. I ett 

samhälle som förändras, förändras också bilden av vad som är friskt och sjukt, normalt och 

avvikande. Under historien har sjukdomar kommit och gått vilket enligt den sociologiska 

disciplinen tyder på att de är starkt knutna till hur samhället ser ut och att de förändras i takt 

med samhällets förändringar. Detta visar också på en vilja att kategorisera och finna en 

utgångpunkt i vad som är människans ”normala” tillstånd. Som om det finns en gräns och 

problemet är bara att vi ännu inte hittat den. Utifrån detta resonemang kan sjukdomar och 

diagnoser främst ses som sociala konstruktioner skapade i kölvattnet av samhällets dynamik 

där ekonomi, sociala förhållanden, oro i världsläget med mera, ligger till grund för den 

mänskliga upplevelsen (Johannisson, s.37). Sjukdom kan utifrån detta ses som en socialt 

accepterad förklaring, som legitimerar människors upplevelser, beteenden och avvikelser 

(Johannisson, s.33). 

 

Kritiska röster med rötter inom sociologin hävdar att ADHD är en miljardindustri för 

läkemedelsföretagen, en förflyttning av ansvar från föräldrar och skola till individens biologi 

och grunden för en samhällsapparat som tjänar och upprätthåller ADHD som legitim sjukdom 

(Cohen, 2006, s.12-13). Istället för att lägga fokus på individen kan man genom att se på 

samhällets strukturer och förändringar den ökade mängden barn som upplevs 

beteenderelaterade svårigheter. Exempelvis tar kontroll och övervakning allt större plats i 

samhället vilket ställer högre krav på barnen och kontrasten mellan de som följer och de som 

inte följer inom normen blir då mer tydlig och detta förklaras som ”svårigheter” (Davis, 2006, 

s.50). Inom vetenskapen råder stor splittring mellan att försvara ADHD som definitivt sann 

och att ifrågasätta densamma till 100 procent (Cohen, 2006, s.14). Detta då ADHD i en 

medicinsk kontext beskrivs vara en neurologisk avvikelse men enligt kritiker finns det inga 

vetenskapliga studier som visar några som helst avvikelser i hjärnan hos personer med ADHD 

och som kan relateras enbart till ADHD (Cohen, s.20). Ytterligare kritik visar på att den lista 

med kriterier för ADHD inte är något annat än en lista med egenskaper och beteenden som 

vuxna ogillar hos barn (Cohen, s.21). 
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Även Brante (2006, s.93-95) ställer sig kritiskt till den hegemoni som den psykiatriska 

förklaringsmodellen har och dess vetenskapliga tillförlitlighet, för vad som benämns som 

diagnosen ADHD. Brante (s.74) förtydligar att kritiken inte riktas mot de människor som 

upplever sig ha svårigheter eller problematik, utan frågan handlar om hur vetenskaplig de 

senare versionerna av den psykiatriska klassificeringsguiden DSM är, vilket illustreras med 

diagnosen ADHD som exempel. Problemet som framhålls är att klassificeringssystemets 

utgångspunkt är symptomen i sig vilka ligger till grund för en allt utförligare och komplett 

lista på olika psykiatriska åkommor. Dessutom är det förfarande som diagnoserna definieras 

utifrån under all kritik då de inte i första hand baseras på vetenskapliga grund utan exempelvis 

har vissa har tillkommit genom omröstningar av en kommitté, andra är starkt kulturellt bundna 

och några har tydliga moraliska funktioner för samhället men desto mindre medicinsk 

förankring (Brante, s.86-88). Dessutom utökas kriterierna utifrån tanken att det kan finnas 

skillnader i hur sjukdomar visar sig mellan könen vilket på sätt och vis underminerar 

diagnoskriteriernas betydelse (Brante, s.82). Utifrån detta finner författaren den psykiatriska 

orsaksförklaringen till ADHD ytters oklar då de hittills uppkomna vetenskapliga 

undersökningarna inte lyckats verifiera dessa orsakssamband (Brante, s.95). Vidare pekar 

Brante (s.82-83) på att det sannolikt finns icke-medicinska orsaksförklaringar till den allt mer 

utökade diagnostiseringen av ADHD så som exempelvis; företagsvinster inom 

läkemedelsindustrin, medias omfattande rapportering och inflytande samt att det kan ses som 

en känslig fråga där en biologisk förklaring förflyttar ansvaret och skulden från familjen och 

skolan till personens genetiska och biologiska förutsättningar. En mer vetenskaplig ansats 

vore, enligt Brant (s.103) att undersöka möjliga orsaker till ADHD-liknande svårigheter 

tvärvetenskapligt där möjliga orsaker till människors svårigheter och problematik kan 

förklaras med hjälp av en så kallad bio-psyko-social modell. Främst då dessa svårigheter i 

många fall kan förklaras utifrån sociala faktorer och inte nödvändigtvis behöver ses som 

antingen friskt eller sjukt. Det kan istället vara en gradfråga om vad som är mer eller mindre 

normalt. 

 

 

 

 

2 TIDIGARE FORSKNING 

Forskning om neuropsykiatriska funktionsvariationer och föräldraskap är ett brett område som 

innefattar allt från hur det är att själv ha en diagnos, hur personer med dessa diagnoser bör 

bemötas i skola och hälso- och sjukvård till kritiska studier som ifrågasätter den medicinska 

hegemonin i samhället. Mycket går att finna om ADHD och Autism medan Tourettes  

syndrom och språkstörningar kräver lite mer engagemang från sökarens sida. Den mesta 

forskningen utgår från ett hälso- och vårdvetenskapligt perspektiv men även psykologi och 

sociologi återfinns inom ämnet. I min sökning efter aktuell forskning på området har jag 

använt den sociologiska databasen Sociological Abstract och utgått från sökorden; Family, 

Parent, Child, Diagnosis, ADHD, Autism, Medicalization, Disability, Support. Artiklarna är 

noggrant utvalda för att ge en översiktlig bild av den forskning som finns på området. 

Samtliga har någon sociologisk förankring även om merparten av författarna oftast tillhör 

andra discipliner. Nedan följer en tematisering av de forskningsbidrag jag tagit del av 

presenterade med följande underrubriker; Moderns primära ansvar, Emotionell påfrestning, 

Stigma – att möta omvärlden, Sjukdom, Funktionsvariation eller normal barndom samt Den 

allvetande föräldern. Avsnittet avslutas med underrubriken reflexion kring den tidigare 

forskningen. 
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2.1 Moderns primära ansvar 

Flertalet av artiklarna berör moderskap och det ansvar som förväntas av modern till ett barn 

med diagnos, både av mödrarna själva och av andra. Ett exempel är Singhs (2004, s.1196) 

studie där 22 mödrar och 12 fäder intervjuades och som syftade till att grunda en teori utifrån 

undersökningen om moderskuld i relation till medikalisering.  Den goda modern användes i 

studien som en metafor för att beskriva idealbilden av en moder. Hon är förstående, 

beskyddande, vis och osjälvisk. Men den goda modern har också en motsats i form av den 

ofullständiga modern som karaktäriseras av okunskap, otillräcklighet och avsaknad av insikt 

och omvårdnadsegenskaper. Denna essentiella bild av den goda modern beskrevs både av 

intervjupersonerna och forskare, och kan sägas vara den idealbild mot vilken respondenterna i 

flertalet studier mätte sitt moderskap (Singh, s.1197). Författaren beskriver denna moderskuld 

som resultatet av en strukturell modersbeskyllning där kvinnan ensam ansvarar för att leva 

upp till idealet (Singh, s.1201). 

 

Ett annat exempel på moderns primära ansvar kan ses i studien av Lupton (2013, s.236) där 

författaren undersökt hur mödrar konceptualiserar, agerar och svara på sina barns hälsa, 

sjukdom och förkroppsligande utifrån diskursanalytisk metod. I studien deltog 60 kvinnor 

från Sydney som alla hade minst ett barn under 5 år. Även i denna studie pekar resultatet på 

modern som den centrala gestalten. Om ett barn inte lever upp till omgivningens och sina 

egna förväntningar är det troligtvis modern som brustit i sitt moderskap då det är hon som 

burit barnet i sin kropp. Dessutom ansågs det i studien vara hennes ansvar att känna sitt barn 

så väl att hon tidigt kunde upptäcka om barnet var sjukt och se till att rätta till det genom 

exempelvis medicinering, uppfostran eller en bättre diet. Sjukdom sågs som någonting 

kontrollerbart och att ett barn har god hälsa var ingen tillfällighet utan resultatet av väl utförd 

moderlig omvårdnad. Detta band som beskrevs binda samman moder och barn och som 

lägger barnet i moderns händer, var också det som gjorde att modern var den som förväntades 

kunna hjälpa barnet, just på grund av detta unika band som ingen annan än just mor och barn 

kan ha (Lupton, s.237). 

 

Gray (2003, s.631) har undersökt hur föräldrarnas könstillhörighet spelar roll i relation till ett 

barn med högfungerande autism och hur dessa olika kön leder till olika strategier för att 

hantera situationen. I studien deltog 32 familjer, 32 mödrar och 21 fäder, där barnen hade 

diagnostiserats med högfungerande autism eller aspergers. Resultatet visar att fäderna 

generellt hade lättare att hantera sin egen och barnens situation utan att själva känna 

påfrestning. Anledningen till detta visade sig vara att de inte ansåg sig vara den primära 

vårdgivaren utan såg sig som en extraresurs för modern (Gray, s.635). Skillnaden mellan 

mödrar och fäder i upplevelsen huruvida deras barn hade problem eller inte skilde sig 

markant även i Singhs (2004, s.1200-1201) studie där mödrarna upplevde sig få kämpa för 

sin egen uppfattning om att barnet hade svårigheter och behövde hjälp medan fäderna inte 

upplevde samma sak och dessutom ifrågasatte moderns upplevelse. Kritik och negativa 

sanktioner i sociala sammanhang var också en källa till upplevelsen av att bli dömd av andra. 

Mödrarna kämpade inte bara mot sina egna tvivel utan också mot omgivningens. 
 

 

2.2 Emotionell påfrestning 

Emotionella upplevelser som oro, ilska, frustration, sorg och skuld är återkommande i aktuell 

forskning inom området. Att kastas mellan hopp och förtvivlan beskrivs vara påfrestande och 

leder till ytterligare emotioner. Emotionell påfrestning beskrivs även som komplext och olika 

situationer gav upphov till olika sorters påfrestningar. Dels beskrevs det vara skrämmande att 

se sitt barn svårt sjuk och att tvivla på dess överlevnad. Dels var det påfrestande att ha ett barn 

med kroniska besvär som man vet aldrig kommer gå över. Detta ledde till en ständig 
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omvärdering av sig själv som moder och tvivel på om man klarar det, om man orkar stå ut 

själv. Och dels beskrevs ovissheten och osäkerheten av att inte få en diagnos eller rätt vård 

leda till oro och frustration. En diagnos upplevdes ”lösa problemen” och vetskapen om att 

barnet fick rätt vård ledde till att man slapp osäkerhet och ovisshet. Vanligt var också en 

upplevelse av fysisk påfrestning av att ta hand om ett sjukt barn och hemmet vilket beskrevs 

som ett hårt jobb. Utöver den emotionella påfrestningen anknuten till barnet beskrevs också 

att mötet med omvärlden gav upphov till känslor av utanförskap, att vara annorlunda och 

potentiell isolation. (Lupton, 2013, s.238-239) 

 

Fäderna uppvisade generellt mindre emotionell påfrestning än vad mödrarna gjorde genom att 

de indirekt tog del av moderns emotioner och lidande. Mödrarna däremot upplevde svåra 

emotionella påfrestningar och flera av dem använde själva psykoterapi och medicin för att 

klara av sin situation. I vissa extrema fall har modern fått allvarliga fysiska problem så som 

stroke (Gray, 2003, s.636). 

 

Enligt Singh (2004, s.1198) kunde upplevelsen av att inte nå fram till sitt barn, och inte kunna 

hjälpa det, ge upphov till känslan av att inte kunna leva upp till bilden av den goda modern 

vilket främst bidrog till ilska men också självförakt. Detta bidrog i sin tur till känslor av skam 

och skuld i moderskapet. Ilskan beskrevs dock som den primära emotionen och fungerade 

som uttryck för den desperation och isolation som mödrarna upplevde. Istället för att erkänna 

sin frustration gentemot barnen uttrycktes den i ilska (Singh, s.1199). 

 

 

2.3 Stigma – att möta omvärlden 

Stigma har visat sig vara aktuellt inom forskningen där det återfinns i olika varianter med 

olika innebörd. Ett exempel inom denna variation är Grays (2002, s.735) studie som syftar till 

att undersöka erfarenheten av upplevt och förväntat stigma hos föräldrar till barn med 

högfungerande autism. I studien intervjuades 32 mödrar och 21 fäder från 32 familjer i 

Brisbane Australien. Det mest framträdande resultatet i den aktuella studien visar att 

föräldrarna hade svårt att skilja på upplevt stigma och stigma som de förväntade sig uppleva 

(Gray, s.740). Vidare visade det sig att bara hälften av föräldrarna hade upplevt 

stigmatiserande agerande från omgivningen. Detta visar på stigmans kraft då omgivningens 

verkliga reaktioner, och hur man som förälder tror att omgivningen reagerar, ledde till ungefär 

samma inre upplevelse hos föräldern. Upplevt stigma har i studien visat sig på tre sätt där 

andras undvikande var mest framträdande (Gray, s.740-741). Dock upplevde familjerna 

samtidigt att de själva drog sig undan för att slippa konfronteras med andra och valde istället 

att umgås med andra familjer i liknande situation. Vidare visade studien att risken för att 

utsättas för stigma, eller upplevelsen av det, varierade mellan mödrar och fäder med en 

överrepresentation bland mödrarna (Gray, s.743-744) vilket förklarades med att mödrarna 

oftast var de som oftast befann sig i sociala situationer med sina barn. Dessutom ansågs 

mödrar generellt vara de som hade det primära ansvaret för barnet. Att undvika situationer där 

man riskerar att utsättas för stigma var en strategi som återkom i flera av artiklarna. 

Exempelvis beskriver Lupton (2013, s.239) hur undvikandet minskar risken för att känna sig 

annorlunda och att misslyckas i sociala sammanhang. Även Singh (2004, s.1200) berör ämnet 

stigma på så vis att mödrarna upplevde att omgivningen riktade sitt missnöje mot just dem när 

barnet inte betedde sig som förväntat. De eventuella sociala sanktioner man utsattes för 

varierade därmed främst beroende på förälderns kön och barnets symptom. 

 

 

2.4 Sjukdom, funktionsvariation eller normal barndom? 

Aktuell forskning på fältet visar att biomedicinska åtgärder är en stor, om inte den största 
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delen, av det supportsystem som återfinns kring olika neuropsykiatriska funktionsvariationer. 

Även om dessa inte beskrivs som sjukdomar utan istället funktionsvariationer så utgår de från 

en medicinsk diskurs i och med att de klassificeras som möjliga att diagnostisera och möjliga 

att behandla med medicin. Ett flertal av de studier som granskats visar att en del föräldrar 

använde diagnosen för att legitimera sig själva och barnet i sociala relationer (Gray, 2002, 

s.741; Singh, 2004, s.1201). Genom att förklara att barnet har en viss diagnos och de 

symptom som hör till kunde föräldern undkomma omgivningens kritik och kanske få 

förståelse. 

 

Salomon och Chung (2012, s.256), vars studie syftar till att framhäva familjeterapeutens 

fördelar som en del av stöd till familjer vars barn har autism, tar dels upp autism som en 

medicinskt behandlingsbar störning och dels hävdar författarna att ett vidare synsätt, som att 

också använda sig av familjeterapeuter, kan vara till gagn för familjerna. Studien visade 

vidare att även om den medicinska diskursen var avgörande för diagnostisering och 

medicinering så handlade respondenternas vardag om emotionella upplevelser samt hur man 

agerade och skapade mening (Salomon & Chung, s.257-260). Det sågs då inte som en 

sjukdom i första hand utan det handlade istället om att finna strategier för att hantera ett 

annorlunda sätt att fungera. 

 

En annan aspekt av spänningen mellan den medicinska hegemonin och människans sociala 

paradigm återfinns i Rafalovichs (2013, s.344) studie vars delsyfte var att undersöka och bena 

ut medikalisering generellt men också i relation till ADHD som normalt barnbeteende eller 

sjukdom. Författaren lyfte fram problematiken med dessa funktionsvariationer då de 

innefattas i den medicinska diskursen genom möjligheten att vara diagnostiserbara. Samtidigt 

beskrevs i studien hyperaktivitet och svårigheter med känslohantering som vanliga 

förekommande symptom på ADHD vilket även ansågs vanligt hos barn och ungdomar 

generellt och till viss del ansågs höra till barndomen (Rafalovich, s.347). Vidare diskuterar 

författaren ADHD som fenomen; om det inte finns någon klar definition och det inte går att 

mäta, hur kan vi då säga att ADHD finns (Rafalovich, s.345). Samtidigt framhålls att utfallet 

av medicinering vid ADHD varierar vilket ytterligare ifrågasätter den medicinska hegemonin 

(Rafalovich, s.349). 

 

Ytterligare en aspekt kan ses i Halfon, Houtrow, Larson och Newachecks studie (2017, s.14) 

vars syfte var att beskriva den förändring som skett i synen på barns hälsa och barnsjukdomar 

i USA under 1900- och 2000-talet. Där framkom att det fortfarande var medicinska 

värderingar som avgör om ett barn hade rätt till hjälp eller inte då många lagar och regler 

utgick från fysiska, mätbara värden så som behov av rullstol eller insulin (Halfon et al., s.19). 

Detta trots att det många gånger främst var i relation till sociala kontexter som problem 

uppstod för barn med neuropsykiatriska funktionsvariationer. Kultur och normer togs inte på 

allvar när det handlade om huruvida barn bedömdes som fungerande i samhället eller inte. 

Vidare diskuteras möjliga orsaker till den ökade mängden diagnoser och sjukdomsfall hos 

barn i relation till hur synen på sjukdomar och hälsa hela tiden förändrats samt frågan om vi 

verkligen blir sjukare eller om det är en fråga om vad som innefattas i den medicinska 

diskursen (Halfon et al., s.18). 

 

 

2.5 Den allvetande föräldern 

I en dansk studie av Moesby-Jensen och Moesby-Jensen (2016, s.372) problematiserar 

författarna socialarbetares kategorisering av föräldrar till funktionshindrade barn. Utifrån 

studien som baserades på såväl observationer på familjeavdelningen i en dansk kommun som 

semistrukturerade intervjuer samt fokusgrupper med främst sociala myndighetsrådgivare kom 

fram att föräldrarna sågs som innehavare av hög kunskap och kategoriserades därför som 
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resursstarka vilket fick konsekvenser för föräldrarna i mötet med myndigheten. Resultatet i 

studien visar att många socialarbetare som mötte dessa föräldrar utgick från föräldrarnas 

ekonomi och kunskap om barnets diagnos samt rättigheter i sin kategorisering. Föräldrarna 

upplevdes som upplysta med stor kunskap om såväl diagnos, medicin som vad samhället kan 

ska göra för att stötta dem (Moesby-Jensen & Moesby-Jensen, s.379; s.383). Paradoxalt 

upplevde föräldrarna inte sig själva ha tillräcklig kunskap. De hade en teoretisk förståelse men 

sade sig sakna praktisk kunskap och verktyg för att hantera sin situation. Detta visar enligt 

författarna på en diskrepans mellan den kunskap som dessa föräldrar uppfattas ha av andra 

och som de själva uppfattar sig ha (Moesby-Jensen & Moesby-Jensen, s.384). Denna 

diskrepans visar sig i studien genom att socialarbetarna uppfattade föräldrarna som krävande 

och stridslystna medan föräldrarna själva sade sig kämpa med näbbar och klor för vad de 

ansåg sig behöva och ha rätt till (Moesby-Jensen & Moesby-Jensen, s.388). 

 

 

2.6 Reflexion kring tidigare forskning 

En reflexion är att en stor del av forskningen på området utgår från modern och hur 

modersrollen visar sig central för ämnet. Detta visar sig exempelvis då resultatet i en stor 

andel forskningsartiklar beskriver mödrarna som mest engagerade i sina barn och barnens 

problematik. Modersrollen visar sig i forskningen vara komplex och genomsyrar samtliga 

teman genom att dessa tydligt går att koppla samman. I modersrollen ingår ansvar för barnet 

på många olika plan både vad gäller barnens sociala, emotionella samt hälsomässiga situation. 

Modern är den som främst upplever sin och familjens situation som emotionellt påfrestande 

samtidigt som denna emotion sprids till hela familjen och blir en gemensam angelägenhet. Jag 

menar dock att detta fält inte på något vis är ”mättat” utan snarare att denna komplexitet 

erfordrar vidare forskning och att förehavande studie bidrar till en ökad förståelse och 

kunskap kring denna komplexa modersroll utifrån ett livsvärldsperspektiv på föräldraskap. 

 

En annan reflexion är att mycket av forskningen utgår från en medicinsk diskurs i hur man ser 

på och talar om neuropsykiatriska funktionsvariationer. Det handlar om diagnoser, medicin, 

vård och terapi men visar även att sociologiskt intressanta företeelser så som stigma, socialt 

befästa roller och emotioner är framträdande. Ur ett sociologiskt perspektiv är det intressant 

att berika detta forskningsfält med aktörernas egna erfarenheter och upplevelser, som ett 

komplement till den medicinskt inriktade forskningen. 

 

En tredje reflexion är att forskningen om ADHD och Autism är överrepresenterad på 

forskningsfältet och är ofta begränsad till att handla om antingen den ena eller båda 

diagnoserna. Jag saknar därmed ett större helhetsperspektiv med utgångspunkt i NPF som 

samlingsbegrepp, som inte begränsas till ett fåtal diagnoser. Då begreppet NPF innefattar ett 

flertal diagnoser, ofta i kombination, är det enligt min mening intressant att utgå från detta 

breda begrepp och undersöka även föräldraskapet utifrån ett helhetsperspektiv. Speciellt då 

dessa diagnoser kan yttra sig på liknande sätt och utifrån en medicin-kritisk hållning skulle 

kunna klassificeras inom liknande svårighetsfält. 
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3 PROBLEMFORMULERING OCH SYFTE 
 
Utifrån min förförståelse och efter att ha tagit del av aktuell forskning på området anser jag 

det vara berikande att nyansera fenomenet föräldraskap till barn med diagnos inom NPF 

utifrån föräldrarnas livsvärldsperspektiv. I min ambition att beskriva och klargöra detta 

fenomen har jag utgått från den medicinska definieringen av sociala- och beteenderelaterade 

svårigheter då detta är en allmänt vedertagen definiering där barnen, och i förlängningen även 

föräldrarna, klassificeras och kategoriseras både medicinskt i och med diagnosen men också 

samhälleligt. I studien har jag utgått från att upplevelser är subjektiva och därmed kan 

fenomenet enbart förstås utifrån ett aktörsperspektiv där föräldrarna, närmare bestämt 

mödrarna, är i fokus. Detta har medfört att jag i studien antagit ett livsvärldsperspektiv som 

inneburit att jag har försökt leva mig in i mödrarnas subjektiva upplevelser och erfarenheter 

och försökt anlägga deras perspektiv på världen för att beskriva fenomenet så som det 

presenterar sig för dem. Med fenomenologisk metod som utgångspunkt har jag tagit del av 

mödrarnas berättelser för att därmed kunna klargöra och beskriva fenomenet så som det 

upplevs och erfars av aktörerna själva. (Bengtsson, 2005, s.17) 

 

Studiens syfte är att beskriva och klargöra vad som konstituerar fenomenet föräldraskap till 

barn med NPF utifrån vad som framträder i mödrarnas beskrivning av sitt föräldraskap. 

 

 

 

 

4 LIVSVÄRLDSPERSPEKTIVET OCH FENOMENOLOGI SOM 
FILOSOFI 

För att kunna uppfylla studiens syfte har jag förankrat studien i ett livsvärldsperspektiv vilket 

ger mig möjlighet att studera fenomenet holistiskt. Detta har lett till mitt val av fenomenologi 

som filosofisk ansats vilken ser den mänskliga livsvärlden och sammanflätningen mellan 

människa och fenomen, som grund för vetenskaplig kunskap (Bengtsson, 2005, s.17). Nedan 

presenteras studiens ontologiska och epistemologiska utgångspunkter med 

livsvärldsperspektivet som teoretisk utgångspunkt. För att ytterligare klargöra studiens 

forskningsperspektiv presenteras nedan för studien väsentliga fenomenologiska begrepp; 

Livsvärlden, Intentionalitet och mening samt Epoché eller en tyglande hållning. 

 

 

4.1 Livsvärlden 

Den moderna fenomenologin, med utgångspunkt från Edmund Husserl, arbetades fram under 

1900-talets början, som epistemologisk metod i syfte att undersöka världen på ett nytt sätt då 

redan existerande vetenskapliga metoders ansågs reducera världen allt för mycket samt skapa 

förhastade slutsatser om den (Bengtsson, 2001, s.26; Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008, 

s.30). Husserls ifrågasättande och kritik av dåvarande vetenskap, som alltför objektivistisk 
och därmed oväsentlig för människan, ledde till utarbetandet av Livsvärldsbegreppet som 

utgångspunkt i sökandet efter vetenskaplig epistemologi (Dahlberg, 2006, s.16). Bengtsson 

(2001, s.48) illustrerar detta som att livsvärlden är ett mellanting mellan det rent 

objektivistiska och det rent subjektivistiska. Livsvärlden grundar sig i den naturliga attityden, 
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det vill säga den vardagliga uppfattning människan har om att världen är så som den uppfattas 

vara (Bengtsson, 2005, s.18). Denna horisont innefattar både det direkt synliga men också det 

indirekt närvarande eller synliga som baksidan av ett hus, roten på ett träd eller undersidan av 

ett papper. Vi tar för givet att vår upplevelse av världen är så som världen är beskaffad och att 

alla människor uppfattar världen precis som vi själva (Dahlberg, 2006, s.33). En människas 

livsvärld är således den värld som en människa tar för givet så som den verkliga världen. 

Dualismen objektivism/subjektivism är i fenomenologisk anda inte relevant då den både 

erkänner objekt som existerande i världen samtidigt som den utgår från att dessa objekt inte 

bara existerar fritt utan för de som upplever det och därmed innehar och tillskrivs mening. Ett 

fenomen finns aldrig oberoende av subjektet utan det är alltid i relation till subjektet som 

fenomenet upplevs och erfars (Bengtsson, 2005, s.11-12). Denna livsvärld håller således 

nyckeln till att kunna förstå och beskriva de fenomen som världen består av. 

 

Fenomenologins filosofiska syfte kan således sägas vara att upphäva motsättningen 

realism/idealism genom att istället intressera sig för den relation som återfinns mellan subjekt 

och objekt (Dahlberg et al., 2008, s.32). För att nå kunskap om den värld vi lever i använde 

sig Husserl av mottot att vi måste gå ”Zu den Sachen selbst” (Bengtsson, 2001, s.26; 

Dahlberg et al., 2008, s.32), det vill säga till tingen själva. Detta innebär att undersöka 

fenomenet utifrån dess konstituenter vilka samverkar för att ett fenomen ska vara just det 

fenomenet och utan vilka fenomenet inte längre skulle vara just det samma (Dahlberg & 

Dahlberg, 2004, s.14; Giorgi, 1997, s.242). Fenomenologi är i sig inte någon enhetlig filosofi 

utan har använts som begrepp för skilda syften av åtskilliga filosofer. 

 

I förehavande studie har jag, genom att tillsammans med studiens deltagare undersöka deras 

livsvärld (Bengtsson, 2001, s.46-47), funnit de meningar och innebörder som tillsammans 

konstituerar fenomenet. Syftet med en fenomenologisk forskningsansats är således att bringa 

klarhet i ett fenomen genom att beskriva det utifrån hur det erfars av människor (Bengtsson, 

s.26; Dahlberg et al., 2008, s.36). Denna erfarenhet kan med fenomenologisk metod 

undersökas och benas ut till att slutligen uppenbara de meningsstrukturer, den essens, som gör 

ett fenomen till vad det är. Vad jag som forskare i förehavande studie beskrivit och klargjort 

är de meningsstrukturer som tillsammans konstituerar fenomenet föräldraskap i relation till ett 

barn med NPF för att synliggöra dess essens. 

 

 

4.2 Intentionalitet och mening 

Begreppet intentionalitet är en av grundbultarna i den moderna fenomenologin och det som 

möjliggör vidare förståelse av denna fenomenologiska ansats. Intentionalitet utgår från en 

ontologisk syn på människan som konstant riktad då hon ser världen och dess fenomen som 

någonting och de har alltid en mening för henne (Bengtsson, 2001, s.29). Människan existerar 

inte bara utan existerar i relation till en omvärld vars fenomen hon är konstant riktad mot. 

Giorgi (1997, s.237) beskriver det som medvetandets intentionalitet med utgångspunkt i 

medvetandet som ofrånkomligt och ständigt riktat mot någonting utom sig själv. De fenomen 

människan erfar och upplever har dock ingen objektiv mening oberoende av människan utan 

meningen presenterar sig i relationen mellan subjekt och objekt samtidigt som människan 

tillskriver fenomenet dess mening i samma stund som det erfars (Dahlberg et al., 2008, s.48). 

I förehavande studie innebär detta att föräldrarnas intentionalitet och meningsskapande lägger 

grunden för hur fenomenet föräldraskap till barn med diagnos inom NPF konstitueras i 

sammanflätningen mellan föräldrarnas intentionalitet och föräldraskapets kontextuella 

meningsstrukturer (Dahlberg et al., s.49). 
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4.3 Epoché, fenomenologisk reduktion eller en tyglande hållning 

Den fenomenologiska epistemologin medför att fenomen undersöks genom att forskaren 

träder in i en människas livsvärld och undersöker hennes intentionalitet och meningsskapande 

i relation till ett fenomen för att därigenom kunna utvinna detta fenomens essens. Människans 

livsvärld är således nyckeln till att förstå de fenomen välden består av och forskaren är den 

som håller i nyckeln. För att kunna använda den och öppna upp för ny förståelse krävs en 

tyglande hållning där forskaren håller tillbaka sin egen förförståelse, sitt sunda förnuft samt 

föregivet tagna uppfattningar och möter fenomenet med öppenhet så som det presenterar sig 

(Bengtsson, 2001, s.26). Att gå till tingen själva innebär att som forskare kliva ut ur den 

naturliga inställningen och istället undersöka fenomenet på ett medvetet nyfiket sätt. Huruvida 

detta är möjligt eller ej är en diskussion som visar på den diskrepans som återfinns inom 

forskningsvärlden och där fenomenologin kan sägas vara ett mellanting (Dahlberg et al., 

2008, s.125). 

 

Den transcendentalfenomenologiska metoden, även kallad epoché (Bengtsson, 2001, s.36-37) 

är Husserls metod för att hantera detta filosofiska dilemma. Epoché är ett sätt att förhålla sig 

till denna del av en fenomenologisk process där tingets existens och dess innebörd åtskiljs 

genom att forskarens sätter sin egen subjektiva existens inom parentes, och låter det rena 

medvetandet upptäcka fenomenet så som det visar sig. Jag har i förehavande studie en ödmjuk 

inställning till möjligheten att åsidosätta sin kunskap och förståelse om ett fenomen och har 

därmed främst använt mig av tygling (vilket beskrivs mer ingående nedan) i kombination med 

fenomenologisk reduktion vilket är en mer försiktig tolkning av Husserls metodologi och som 

enligt Giorgi (1997, s.239-240) syftar till att åsidosätta den redan existerande kunskapen och 

uppfattningen kring ett fenomen för att undersöka det. Giorgis utgångspunkt skiljer sig 

således från ren epoché då han utgår från att medvetandet ständigt är närvarande och således 

är det enda forskaren kan göra att sätta sin förförståelse i parentes. Denna utgångspunkt delas 

av Dalberg et al. (2008, s.129-130) som dock går steget längre då de menar att begreppet 

tygling bättre beskriver forskarens parentessättning av tidigare kunskap samt den nya kunskap 

som träder fram för att inte dra för snabba slutsatser eller tro sig ha svaret innan det 

utkristalliserat sig. Denna tygling har genomgående under arbetets gång varit av vikt för att 

hålla tillbaka min egen förförståelse då jag själv är förälder till barn med svårigheter som kan 

innefattas i NPF. I varje möte med fenomenet så som vid intervjutillfällen, vid analys samt 

vid utformningen av det färdiga resultatet har jag försökt inta en ödmjuk inställning till min 

egen förförståelse och öppet försökt möta det som presenteras framför mig. Det har konkret 

inneburit att jag ofta stannat upp, reflekterat över och formulerat för mig själv vad jag ”vet” 

om fenomenet för att sedan försöka åsidosätta dessa antaganden och möta fenomenet så öppet 

som möjligt.  

 

 

 

 

5 METOD 

Nedan presenteras inledningsvis den metodologiska utgångspunkt studien är baserad på för att 

sedan övergå till en presentation av studiens datainsamlingsförfarande. Under rubriken 

Datainsamling presenteras Intervju som datainsamlingsmetod, Genomförande, Urval, 

Presentation av deltagarna samt Forskningsetiska överväganden och tillförlitlighet. Vidare 

följer en presentation av studiens Analysförfarande och dess fem steg och avsnittet avslutas 

med rubriken Sociologisk förståelse av resultatet. 
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5.1 Fenomenologi som metod 

Då studien syftar till att undersöka föräldraskap utifrån föräldrarnas perspektiv föll det sig 

naturligt att träda in i och undersöka deras livsvärld för att utifrån denna undersöka 

föräldraskapet som fenomen. Vad gäller fenomenologi som metod är denna studie främst 

inspirerad av Giorgi och hans tolkning av den Husserlianska fenomenologin vars syfte främst 

är att beskriva, inte tolka, vilket Giorgi presenterar enligt följande; ”... for ”pure” 

phenomenology, the task is to describe the intentional objects of consciousness from within 

the perspective of the phenomenological reduction.” (Georgi, 1997, s.241). Mellan ett 

fenomens framträdande och dess existerande finns de essentiella egenskaper som hos 

betraktaren förklarar fenomenet som någonting. Som människa och forskare är även jag 

oundvikligen en del av livsvärlden, där jag själv skapar mening och innebörder utifrån mitt 

eget livsvärldsperspektiv (Bengtsson, 2005, s.30). För att kunna undersöka fenomenet så rent 

som möjligt har jag under studiens gång försökt hålla tillbaka och tygla min förförståelse för 

fenomenet samt eftersträvat en fenomenologisk reduktion (Giorgi, 1997, s.239-240). Denna 

process innebär att åsidosätta tidigare kunskap och medvetenhet för att kunna möta fenomenet 

med öppenhet så att det kan presentera sig i så rikt som möjligt, med hela sin potential. 

 

 

5.2 Datainsamling 

I detta avsnitt presenteras inledningsvis vad intervju som datainsamlingsmetod innebär 
utifrån en fenomenologisk forskningsansats. Därefter följer en redogörelse för hur 
datainsamlingen i denna studie har genomförts. Vidare redogörs för studiens urvalsprocess 
samt en presentation av deltagarna. Slutligen presenteras de forskningsetiska överväganden 
jag tagit hänsyn till i genomförandet av denna studie. 

 

 

5.2.1 Intervju som datainsamlingsmetod 

Då studiens syfte är att beskriva och klargöra vad som konstituerar fenomenet föräldraskap 

till barn med NPF, är det således mödrarnas egen upplevelse som efterfrågas. Detta leder 

osökt till frågan; ”Om du vill veta hur människor upplever något, varför inte fråga dem?” 

(Bengtsson, 2005, s.42). 

 

Kvalitativa intervjuer möjliggör en djup insikt i människors livsvärld vilket för studiens syfte 

därmed är en användbar datainsamlingsmetod (Dalen, 2007, s.11). Då förehavande studie 

utgår från en fenomenologisk ansats var målet med intervjun att försöka ”se” världen så som 

föräldern ser den (Dalen, s.15). I enlighet med fenomenologisk metod ligger fokus i en 

intervjusituation inte på intervjupersonen själv utan på fenomenet och hur det tillskrivs 

mening av personen som blir intervjuad och berättar om det (Dahlberg et al., 2008, s.185). 

Utforskandet av fenomenet sker, likt en reflexiv dialog mellan två människor, i interaktion 

mellan forskare och intervjuperson där samarbete erfordras för att nå fram till en delad 

förståelse (Dahlberg et al., s.187). Även intervjusituationen kräver ett mått av tygling från 

forskarens sida för att inte dra förhastade slutsatser om vad intervjupersonen menar eller ta 

någonting för givet. Inför datainsamlingen måste forskaren ta ställning till vilken grad av 

strukturering intervjuerna ska följa. En ostrukturerad intervju kan ge djupa och rika 

beskrivningar men samtidigt vara alldeles för bred för att få ut någonting alls medan en hårt 

strukturerad intervju kan leda till ytliga svar (Alvehus, 2013, s.83). Vid valet av intervju som 

datainsamlingsmetod förespråkar Giorgi (1997, s.240) öppna och breda frågor för att 

djupgående nå deltagarens perspektiv. Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008, s.192) menar 

dock att ju mindre strukturerad intervjun är desto viktigare är det med följdfrågor och 

ifrågasättande av sin egen förståelse för att verkligen få fatt i intervjupersonens uppfattning 

om fenomenet. 
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5.2.2 Genomförande 

I enlighet med fenomenologisk forskningsmetodologi skedde datainsamlingen genom 

semistrukturerade intervjuer som varierade i tid mellan 40-80 minuter. Intervjuerna inleddes 

med att jag beskrev studiens syfte samt informerade intervjupersonen om att jag inledningsvis 

hade ett fåtal frågor och att det var intervjupersonens berättelse som var i fokus. Intervjun 

startade med att jag bad intervjupersonen berätta fritt om sin familj för att sedan fortsätta med 

delvis förutbestämda frågor kring familjeliv, vardag, barnet och dess diagnos samt 

föräldraskap. Under samtalets gång ställde jag följdfrågor för att ytterligare nyansera 

beskrivningarna och för att inte ta mina egna uppfattningar om intervjupersonens utsagor för 

givna. Då ämnet kan väcka känslor ansåg jag det av vikt att hålla en balans mellan 

problematiska- och positiva aspekter för att inte riskera att fastna i en alltför destruktiv eller 

allt för positiv spiral. Vidare spelades intervjuerna in då det var intervjupersonernas egna ord 

och uttalanden som var relevanta för studien (Dalen, 2007, s.33). Det insamlande materialet 

transkriberades sedan till text för att kunna ligga till grund för studien. Platsen för intervjuerna 

valdes av deltagarna för att dessa skulle känna sig så bekväma som möjligt och därmed öppna 

upp för sina tankar och reflexioner. 

 

5.2.3 Urval 

Då studien syftar till att undersöka ett fenomen utifrån aktörernas berättelser från sin livsvärld 

var det relevant med en kvalitativ urvalsmetod vars ändamål var att finna deltagare som var 

informationsrika, ett så kallat ändamålsenligt urval (Patton, 2002, s.230). För att finna dessa 

fastslog jag ett antal kriterier vilket Patton (s.238) benämner som kriterieurval. Utifrån dessa 

kriterier formulerade jag en jag förfrågan om medverkan som dels skickades till två av 

Riksförbundet Attentions lokala avdelningar på olika orter vilket resulterade i två deltagare 

och dels skickades ut via Facebook i min bekantskapskrets. Detta resulterade i vad som kan 

benämnas som ett snöbollsurval då denna öppna förfrågan förmedlades vidare av mina 

bekanta till personer som kunde vara av intresse för studien samt att dessa bekanta tipsade 

mig om möjliga intressenter. Syftet med två olika utskick var att inte bara rikta in mig på 

föräldrar som engagerat sig i föreningen Attention utan att få så stor variation som möjligt. 

 

De kriterier jag ansåg vara av vikt var att deltagaren skulle vara förälder eller vårdnadshavare 

till minst ett barn som föräldern bor med på heltid. Detta för att få ett vardagsperspektiv som 

innefattar alla dagens samt veckans möjliga situationer så som exempelvis dagtid, nattetid, 

skola och fritid. Barnet skulle vidare ha diagnostiserats med någon av de diagnoser som 

innefattas inom NPF. I fastställningen av vilka diagnoser som innefattas använde jag 

Riksförbundet Attention samt Specialpedagogiska Skolmyndigheten dels för att de är några 

av få organisationer som använder begreppet NPF men också för att de hänvisas till av olika 

landsting och vårdgivare vilket gör dem till trovärdiga källor för detta ändamål. I denna studie 

ansåg jag alla intressenter, som passade in i kriterierna, vara informationsrika då 

utgångspunkten var att jag som forskare inte i förväg kan avgöra huruvida en kandidat kan 

beskrivas som informationsrik eller inte. Därmed har samtliga deltagare tagits med i studien 

dels på grund av deras intresse av att delta samt för att de matchade kriterierna. Genom att låta 

kriterierna styra istället för att jag som forskare skulle sållat utifrån mina egna uppfattningar 

om vilka som är rika eller inte rika på information var förhoppningen att få med en bredd och 

variation av deltagande samt därmed informationsrikedom. 
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5.2.4 Presentation av deltagarna 

Deltagarna bestod av fem mödrar vars barns primära diagnoser var olika kombinationer av 

ADHD, ADD och diagnoser som innefattas i autismspektrum. Flera av barnen hade dessutom 

sekundärdiagnoser som exempelvis språkstörning, tvångsbeteende eller depression. Vidare 

levde deltagarna i olika familjekonstellationer som ensamstående eller i parrelation. Några var 

sjukskrivna på hel- eller deltid medan andra var yrkesverksamma. Samtliga familjer bestod av 

två eller fler barn i åldrar mellan 11 och 24 år, både flickor och pojkar men med en liten 

överrepresentation av pojkar. 

 

 

5.2.5 Forskningsetiska överväganden 

I förehavande studie har jag följt de forskningsetiska principerna inom humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning för att säkerställa ett korrekt etiskt förhållningssätt gentemot 

studiens deltagare (Vetenskapsrådet, 2002). Detta innebär att samtliga fyra etiska huvudkrav 

åtföljts enligt följande; i enlighet med informationskravet har deltagarna både skriftligt och 

muntligt fått information om studien och dess syfte samt vad deltagarna själva förväntas göra, 

att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan utan att skäl 

behöver anges. Samtidigt inhämtade jag skriftligen deltagarnas samtycke till medverkan i 

studien. Konfidentialitetskravet har hanterats genom att all information om deltagarna samt 

det inspelade materialet förvarats oåtkomligt för utomstående. Vidare presenteras deltagarna i 

studien och allt som kan relateras till deltagarna, så som exempelvis beskrivningar och citat, 

med en bokstavssignatur enligt följande: A, B, C, D och E. Detta för att inte röja deras 

identitet samt att platser och lokala organisationer inte nämns för att ytterligare minska risken 

för igenkänning. Jag har även valt att byta ut barnets könstillhörighet (hon/han) till hen eller 

barnet i föräldrarnas citat för att ytterligare värna om deltagarnas anonymitet. I och med detta 

införlivas även nyttjandekravet. Slutligen har samtliga deltagare erbjudits möjlighet till vidare 

kontakt om så önskans samt möjlighet att ta del av den färdiga uppsatsen. 

 

 

5.3 Analysförfarande 

Analysförfarandet i föreliggande studie har syftat till att beskriva och förklara vad som har 

framträtt ur föräldrarnas berättelser om fenomenet föräldraskap till barn med diagnos inom 

NPF. Utifrån föräldrarnas erfarenheter har jag som forskare haft intentionen att tolka 

fenomenets variationer för att beskriva dess centrala kärna. Fenomenet förutsetts därmed ha 

en viss innebörd och mening, en essens, som med nedanstående beskrivna analysförfarande 

framdagats. Då jag själv är förälder och har tillägnat mig teoretisk kunskap om fenomenet har 

det under arbetets gång varit viktigt för mig att reflektera över min förförståelse och mina 

förutfattade meningar. Jag har inte förväntat mig att helt kunna åsidosätta denna förförståelse 

utan medvetet reflekterat över och försökt tygla den för att istället undersöka fenomenet med 

nyfikenhet och öppenhet. 

 

 

5.3.1 Steg 1 – Helheten i fokus 

Efter att ha transkriberat intervjumaterialet inledde jag analysförfarandet med att läsa igenom 

allt insamlat material för att få en helhetsförståelse för hur fenomenet uttryckts av deltagarna. 

Detta holistiska genomförande var viktig för att för att få grepp om materialets 

meningsbärande enheter, som i det kommande arbetet avgör delarnas konstitution (Giorgi, 

1997, s.245-246). Min ambition i detta steg var att ha en öppen attityd gentemot föräldrarnas 

beskrivningar av fenomenet för att försöka få fatt i vad fenomenet innebär för dem. Denna 
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fenomenologiska reduktion, eller tygling, innebar att jag försökte hålla tillbaka min teoretiska 

och personliga kunskap och förförståelse och istället låta nyfikenhet och en undersökande 

attityd styra (Dahlberg et al., 2008, s.241; Giorgi, 1997, s.244). I detta steg valde jag också, 

att efter en första genomläsning, sortera bort det jag upplevde inte handlade om fenomenet, då 

det insamlade materialet var omfattande och innehöll delar som inte berörde fenomenet alls 

vilket gjorde att den holistiska känslan för materialet försvagades. Kvar blev då större stycken 

som förväntades innehålla en eller flera meningsbärande enheter. 

 

Nedan presenteras ett citat för att illustrera detta inledande steg. Citatet är ett stycke som berör 

fenomenet och är utvalt för dess starka meningsbärande. 

 

Det är ju en kamp om att få rätt hjälp. Och rätt diagnostisering och sånt. ...sen har alla trott 

att jag är en sån mamma som vill att det ska finnas diagnos på papper men det är jag inte 

utan jag är en mamma som vill att mina barn ska få rätt hjälp. Att man ska veta svagheter och 

styrkor, inte bara för att ha ett papper att vifta med. För det har man fått hört genom åren 

från rektorer och sådär. ...Att jag vill stämpla barnen. Men det är inte så. (D) 

 

 

5.3.2 Steg 2 – Från helhet till delar 

Nästa steg i analysprocessen inleddes med att jag studerade föräldrarnas beskrivningar av 

fenomenet en och en samt studerade dessa mer djupgående för att kunna dela upp varje 

intervju i mindre meningsbärande enheter. Dessa meningsbärande enheter finns inte i texten 

färdiga att plocka ut utan upptäcktes dels genom att jag intog en öppen attityd gentemot 

fenomenet och därmed tyglade min förförståelse och dels utifrån min forskningsmässiga 

”känslighet” mot fenomenet och mot den sociologiska disciplinen. Fortfarande behölls 

föräldrarnas egna språkval. Vissa enheter var korta delar av en mening och andra var hela 

stycken beroende på var jag upplevde att meningen började och slutade.  (Giorgi, 1997, s.246) 

 

Detta steg illustreras nedan med samma citat som under steg 1 men nu uppdelat i de 

meningsbärande enheter jag upptäckte. 

 

Meningsbärande enhet 1: Det är ju en kamp om att få rätt hjälp. Och rätt diagnostisering 

och sånt. ... 

 

Meningsbärande enhet 2: sen har alla trott att jag är en sån mamma som vill att det ska 

finnas diagnos på papper men det är jag inte utan jag är en mamma som vill att mina barn 

ska få rätt hjälp. 

 

Meningsbärande enhet 3: Att man ska veta svagheter och styrkor, inte bara för att ha ett 

papper att vifta med. 

 

Meningsbärande enhet 4: För det har man fått hört genom åren från rektorer och sådär. 

...Att jag vill stämpla barnen. Men det är inte så. (D) 

 

 

5.3.3 Steg 3 – Finna mening 

I den tredje steget är den fenomenologiska reduktionen som mest framträdande då jag lyft ut 

meningarna ur föräldrarnas ”naiva” erfarenhet, det vill säga den direkta uppfattningen de har 

om fenomenet i sin livsvärld, och omformulerat dessa utifrån sociologiskt begreppsspråk 

(Giorgi, 1997, s.247). Målet med detta förfarande var att genom meningstydande tolkning 

lyfta fram och belysa den explicita och implicita meningen (Szklarski, 2015, s.140). Även om 
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analysen bygger på en deskriptiv metodologi är forskarens tolkning av meningen en del av 

analysarbetet. Detta var en kreativ process som återigen krävde en forskningsmässig 

känslighet och intuitivt arbetssätt. Denna känslighet bestod till stor del av att jag 

genomgående under analysarbetet reflekterade över och försökte åsidosätta mig egen 

förståelse av fenomenet i egenskap av förälder men även min teoretiska kunskap om 

fenomenet. Detta för att nå bortom föräldrarnas beskrivning av fenomenet. Med hjälp av fri 

föreställningsvariation undersökte jag vilka möjliga meningar jag kunde upptäcka samt 

prövade och omprövade dessa för att se om meningen förblev densamma eller behövde 

justeras. En viktig del i detta arbete var att beakta och reflektera över den sociologiska 

disciplinen och hur formuleringarna skulle utformas i enlighet med denna. 

 

Detta tredje steg illustreras nedan. Återigen är det samma citat som i föreliggande analyssteg 

men där den underliggande meningen omformulerats. 

 

Underliggande mening 1: Jag måste kämpa för mitt barn. En kamp på flera plan. För att få 

det som jag uppfattar är rätt för honom och oss. 

 

Underliggande mening 2: Min mammaroll har blivit ifrågasatt av andra människor. Varför 

jag envisas med att kämpa. Men jag vet varför och jag vet vad jag vill. 

 

Underliggande mening 3: Det är viktigt att veta både barnens svårigheter och styrkor. 

 

Underliggande mening 4: Jag har blivit bemött med misstro och andra människor har 

förutfattade meningar om mig och mina motiv. 

 

 

5.3.4 Steg 4 – Sammanställning av fenomenets relativa strukturer 

I det fjärde steget arbetade jag återigen med en intervju i taget för att samla och gruppera de 

tidigare utsorterade meningsbärande delarna utefter meningsinnehåll för att utifrån detta få 

fram fenomenets möjliga menings- och innebördsvariationer. Detta i enlighet med vad 

Szklarski (2015, s.141) förespråkar som följd till det tredje steget. Jag jämförde delarna mot 

varandra för att se huruvida de sa samma sak och vilka som beskrev fenomenet på ett nytt vis 

samt undersökte dess möjliga meningar. De delar som hade samma mening som någon annan 

togs bort medan alla variationer av fenomenets meningsinnehåll behölls. Dessa 

sammanställningar omformulerades och komprimerades sedan utifrån dess mening för att 

underlätta för det slutliga analyssteget. Syftet med detta förfarande var att göra en enhetlig 

beskrivning av det erfarna fenomenet utifrån samtliga signifikanta  meningsmöjligheter. 

 

Dessa beskrivningar presenteras i resultatdelen där varje intervju har sin egen beskrivning och 

sammanställning över fenomenets essens så som det erfars av varje separat förälder. 

 

 

5.3.5 Steg 5 – Sammanställning av fenomenets generella struktur, essensen 

Det femte och sista steget inleddes med att jag noggrant studerade de enskilda 

beskrivningarna av fenomenets generella struktur för att identifiera vilka väsentliga teman jag 

kunde urskilja. När samtliga fem beskrivningar tematiserats använde jag mig av fri 

föreställningsvariation för att identifiera de teman som inte varierar och därmed är essentiella 

(Szklarski, 2015, s.142). För att finna fenomenets generella struktur, det vill säga essensen, 

jämförde jag samtliga teman i de fem intervjuerna med varandra för att finna de teman som 

överensstämmer mellan samtliga intervjupersoners beskrivningar, det vill säga de som 

konstituerar fenomenet och utgör dess essens. Under arbetets gång återvände jag vid behov 
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till det empiriska materialet för att kontrollera att mina tolkningar hade belägg och att 

resultatet av studien var empiriskt förankrat. Processen med fri föreställningsvariation 

handlade om att jag som forskare reflexivt undersökte olika möjligheter för att kunna särskilja 

de varierande temana (fenomenets existens) från de icke-varierande temana (fenomenets 

essens) och därmed upptäcka den gemensamma nämnaren (Szklarski, 2015, s.133; Giorgi, 

1997, s.247). 

 

Resultatet av detta steg presenteras under rubriken Fenomenets essens där konstituenter och 

variationer inledningsvis illustreras i tabellform för att sedan presenteras mer ingående i 

samband med citat från föräldrarnas beskrivningar. 

 

 

 

 

6 RESULTAT 

Utifrån studiens syfte, som är att beskriva och klargöra vad som konstituerar fenomenet 

föräldraskap till barn med NPF utifrån mödrarnas beskrivningar, följer här en presentation av 

det framkomna resultatet. Först presenteras resultatet utifrån fenomenets generella struktur, så 

som det framkommit i varje enskild intervju, och sedan i dess generella struktur där 

fenomenets essens framträder i form av tre konstituenter och dess variationer. 

 

 

6.1 Fenomenets relativa strukturer 

Fenomenets relativa strukturer som presenteras nedan utgörs av de slutliga beskrivningar av 

fenomenet som framkom i varje enskild intervju. 

 

 

6.1.1 Föräldraskapets relativa strukturer så som det uppträder i intervju A 

Att se till att familjelivet fungerar så bra som möjligt är centralt i förälderns beskrivning av 

sitt föräldraskap. Detta innebär att ha förståelse för barnet, acceptera barnet så som det är samt 

låta familjelivet styras av barnets behov genom anpassningar i form av rutiner, strategier och 

regler. Dessa åtgärder beskrivs både som nödvändiga för att klara av vardagen men också för 

att förebygga missöden. För att kunna göra det beskrivs det som nödvändigt att bortse från 

sociala normer och utgå från familjens specifika behov och önskningar samt att ständigt vara 

beredd på att omvärdera sina strategier. Föräldraskapet beskrivs vidare som präglat av närhet 

där man prioriterar att vara tillsammans men också att förbereda barnet för att klara sig själv i 

framtiden.  

 

Föräldraskapet beskrivs vidare kantas av ensamhet samt att ifrågasätta och omdefiniera sin 

modersroll utifrån bemötandet med omvärlden. Att bemötas med misstro, negativa 

föreställningar och oförståelse beskrivs leda till känslor av skam, skuld och tvivel inför sig 

själv och sitt barn samt upplevelsen av att hela tiden ansvara för och behöva kämpa för att 

barnet ska få rätt hjälp. Samtidigt beskrivs upplevelsen av att känna sitt barn som ingen 

annan, att veta vad det behöver och inte låta någon annan sätta ramarna för föräldraskapet då 

man själv är stark. Och att uppleva sig själv som ytterst ansvarig för barnets framgångar och 

motgångar. Vidare beskrivs föräldraskapet och barnets diagnos i stark relation med varandra 

då diagnostiseringen ger upprättelse och flyttar skulden från föräldern till 

funktionsvariationen samtidigt som barnet till stor del definieras utifrån diagnosen och sin 

funktionsvariation. Samtidigt beskrivs hur det innebär att möta och hantera barnets känslor. 
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Det beskrivs som viktigt att framhäva barnets positiva sidor och styrkor då det negativa får 

stor plats i och med funktionsvariationen och barnets möte med omvärlden. Föräldraskapet 

beskrivs vidare i termer av avvikelse gentemot omvärlden och andra föräldrar samt hur man 

själv är ensamt ansvarig för framgångar och misslyckanden. 

 

 

6.1.2 Föräldraskapets relativa strukturer så som det uppträder i intervju B 

Föräldraskapet i intervju B beskrivs innebära att kämpa för att barnet ska må bra och för att ha 

en bra och välfungerande vardag både i skolan och hemma. Att ensam vara den som håller i 

trådarna och själv behöva ta ansvar för att lösa problem och se till att barnets behov blir 

tillgodosedda. Att känna ilska och frustration när det inte funkar men också att uppleva glädje 

då rätt anpassningar och hjälp gör stor skillnad för barnets mående och färdigheter. Att ibland 

behöva försvara sitt barns beteende, för att andra inte förstår. Att känna oro inför dagen och 

stå beredd att rycka in om det behövs. Det beskrivs också handla om att ändra och anpassa 

familjelivet med rutiner och strategier utefter barnets behov. Att ha en förberedd strategi och 

ha strikta rutiner för att vardagen ska fungera och möjliggöra att barnet kan klara sig själv. 

Men också att inte kunna lita på att barnet klarar vad som förväntas utan att vara med och 

följa upp. Att som förälder balansera ett normalt familjeliv, specialanpassningar för barnet 

och förälderns egna behov samt att engagera sig och sin tid på kontakt med skolan både för 

att lösa och förebygga problem. 

 

Föräldraskapet beskrivs vidare innefatta en diskrepans mellan vad föräldern behöver och vill, 

kontra vad hon orkar. Ett identitetsskapande starkt förknippat med sin roll som förälder, som 

sker i relation till andra. Att beskriva sig ha en ovanligt nära relation där barnet litar på sin 

förälder och om att möta barnets, ibland svåra, känslor, tankar och tvivel på sig själv. Men 

också att kunna identifiera sig med och känna igen sig i dess problematik samt känna 

förståelse. Att som förälder inte lägga ansvaret på barnet utan på funktionsvariationen eller sig 

själv när något går snett och därmed värna om barnets självkänsla. Att se sitt barns avvikande 

beteende men att välja att inte se det som ett problem utan acceptera det och fokusera på 

positiva sidor. 

 

 

6.1.3 Föräldraskapets relativa strukturer så som det uppträder i intervju C 

Föräldraskapet beskrivs innebära att acceptera barnet så som det är och att bemöta det utefter 

dess förmåga. Att ha en fungerande vardag prioriteras men innebär att anpassa hela sitt liv och 

sin vardag på ett sätt som beskrivs övergå det normala. Att ständigt behöva möta barnets 

behov av engagemang, energi och uppmärksamhet samt att åsidosätta sig själv beskrivs som 

utmattande och energikrävande samt ger konsekvenser för föräldraskapet. Att ha förståelse för 

sitt barn leder till kunskap om hur barnet fungerar vilket underlättar interaktionen mellan 

förälder och barn men också att hantera relationen mellan barnet och omvärlden. Att ha stor 

kunskap om funktionsvariationen, diagnosen och vanliga symptom beskrivs också vara av 

stor vikt dels för sin egen förståelse och för att kunna bemöta barnet. Barnets diagnos beskrivs 

vara betydelsefull för förälderns syn på sitt barn då denna frambringar en ny utgångspunkt för 

hur föräldern ser på barnets existens. Tidigare uppfattningar och förgivettaganden ställs på 

kant och frammanar ett nytt förhållningssätt vilket beskrivs kräva en större insats från 

föräldern. Förälderns roll beskrivs innefatta att hjälpa barnet att bejaka sina styrkor och bidra 

till en positiv självbild hos barnet trots diagnos. 

 

Vidare beskrivs föräldraskapet handla om att ha en stark identitetsuppfattning, att våga tro på 

sig själv och sina val men också att känna ansvar, skuld och maktlöshet för sitt barns och 

familjens situation. Att vara ensam i allt detta och att söka stöd från andra. Föräldraskapet 
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präglas av intensiv närhet mellan förälder och barn, vilket beskrivs som tärande och samtidigt 

närande då den intensifierar relationen. Det innebär att erfara och försöka hantera sitt barns, 

ibland mycket svåra sorg, ilska, tankar och tvivel på sig själv. Föräldraskapet innebär att möta 

en oförstående och ifrågasättande omgivning vilket beskrivs leda till att föräldern själv måste 

agera och kämpa för att få rätt hjälp för sitt barn då otillräcklig eller felinriktad hjälp leder till 

ilska, oro och mer kamp. Att som förälder bli sedd och lyssnad på beskrivs som viktigt och att 

få rätt hjälp är en av delarna till hur föräldraskapet upplevs. 

 

 

6.1.4 Föräldraskapets relativa strukturer så som det uppträder i intervju D 

Föräldraskap till barn med NPF beskrivs som att bedriva en ständig kamp om att få rätt hjälp 

till sitt barn från en oförstående skola och vård samt att som förälder mötas av misstro och bli 

ifrågasatt. Det beskrivs vara en ensam kamp med krav på kreativitet, driv och ett balanserande 

mellan barnets behov och samhällets krav. Att vara normal är inget ideal, istället är det 

acceptans för barnets förmågor som tillåts styra vardagen och hur man tar sig an den vilket 

innebär dagliga rutiner, planering och ständig beredskap. Praktiskt innebär det att hjälpa 

barnet möta omvärlden på ett värdigt sätt och att öva barnet i att klara av vanliga sociala 

situationer. Föräldraskapet beskrivs till stor del vila på medicinsk kunskap om 

funktionsvariationen och hur man som förälder bäst tillgodoser barnets behov men också att 

handskas med barnets medicinering och andra hjälpmedel. 

 

Föräldraskapet beskrivs som komplext då det kantas av tillit och tro på sig själv som stark 

samtidigt som det innefattar självkritik och skuld för att inte ha gjort tillräckligt. Att 

kroppsligen hantera vardagens påfrestningar och tvivla på sin förmåga. Vidare beskrivs 

emotioner så som oro, rädsla, besvikelse och ilska över barnet och framtiden samt stress över 

sin egen roll som förälder i detta. Att kunna relatera till barnet, uppleva förståelse och prata 

om allt som livet innebär. Att känna eget ansvar för barnets svårigheter och möjligheter och 

göra allt man kan för att inte bli ifrågasatt. Men det handlar också om att handskas med 

barnets destruktiva känslor, tankar och beteenden. Om att hjälpa barnen acceptera sig själva så 

som de är och framhäva deras styrkor och positiva sidor. 

 

 

6.1.5 Föräldraskapets relativa strukturer så som det uppträder i intervju E 

Föräldraskapet i intervju E beskrivs innebär att behöva kämpa för att få rätt hjälp och envist 

streta på fast man vet att det inte alltid räcker. Att se hur rätt anpassningar och stöd gör stor 

skillnad för föräldraskapet men att det tar tid och engagemang att hantera vardagen med 

medicin, rutiner, planering, möten med skola och andra institutioner. Samt att vara den 

drivande kraften som ser till att saker sker och hela tiden ligga steget före för att undvika 

katastrof. Vidare handlar det om att vägleda, träna och lära sitt barn sådant som andra i 

samma ålder kan. Att tänka långsiktigt för att förbereda barnet för vuxenlivet och att kunna 

klara sig själv men med en medvetenhet kring framtiden och förälderns egen framstående roll. 

Ensamhet i relation till stöd från omgivningen beskrivs som centralt då det inverkar antingen 

positivt eller negativt på hur föräldern upplever sitt föräldraskap. Vidare beskrivs det handla 

om att relatera sitt föräldraskap till en funktionsvariation och diagnos samt att i efterhand 

skapa en ny syn på barnet. 

 

Föräldraskapet i intervju E beskrivs innebära att helhjärtat ge sitt barn allt man kan genom att 

ha förståelse för och acceptera sitt barn och dess behov och låta barnets behov och önskningar 

styra livet. Att leva så nära och dela livet med sitt barn att andra perspektiv blir svåra att tänka 

sig och ha dåligt samvete över att inte räcka till. Vardagen handlar om att ge barnet sin tid och 

sitt engagemang och åsidosätta sig själv och sina egna behov. Att inse sina kroppsliga 
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begränsningar. Vidare beskrivs föräldraskapet kantas av negativa emotioner så som 

frustration, sorg och skuld för sin egen samt barnets skull och över situationen. Och att se hur 

ens eget och barnets välmående hänger ihop och uppleva trygghet i de dagliga rutinerna. 

Slutligen beskrivs det handla om självinsikt och omprioriteringar där ens egna behov 

undersöks och tillgodoses. 

 

 

 

6.2 Fenomenets generella struktur - essensen 

Fenomenet föräldraskap till barn med NPF utgörs av tre konstituenter; Engagemang, Möta 

omvärlden och Emotionell förbindelse, vilka utgör fenomenets generella struktur, dess essens. 

Engagemanget beskrivs handla om en vilja och kamp om att få rätt hjälp, att vara den som 

agerar och ser till att saker händer samt lägga tid och engagemang på att strukturera upp 

vardagen så att den fungerar så bra som möjligt. Möta omvärlden handlar om föräldraskapet i 

relation till andra. Om en självvald eller ofrivillig ensamhet, att behöva vara stark, att hantera 

inre konflikter av tvivel, tilltro till sig själv, skam och hävdelse samt att relatera sig själv och 

sin familj till vad som anses normalt. Slutligen beskrivs emotionell förbindelse som att leva i 

symbios med sitt barn, en nära relation på gott och ont, kantad av förälderns uppoffring samt 

emotionell hantering både vad gäller barnets och sina egna känslor och tankar. 
 

Nedan illustreras essensen av föräldraskap till barn med NPF i tabellform där relationerna 

mellan fenomenets konstituenter och dess variationer framkommer. Efter detta presenteras 

konstituenterna rubrikvis där de olika variationerna lyfts fram med föräldrarnas egna citat. 

 

 
 

Fenomenets 

konstituente

r 

 

Fenomenets variation 

Engagemang Vilja få rätt hjälp 

Vara den som agerar 

En fungerande vardag 

Möta omvärlden I ensamhet 

Styrka 

Hantera inre konflikter 

Relatera till normalitet 

Emotionell 

förbindelse 

Symbios med barnet 

Uppoffring 

Emotionellt bemötande 
 

 

 

 

6.2.1 Engagemang 

Föräldraskapet beskrivs handla om att kämpa för att barnet ska få rätt hjälp från skola och 

vård, det är ingenting som kommer av sig självt. Att få rätt hjälp beskrivs som kritiskt då 

barnets svårigheter och problematik minskar och föräldraskapet underlättas medan fel insatser 

eller otillräckligt individanpassad hjälp istället kan leda till att barnets svårigheter och 

problematik ökar samt att förälderns kamp måste fortsätta. En förälder beskriver denna 

upplevelse enligt följande: 

… då var jag ju liksom på om allt, o nu behöver jag inte va det på samma 

sätt utan dom har ju sina rutiner o dom vet ju.. alltså dom har ju den 
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professionen så dom vet väl va.. vad barnen behöver så.. så det tycker jag 

dom har gjort.. anpassat jättebra.. äre nån som behöver mer bildstöd så får 

man det o dom gör samma saker hela tiden o det märks ju nu efter.. nu går 

han andra året.. att.. nu vet han ju alla rutinerna o han går till o med på 

toaletten där… det gjorde han inte innan…. Så han är ju trygg nu.. i den 

miljön o så o han tycker att det är jätteroligt… 

J: Känns det lättare för dig då? Att veta? 

Ja det är klart, när jag märker att han också mår bra.. de e klart att det 

underlättar för mig med.. då kan jag slappna av lite.. (E) 

I citatet ovan beskriver föräldern hur hon förut var tvungen att engagera sig i allt som hade 

med barnets skolgång att göra då hon inte upplevde att barnet fick den hjälp som behövdes 

och att skolan inte gjorde tillräckligt för att dem. Hon var tvungen att tjata och berätta för 

skolan vad barnet behövde men när barnet till slut fick rätt hjälp kunde hon slappna av lite då 

barnet klarade mer själv och kände sig tryggare. Med rätt hjälp minskade påfrestningen på 

barnet vilket också ledde till att föräldern upplevde en lättnad i sitt föräldraskap. 

Att vara den som agerar innebär att föräldern är den som måste se till att saker händer i 

kontakten med skola och vård. Att behöva vara kreativ för att lösa problem som enligt andra 

inte har en lösning och ansvara för att alla insatser, stöd och hjälp hela tiden fortskrider och 

utvecklas. Detta illustreras med följande citat: 

Vid 10 års ålder började de sätta diagnos och då sa de troligtvis ADD men 

då hade han en djup depression men då menade de att det är en sjukdom, 

det kan man bota. Så då ville de lägga ner allt så länge. Men så har jag 

sagt att nu är det kanske dags att återuppta men se det går inte så länge 

han inte går till skolan. Nähä.... och då kan man ju vänta och vänta 

eftersom han inte går till skolan eftersom han inte får rätt hjälp. Så då vart 

jag så trött så då skrev jag en egen remiss. Så då är han klar nu då. (D) 

I citatet ovan beskrivs hur föräldern beslutade sig för att själv agera för att barnet skulle få en 

diagnos, något som enligt förälderns beskrivning upplevdes vara en nyckel till att kunna få 

rätt hjälp av skola och vård. Detta då vården och skolan upplevdes ha fastnat i ett slags 

moment 22 där ingen kunde göra något utan den andre vilket ledde till frustration hos 

föräldern. 

Föräldrarna beskriver en fungerande vardag som centralt vilket för dem beskrivs vara en 

strategisk uppgift som innefattar att strukturera, planera och finna strategier som gör att 

vardagen löper på smidigt. Detta illustreras i citatet nedan: 

…barnen har ju sina svårigheter och det är ju inget normalt vardagsliv som 

vi har... jag och mina barn. Men det är ju mer, mina barn är ju lite mer som 

ett jobb om jag jämför vad min man gör med sina barn och vad jag gör med 

mina. Så är det ju mer att jag jobbar hela dan, hemma med mina barn. Och 

sen när jag har gjort alla saker enligt våra rutiner... då tar jag rast. (skratt) 

(A) 

Föräldern i citatet ovan beskriver sin egen familjs vardagsliv mer som ett jobb än ett 

föräldraskap i relation till hur hon upplever att andra familjer har det. Detta då dagarna är 

uppstrukturerade med planering och rutiner då föräldern upplever detta vara väsentligt för att 

vardagslivet ska gå ihop. Det är föräldern själv som planerar och ser till att rutiner följs vilket 

kräver ett dagligt engagemang i hemmet. 

Att ha en fungerande vardag beskrivs kräva ett engagemang som går utöver det vanliga vilket 

illustreras med citatet nedan: 
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.. alltså det skulle ju falla totalt om inte jag låg steget före hela tiden o hade 

koll på allt det här pusslet det kan man ju säga... för sen ska vi passa tiden 

till skoltaxin, jag ska lämna liksom fritidstider, skoltaxitider, jag har 

avlösare, jag har korttids.. det är massa människor att.. synka sin vardag 

med o så.. så det skulle bara bli katastrof om inte jag hade koll på det… (E) 

I ovanstående citat beskriver föräldern hur vardagslivet är ett pussel som måste lösas då det är 

väldigt många olika delar som ska passa ihop och som föräldern inte alltid själv har kontroll 

över. Föräldern upplever sig ständigt behöva ligga steget före för att allt ska fungera. I detta 

engagemang anas en rädsla över att missa något samt en stress över att var den enda som kan 

lösa detta pussel. 

 

 

6.2.2 Möta omvärlden 

Föräldraskapet beskrivs som en process kantad av inre konflikt där identitetsskapandet sker i 

relationen mellan förälderns egna värderingar och omvärlden. Konflikten handlar om att 

kastas mellan att ha stark tro på sig själv och sitt föräldraskap och samtidigt tvivla och 

ifrågasätta sig själv. Detta illustreras med citatet nedan: 

Jag har varit arg och jag har inte haft nåt tålamod vissa perioder och 

funderat lite på vad har hänt med mig. Var jag inte den där lugna mamman, 

var det någon roll jag hade bara ett tag...Men det är nog inte så utan det är 

nog att jag försökte vara någon annan ett tag. Tror jag. Och det var nog 

också i den där perioden med min man att jag försökte liksom att, nä det är 

nog inte rätt så jag gör, för barnen har det ju inte blivit bra, kändes det som 

då. För de hade ju inga diagnoser då eller nåt utan då började jag tänka då 

att det kanske är jag. Som mamma. Eftersom jag vart ensam med dom då så 

finns det ju bara mig att skylla. ...Hur de har blivit.  … Förut var jag rädd 

att det var mitt fel att barnen har sin problematik.  Att det var jag som 

gjorde dom så. (A) 

 

I citatet ovan beskriver föräldern hur föräldraskapet i perioder innefattat tvivel på sig själ, i 

mötet med andra människor, och hur förälderns självidentitet utvärderats och omvärderats 

utifrån omgivningens syn på föräldraskap. Medan det i andra perioder istället har inneburit 

självtillit och lugn i sin roll. Dessutom framkommer förälderns egna värderingar i vad som 

anses vara ett eftersträvansvärt föräldraskap. 

Att möta oförstående människor, bli ifrågasatt och misstrodd förekommer i samtliga 

föräldrars beskrivningar och kan leda till en inre konflikt bestående av både självkritik och en 

fast övertygelse om vad man vill och kan: 

Jag tror att man bara, att ha barn med dom här diagnoserna, man får nog 

bara lita mer på sin magkänsla…än att lyssna på andra…för det är nåt jag 

har märkt att folk tycker att man curlar barnen…att man e en 

curlingförälder men det är man inte...utan man bara försöker få vardagen 

att fungera så smärtfritt som möjligt. (C) 

Föräldern i citatet ovan beskriver hur andras ifrågasättande av hennes uppfostringsmetoder 

lett till ett tydligt ställningstagande om vad som är viktigt för just henne och hur detta format 

hennes identitet som förälder. 

Vidare beskrivs föräldraskapet i relation till ensamhet och hur föräldrarna upplever sig vara 

ensamma i sin kamp, att det på sätt och vis står och faller med dem vilket illustreras i citatet 

nedan: 



53  

…alltså han dök ju aldrig upp.. inga möten vi hade med rektorer…. Inge 

med lärare, inge med.. ingenting.. kom aldrig.. oftast meddelade han inte att 

han inte skulle komma… så jag har ju kämpat själv liksom för att.. för att jag 

ville ju att barnet skulle få en utredning, jag ville ju att.. saker måste ju 

hända…det var ju katastrof i skolan… (B) 

I citatet ovan beskrivs en ofrivillig ensamhet i kampen för barnets hjälp då partnern inte 

deltog i möten och samtal med skolan. Samtidigt finns en styrka i detta då föräldern har en 

övertygelse och är villig att kämpa oavsett om hon har någon med sig eller inte. 

Denna ensamhet är hos vissa föräldrar ett resultat av familjesituationen, att det inte finns 

någon andra part att dela med men det kan också handla om en självvald ensamhet vilket 

beskrivs av en förälder enligt följande: 

… vi bor tillsammans men jag har eget ansvar över mina barn och han har 

över sina. Det har inte fungerat att dela det, just med mina barn. Så därför 

har vi bestämt att vi gör så, han är mer som en kompis till dom. Men när det 

blir problem och så är det jag som tar dom. (A) 

Citatet ovan beskriver ensamheten som en medveten handling då det ansågs vara den bästa 

lösningen för alla parter att en person hade det yttersta ansvaret över barnen. Samtidigt har 

föräldern hela tiden den andra parten bakom sig vilket visar ensamhetens olika nyanser. 

 

Styrka framkommer i föräldrarnas beskrivningar på ett nyanserat sätt. Dels som ett sätt att 

fortsätta trots motgångar och dels i relation till den egna identiteten vilket illustreras i citatet 

nedan: 

Det är massa motgångar men motgångar stärker en, jag har en kompis som 

sagt: - Skulle jag ha så mycket motgångar hade jag gett upp för länge sen. 

Men det är bara att ta nästa steg. Jag klarar nog mer än många andra. Jag 

bara kör på. Men det kanske är därför jag är sjukskriven nu. Det tar stopp 

liksom. (C) 

I citatet ovan beskrivs upplevelsen av att ha en inre styrka trots ovanligt många motgångar. 

Dock återfinns här även en insikt i att det finns en gräns för vad den egna kroppen klarar av 

och att denna styrka inte är oförstörbar. 

Vidare handlar det om normalitet och avvikelse då föräldrarna på ett eller annat sätt relaterar 

sitt föräldraskap till vad de uppfattar som normalt och inte normalt. Här uppvisas dock en 

nyansering i allt från att se sitt familjeliv och barnet som alla andra till att betrakta familjen 

och barnet som påtagligt annorlunda mot omgivningen. Huruvida normalitet är viktigt eller 

inte skiftar men det är främst i mötet med omvärlden som reflektionen uppstår. Detta 

illustreras med citatet nedan: 

..jag har.. liksom anpassat mitt liv efter det, har jag ju inte vetat nått annat 

från början utan jag har ju verkligen lärt mig, eller jag har ju lärt känna 

alla barnets behov och egenheter så det har aldrig varit liksom… för mig .. 

jag har aldrig upplevt det jätte, jättekonstigt utan det är ju först när andra 

ba såhär ba: - men har barnet.. har barnet inte lite autistiska drag?... (E) 

I citatet beskriver föräldern hur hon inte reflekterade över sitt föräldraskap eller barnets 

beteende förrän andra gjorde henne uppmärksam på att det kanske skiljde sig mot andra. Hon 

har anpassat livet efter vad som krävdes men i mötet med andra uppenbarade sig en annan 

möjlig verklighet där frågan om normalitet aktualiserades. 
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6.2.3 Emotionell förbindelse 

Att leva i symbios med barnet beskrivs handla om att ha ett ovanligt nära förhållande som 

beskrivs både positivt och negativt där närheten kan upplevas både som närande och tärande. 

För några av föräldrarna innebär detta en svårighet att separera från varandra vilket illustreras 

i citatet nedan: 

Å ett tag kunde jag inte ens lämna hemmet det gick ju inte. Så...nu kan jag i 

alla fall gå hemifrån och göra saker själv och så. Och hen vet att jag 

kommer hem.   Men... det är ju träning där också... och vi tär ju på varandra 

såklart. Det blir ju det, de ….när vi inte är ifrån varandra så mycket… (C) 

I citatet ovan beskrivs hur föräldern kände sig ”låst” under en period när barnet ville att 

föräldern skulle vara hemma hela tiden. Barnets upplevs, även högre upp i åldern, som 

mycket beroende av föräldern vilket tär på relationen och begränsar både förälderns och 

barnets självständighet.  

 

Det symbiotiska förhållande beskrivs innebära både mental och fysisk närhet som 

en förlängning av när barnet var litet. Detta illustreras med citatet endan: 

… alltså Barnet och jag har ju otroligt nära förhållande, kanske nästan för 

nära förhållande ibland…Vi är ju liksom.. SÅ (flätar ihop händerna för att 

visa hur nära de är) … Nej men så.. hen o jag har ju väldigt tight.. hen är ju 

fortfarande såhär alltså du vet hade hen kunnat skulle hen sitta i mitt knä 

fortfarande liksom.. hen vill ju mysa o hen vill alltså.. ligger ju.. när det går, 

när inte det andra barnet har varit för bökig så brukar vi ligga o prata i 

sängen liksom ganska länge o bara mysa o.. hen är ju väldigt sådär: - åh, 

mamma! (B) 

I citatet ovan beskriver föräldern relationen som ovanligt nära och att barnet 

bidrar till denna intima relation både kroppsligt och med ord. Närheten beskrivs 

här som något positivs som uppskattas högt av föräldern. 

 

Ytterligare en variation beskrivs som en fysisk och mental uppoffring genom att prioritera att 

ge sin tid och sitt engagemang till barnet och därmed åsidosätta sina egna behov och intressen 

vilket illustreras i citatet nedan: 

I början så kan jag ändå tänka att jag gav hen verkligen ALLT…… För dels 

för att jag hade längtat efter ett barn och… då gjorde vi ju allt liksom, hen 

va ju med mig jämt.. o vi lekte o jag verkligen liksom… så… men sen.. 

förstår jag ju också att.. att jag har liksom.. åsidosatt mig själv och mina 

behov vilket delvis har lett till att jag blev sjuk… så nu måste jag ju lägga in 

det på ett annat sätt så jag kanske e liksom i… i.. inte så.. med.. jag leker 

inte lika mycket nu.. även om hen e liksom med på all.. det mesta som jag 

gör ändå liksom e me o lagar mat eller tvättar eller gör dom här 

vardagsgrejerna, handlar o så. (E) 

I citatet ovan beskriver föräldern hur hon när barnet var litet lade ner all sin tid och sitt 

engagemang i barnet. Detta beskrivs som positivt då barnet var efterlängtat och hon 

uppskattade närheten men det beskrivs också som negativt då det inte fanns plats för henne 

själv vilket i längden fått negativa konsekvenser. 

 

Emotionellt bemötande handlar dels om förälderns egna emotionella upplevelser 

om hur barnets egna svårigheter och problematik kan leda till situationer där föräldern 
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upplever starka känslor av oro, stress, ilska, sorg och rädsla vilket illustreras med citatet 

nedan: 

För att man får ju ur sig de (ångesten) när man slår sig själv…Men de e 

fruktansvärt som mamma att se sig sjä.. se barnet när den ligger o bara .. 

slår sig själv i ansiktet.. fruktansvärt liksom…. Eller slår huvet i väggen eller 

nånting sånt där.. men de e ju ett bra sätt att bli av med ångesten. (D) 

Föräldern i citatet ovan beskriver upplevelsen av barnets ångestdämpande beteende som 

fruktansvärt. Att se sitt barn skada sig själv är en situation där föräldern upplever emotioner 

vilka både beskrivs som hemska samtidigt som föräldern kan förklara beteendet rationellt. 

 

Det emotionella bemötandet handlar också om att möta och ha vetskap om barnets sorg, 

rädslor, tvivel och andra ibland mycket svåra känslor vilket illustreras med nedanstående citat: 
 

Hen tyckte det var jobbigt att få diagnoser. … tyckte hen. Hen trodde nog att 

hen var mer dum i huvudet å allt sånt dära. Hen mådde inte alls bra till en 

början å sen, sen när hen fick sina första mediciner mot ADHD: n då vart ju 

hen jättedeprimerad också,... så då hade vi ett halvår nästan om inte mer, 8 

månader nästan, som hen var så deprimerad så hen ville ju bara dö. Men 

hen sa varenda kväll att hen ville dö, ta livet av sig. (C) 

I citatet beskriver föräldern hur hon under en längre tid mötte sitt barns depressiva 

tankar och känslor och att föräldraskapet på så vis handlar om att hantera barnets 

känslor i kombination med sina egna känslor. 

 

 

6.3 Sammanfattning 

Föräldraskap till barn med NPF innefattar tre olika aspekter varav den första består av 

engagemang som bland annat tar sig uttryck i en kamp mot skolan och vården för att få rätt 

hjälp för barnet och familjen. Oftast beskrivs det handla om att skolan och vården inte har 

tillräcklig insikt eller förståelse för barnets behov. Att få rätt hjälp är väsentligt för att 

föräldraskapet ska upplevas lättare medan fel hjälp leder till att föräldern oundvikligen måste 

fortsätta kämpa, om inte mot skola och vård, så i hemmet då det stöd som erhålls inte räcker. 

Vidare framkommer hur föräldrarna själva är de som måste vara den drivande kraften för att 

få igång insatser men också för att upprätthålla och utveckla dem. Om inte föräldern driver på 

riskerar allt att stanna av. Engagemanget handlar också om att göra anpassningar i form av 

rutiner, planer och strukturering för att få en välfungerande vardag vilket framkommer som 

centralt i föräldrarnas beskrivningar. 

 

Möte med omvärlden är den andra aspekten som framkom i resultatet och handlar om 

ensamhet. Dels om att föräldrarna främst upplever sig kämpa i ensamhet men också om en 

ensamhet som är mer eller mindre självvald och därmed påver hela förälderns livssituation. I 

mötet med andra handlar det om att ha eller uppleva sig ha styrka. Antingen i form av 

envishet att fortsätta trots motstånd men också i formen av att man vet vad man vill och ser 

sig som en stark person. Vidare beskrivs hur föräldraskapet handlar om att hantera inre 

konflikter där omgivningen och egna förväntningar kan leda till tvivel och skuld samtidigt 

som upplevelsen av självtillit och trygghet i sig själv kan förekomma. Detta är en process i 

ständig förändring som främst sker i relation med omvärlden. Vidare handlar det om att 

relatera sig själv och sitt barn till vad som är normalt och inte. 

 

Den tredje aspekten i resultatet handlar om emotionell förbindelse mellan förälder och barn. 

Detta beskrivs som att leva i symbios där förälderns acceptans och försök till bemötande inför 



56  

barnet lägger grunden för ett givande och tagande. Dock inte alltid med positiv utgång då 

flera av föräldrarna beskriver både mental och fysisk påfrestning relaterat till sin situation och 

relation med barnet. Denna förbindelse beskrivs som nära och utgör en intim relation. Vidare 

kantas den emotionella förbindelsen av uppoffring från förälderns håll både vad gäller sin 

egen tid och engagemang vilket leder till att föräldern åsidosätter sig själv och sina behov och 

intressen till förmån för barnet. Slutligen beskrivs det handla om att uppleva och bemöta 

emotioner så som oro, rädsla, stress, ilska och sorg över sitt barn, barnets situation och sin 

egen situation som förälder. Dessa emotioner kan också vara relaterade till mötet med barnets 

ibland mycket svåra känslor och tankar. 

 

 

 

 

7 DISKUSSION 

Diskussionsavsnittet är en viktig del av studien då det innefattar reflexion och argumentation 

kring studiens samtliga rubriker och kan förhoppningsvis därmed bringa klarhet i otydligheter 

samt bidra till studiens trovärdighet. Inledningsvis diskuteras förehavande studies resultat i 

förhållande till dess syfte och problemformuleringen med fokus på fenomenet i diskrepansen 

mellan medicins och sociologi. Därefter följer en diskussion kring studiens resultat i relation 

till livsvärldsperspektivet och fenomenologi som filosofi. För att knyta an till aktuell 

forskning på området diskuteras sedan förehavande studies resultat i relation till de teman 

som presenterades i avsnitt 3. Detta följs av en teoretisk analys av resultatet baserad på 

aspekterna makt, stigma och emotioner som förhoppningsvis kan leda till att fördjupa den 

sociologiska förståelsen för det resultat som framkommit. Därefter följer en diskussion kring 

där underrubrikerna datainsamling, analysförfarande och studiens tillförlitlighet diskuteras 

var för sig. Avsnittet avslutas med en reflexion kring vidare forskning.  

 

 

 

7.1 Diskussion kring studiens syfte och problemformulering 

 

7.1.1 Syfte 

Studiens syfte är att beskriva och klargöra vad som konstituerar fenomenet föräldraskap till 

barn med NPF utifrån vad som framträder i mödrarnas beskrivning av sitt föräldraskap. 

Utifrån mitt resultat anser jag mig ha fullgjort detta då jag kunnat utkristallisera fenomenets 

essens genom att använda en meningstydande tolkning av föräldrarnas beskrivningar av sitt 

föräldraskap. 

 

En svårighet har dock varit att avgränsa fenomenet föräldraskap till barn med NPF och 

urskilja det från föräldraskap generellt samt att inte fokusera på barnet och dess diagnos. 

Detta visar sig bland annat i datainsamlingen då det inför och under intervjuerna var svårt att 

hålla fenomenet i fokus. Även under analysarbetet har denna avgränsning lett till svårigheter 

genom att jag ständigt var tvungen att försöka konkretisera och formulera fenomenet för mig 

själv då fenomenet upplevdes ”luddigt” och jag upplevde mig därför inte kunna nå riktigt 

ända fram i mina analyser. 
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7.1.2 Problemformulering – fenomenet i diskrepansen mellan medicin och sociologi 

Utifrån att det finns olika sätt att se på sociala- och beteenderelaterade svårigheter, vilket 

presenteras i förehavande studies bakgrund (Kap 2.3 Kritik mot den medicinska hegemonin) 

och där den medicinska termen NPF bara är en förklaringsmodell, är det relevant att i detta 

avsnitt diskutera dessa i relation till det framkomna resultatet. Jag har i denna studie valt att 

använda ett medicinskt begrepp; NPF då det är ett legitimt sätt att förklara dessa barns 

problematik i dagens samhälle samtidigt som just denna förklaring också medför vissa 

förväntningar och förutfattade uppfattningar om personen som har diagnostiserats och av 

personen själv (Johannisson, 2006, s.30-31). Människor med dessa diagnoser kategoriseras på 

så vis in i en sjukdomsbild enligt de kriterier som diagnosen ställer. Utifrån förehavande 

studies resultat kan detta ses som både positivt och negativt då kategoriseringen dels 

underlättade förståelsen för vilka svårigheter och styrkor barnen kunde tänkas ha och hur 

dessa kunden minimeras/stärkas samtidigt som det placerade barnen inom kategorin ”sjuk” 

vilket begränsade barnets möjligheter till andra kategoriseringar både i samtid och i 

framtiden. 

 

Enligt kritiska röster är det förkastligt att bara förklara sociala och beteenderelaterade 

svårigheter enbart med biologi och hävdar att det istället är det ständigt föränderliga samhälle 

vi lever i som ger upphov till denna förenklade förklaring för att slippa gräva djupare i de 

mest troliga förklaringarna vilka vilar på samhället självt (Davis, 2006, s51, 56. Samhällets 

anpassningar till modernitet, globalisering och individualism ställer allt högre krav på barn att 

följa och leva upp till de förväntningar som skapats. Resultatet i förehavande studie pekar på 

att föräldraskapet kännetecknades av den medicinska förklaringen som en självklar del av 

verkligheten men att det var den aktuella vardagen, relationen och människorna som var i 

fokus. Det handlade alltså inte i första hand om diagnosen och medicin utan om hur man 

skulle klara av vardagen, uppnå en positiv relation mellan individer och även ha en acceptabel 

relation till omvärlden. Den makronivå som de olika förklaringsaspekterna medicin eller 

sociologi grundar sig i visar sig för föräldrarna som möjligheter och hinder som de måste ta 

hänsyn till och manövrera utefter. 

 

Resultatet i denna studie pekar på att föräldrarna gjorde så mycket de kunde för att anpassa 

vardagen och den närmsta omgivningen efter barnet så att alla skulle uppleva att det 

fungerade så bra som möjligt. I föräldrarnas engagemang visar det sig hur problematiskt detta 

är då samhället inte är anpassat för människors olikheter utan enbart erbjuder hjälpmedel o 

dyl. för att underlätta för barnet och familjen att passa in i det redan konforma samhället. För 

föräldrarna i denna studie handlade det främst om att verkligen se sitt barn och möta upp det 

utifrån sin nivå, oavsett om barnet hade diagnostiserats eller inte. På så vis ansågs diagnosen 

inte vara relevant. Den medicinska diagnosen användes av föräldrarna främst som ett medel, 

ett slags övertygelse om barnets behov av stöd, för att få det de upplevde sig behöva från 

samhället, men också som kunskapsbank då det underlättade i förståelsen av sitt barn. Att 

vara förälder till barn med diagnos inom NPF handlade, utifrån ovanstående resonemang, om 

att befinna sig i en social kontext där man gjorde allt man kunde för att barnet skulle må bra 

samtidigt som man tvingades ta hänsyn till ett samhälle som inte alltid visade hänsyn tillbaka. 

Då kan diagnosen ses som ett sätt att hävda sin rätt och att få en rimlig förklaring som är 

mindre abstrakt än ”samhällets globalisering och struktur”. 

 

Utifrån diskussionen om kategorisering som sjuk/frisk, normal/onormal visade sig föräldrarna 

uppleva detta olika då några såg sina barn som sjuka, andra friska och föräldraskapet beskrev 

både som normalt och onormalt. Att ha ett barn med diagnos inom NPF beskrevs innebära att 

ägna mycket tid och engagemang till att göra sådant som andra också gör fast mer. Det 

beskrevs behövas mer rutiner, regler, engagemang, tid, tålamod och så vidare. Detta ledde i 

vissa fall till att större delen av dagen gick till just detta och att förälderns sociala umgänge 
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minskade. Sett till konsekvenserna så som isolering, psykisk och fysisk påfrestning, att 

ständigt behöva kämpa med mera, så kan föräldraskapet sägas innebära ett visst avvikande 

men sett ut föräldrarnas perspektiv är det inte relevant huruvida man är normal eller inte då all 

fokus ligger i familjelivet, den direkta vardagen och relationen mellan förälder och barn. 

 

 

7.2 Studiens resultat i relation till livsvärldsperspektivet och 
fenomenologi som filosofi 

Fenomenologi som filosofi har sin utgångspunkt i relationen mellan den mänskliga 

erfarenheten och upplevelsen av ett fenomen som någonting där fenomenet presenterar sig för 

människan i samma stund som det ges mening av densamme (Bengtsson, 2001, s.29). 

Föräldraskap är således inte något fast objekt utan skapas av och presenterar sig så som 

fenomen för föräldrarna, i deras livsvärld, när de erfar och upplever vad det innebär att vara 

förälder. Livsvärldsperspektivet utgår från att varje människa förutsätts ha en egen upplevelse 

och erfarenhet av världen, en slags ”naiv” upplevelse av verkligheten som den enda 

verkligheten (Bengtsson, 2005, s.18). För att nå kunskap och förståelse om fenomenet är det 

således till föräldrarnas livsvärld jag som forskare har behövt vända mig för att försöka kliva 

in i deras verklighet. 

 

I föräldrarnas beskrivningar har jag kunnat se olika grader av insikt i vad detta föräldraskap 

egentligen innebär. Vad gäller engagemang beskrev några föräldrar sitt liv som onormalt 

strukturerat och hur föräldraskapet mer upplevdes som ett jobb medan andra hade en mer 

”naturlig attityd” och beskrev sig möta barnets behov utan att ha reflekterat över sitt eget 

engagemang (Bengtsson, 2005, s.18; Dahlberg et al, 2008, s.34). Föräldrarna beskrev sig ha 

ett normalt vardagsliv medan det under intervjuernas gång framkom att detta normala 

vardagsliv innebar planering, rutiner och stöd och hjälp till barnet för att det ska klara av sina 

vardagliga sysslor och för att vardagen ska fungera. Genom föräldrarnas livsvärld har jag 

kunnat se in i deras vardagsliv och vad föräldraskapet innebär för att konstatera att det kantas 

av ett engagemang på flera plan och som inte alltid är möjligt att välja bort. 

 

Att möta omvärlden handlar om relationen mellan förälder och omvärld samt vad som sker i 

den relationen. I mötet med omvärlden uppstår reflektioner som föräldern inte själv alltid är 

medveten om men som bidrar till skapandet av en föräldraidentitet som är starkt kopplad till 

barnets funktionsvariation och som många gånger handlar om att möta motstånd i olika 

former. Detta identitetsskapande är en process som till viss del sker i relation till omvärlden. 

Denna skapandeprocess innebär en föränderlighet i föräldraskapets mening och innebörd 

utifrån intentionalitet (Dahlberg et al., 2008, s.49). I min undersökning av föräldrarnas 

livsvärldar framkom beskrivningar av acceptans, känslor, bemötande, uppoffring och en 

närhet som både när och tär. Denna emotionella förbindelse mellan förälder och barn utgör ett 

föräldraskap på både gott och ont. Föräldrarna beskriver föräldraskapet som en delvis 

kroppslig upplevelse som är både mental och fysisk och där förälder och barn är så 

sammanlänkade att det ibland upplevs sakna avgränsning mellan dem. Föräldraskapets 
mening och innebörder är på så vis ett resultat av denna sammanlänkning (Bengtsson, 2005, 

s.11-12). 

 

Fenomenologi handlar till stor del om att gå till sakerna själva för att kunna beskriva ett 

fenomen så rent som möjligt. Dessa ”rena” beskrivningar är inte möjliga om inte forskaren 

åsidosätter sin kunskap om fenomenet och åsidosätter sin förförståelse (Giorgi, 1997, s.239- 

240). I relation till förehavande studie anser jag det relevant att här diskutera huruvida jag har 

lyckats ta del av föräldrarnas livsvärldar så att det är deras beskrivningar av fenomenet som 

presenterats i resultatet och inte mina egna. Detta har jag försökt tillgodose med hjälp av 
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fenomenologisk reduktion och tygling där jag försökt se fenomenet så som de ser det och 

utgått från helheten i föräldrarnas beskrivningar i det meningstolkande arbetet. Jag har även 

försökt vara öppen inför det möjliga resultatet vilket resulterat i att jag inte fördefinierade 

några tankar eller känningar om vad essensen var innan hela analysarbetet var klart. Jag lät 

det på så vis vara öppet ända fram till den slutliga presentationsformuleringen för att        

verkligen låta föräldrarnas beskrivningar styra vad som presenteras i resultatet. Oavsett mina 

ambitioner är det omöjligt att helt bortse från min egen livsvärld. Huruvida det är möjligt att 

kliva in i någon annans livsvärld är en ombesörjd diskussion där jag anser den öppna 

intervjuvariant jag använt mig av varit till stor fördel då det inte är mina frågor som lett 

samtalet i första hand utan föräldrarna har tillåtits styra samtalet utefter vad som var relevant 

för dem. Att kliva in i föräldrarnas livsvärld för att undersöka hur de erfar fenomenet visade 

sig dock vara svårare än jag innan kunnat ana då föräldrarna själva, som Husserl menar, möter 

fenomenet på ett ”naivt” sätt och det var svårt att få dem att reflektera kring vad de själva 

upplevde som ”det naturliga”. 

 

 

7.3 Studiens resultat i relation till tidigare forskning 

Det resultat som framkommit utifrån förehavande studies syfte diskuteras nedan i relation till 

tidigare forskning och dess fem teman: Moderns primära ansvar, Emotionell påfrestning, 

Stigma – att möta omvärlden, Sjukdom, funktionsvariation eller normal barndom och Den 

allvetande föräldern. 

 

Föräldraskapet beskrivs i denna studies resultat till stor del handla om engagemang och att 

behöva vara den som agerar, både för att barnet ska få den hjälp och det stöd som behövs för 

att klara skola och vardag men också för att det egna vardagslivet hemma ska fungera så bra 

som möjligt. I likhet med resultatet i den tidigare forskningen (Halfon, Houtrow, Larson & 

Newachecks, 2017, s.19; Moesby-Jensen & Moesby-Jensen, 2016, s.384) pekar mitt resultat 

på att kunskap om funktionsvariationen och familjens rättigheter var av stor vikt för 

föräldrarna för att kunna bemöta barnet på rätt sätt och få rätt hjälp. Dock framhävdes inte 

detta explicit då den teoretiska kunskapen, utifrån en medicinsk vetenskap, beskrevs samsas 

med acceptans och kunskap om barnet. Detta låg till grund för vad som enligt föräldrarna 

ansågs vara ”rätt” hjälp. Den medicinska diagnosen ansågs i detta vara en nyckel till att få den 

hjälp som behövs. Vidare pekar mitt resultat på att det främst är den vardagliga hanteringen  

av rutiner, planering och strategier som utgör föräldraskapet och inte den medicinska aspekten 

även om några av barnen regelbundet intog medicin vilket krävde medicinska insatser från 

föräldern. Även detta är förenligt med tidigare forskningsresultat (Salomon & Chung, 2012, 

s.257-260). Även om moderns primära ansvar ur ett genusperspektiv inte diskuterades av 

föräldrarna själva är det i förehavande studie ett ofrånkomligt faktum att modern är den 

primära ansvarstagaren. Detta har olika förklaringar i olika familjer då det i vissa fall är ett 

medvetet eller omedvetet val eller faderns situation som försvårar ansvarstagande medan det i 

andra fall är ett resultat av att föräldern är ensamstående. 

 

Denna ensamhet visar sig främst i konstituenten Möta omvärlden som handlar om föräldern i 

relation till omvärlden. Att möta omvärlden handlar förutom ensamhet också om styrka att 

kunna stå fast vid sina beslut, orka kämpa mot omvärldens oförstående och brist på resurser 

samt att ha en inre konflikt där tillit och tro på sig själv strider med tvivel och skuld att inte 

räcka till som förälder. Denna inre konflikt ligger i linje med tidigare forskning (Singh, 2004, 

s.1200-1201) då det i min studie framkommer en beskrivning av att inte räcka till, att inte 

kunna leva upp till den förälder man önskar vara och att tvivla på sig själv som förälder. 

Detta antyder att det hos föräldrarna i studien finns en föreställning om vad bra föräldraskap 

innebär men utan att resultatet för den skull pekar mot en generell ”moderskuld”. Föräldrarna 

i förehavande studie beskriver inte heller någon form av stigmatisering kring sitt föräldraskap 
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vilket den tidigare forskningen påvisar är vanligt förekommande (Gray, 2002, s. 739-740). En 

intressant aspekt är att flera av föräldrarna i min studie har en betydande skillnad i graden av 

ansvar mellan modern och fadern vilket delvis förklaras i enlighet med rådande forskning där 

modern anses vara den som känner barnet bäst och därmed vet vad barnet behöver (Lupton, 

2013, s. 236). Om fadern av någon anledning inte kan leva upp till det måste han kliva åt 

sidan. Detta kan också härledas till den ensamhet som föräldrarna i min studie beskriver sig 

uppleva. 

 

Som tidigare nämnts har stigma inte någon plats i denna studies resultat. Däremot berör 

samtliga föräldrar i denna studie normalitet och avvikelse genom hur de beskriver sin 

familjesituation, sitt föräldraskap eller barnets beteende. Utifrån normalitet och avvikelse är 

det som främst framkommer i mitt resultat att omgivningen beskrivs vara oförstående eller 

sakna tillräcklig kunskap om barnet funktionsvariation och behov. Att se sitt föräldraskap till 

barn med NPF som relaterat till sjukdom eller som normal barndom är en intressant aspekt 

som återfinns nyanserat i mitt resultat. Samtliga föräldrar i min studie har en medicinsk 

utgångspunkt i hur de talar om barnets funktionsvariation och den kunskap de förväntar sig få 

från vården. Vidare förklaras barnets problematik och svårigheter främst utifrån den 

diagnostiserade funktionsvariationen men huruvida man definierar sin familj och sitt 

föräldraskap som normalt eller avvikande skiljer mellan föräldrarna. Detta resultat kring 

normalitet och avvikelse överensstämmer med tidigare forskning på området (Gray, 2002, 

s.741; Singh, 2004, s.1201; Rafalovich, 2013, s.347). 

 

Slutligen är Emotionell förbindelse en konstituent som i mitt resultat kännetecknar fenomenet. 

Att leva i symbios med sitt barn beskrivs som kantat av emotioner vilket överensstämmer med 

tidigare forskning (Lupton, 2013, s.238-239; Singh, 2004, s. 1199). Föräldrarna i min studie 

beskriver oro inför framtiden, stress av att behöva bemöta barnet på ett passande sätt och att 

orka med vardagens alla bestyr. En skillnad framkommer dock då resultatet i min studie visar 

oro som mest förekommande medan Singh (2004, s. 1198-1199) framhåller ilska som den 

mest framträdande. Några av föräldrarna beskriver sig även uppleva fysiska besvär på grund 

av sin situation. Vidare framkommer beskrivningar av ilska och sorg inför både sin egen och 

barnets situation samt rädsla över att inte räcka till eller att något ska hända barnet. 

Föräldraskapet kännetecknas också av att leva i symbios med barnet och att möta barnets 

känslor och tankar. Detta innebär att ha en ovanligt nära relation, en samhörighet på både gott 

och ont. Att det skulle finnas skillnader mellan hur mödrar och fäder reagera och upplever 

emotionell påfrestning, vilket Gray (2003, s.636) framhåller, framkommer inte i min studie 

dels då detta inte har varit en aspekt jag som forskare har valt att belysa samt att det inte heller 

framkommit av föräldrarnas spontana utsagor. 

 

I den tidigare forskningen anser jag moderns primära ansvar vara det centrala tema till vilket 

samtliga andra teman kan kopplas. Även i denna studie är moderskapet framträdande men på 

ett mer subtilt sätt främst då genom att samtliga deltagare är mödrar. Vidare framträder i den 

tidigare forskningen flera aspekter av moderskap som förekommer i mitt resultat men som 

inte är genomgående hos samtliga föräldrar och därför inte kan sägas konstituerar fenomenet. 

Något som dock framträder i mitt resultat men som inte återfinns lika skarpt i den tidigare 

forskningen på fältet är förälderns uppoffring. Denna uppoffring är sammanlänkad med en 

hög acceptans för barnet och kan därmed ses som ett frivilligt martyrskap. 

 

 

7.4 Teoretisk analys av resultatet 

För att fördjupa den sociologiska förståelse för vad som framkom i förehavande studies 

resultat har jag valt att analysera detta utifrån tre sociologiska aspekter; makt, stigma och 
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emotioner. Föräldraskapet kännetecknades dels av konstituenten engagemang vilket jag valt 

att analysera utifrån ett maktperspektiv då engagemanget till stor del handlade om 

maktrelationer mellan förälder och samhälle i fråga om barnens skolgång och vårdinsatser 

samt om förälderns upplevelse av att ha makt och/eller att vara maktlös. Även i den 

vardagliga interaktionen mellan förälder och barn finns det, enligt maktperspektivet, en 

maktrelation på mikronivå. Som jag påtalat i denna studies inledning kan de medverkande 

föräldrarna, utifrån ett sociologiskt tankesätt, sägas befinna sig i gränslandet mellan vad som 

ur samhällssynpunkt kan uppfattas som normalt och avvikande, genom deras barns beteende 

och diagnostisering. I resultatet framkom också reflektion och medvetenhet kring normalitet, 

hur andra familjer hade det och vad föräldraskapet innebar i relation till egna och andras 

förväntningar. Utifrån detta har jag valt att analysera konstituenten möta omvärlden med 

hjälp av begreppet stigma som del av individens identitet och roll. Slutligen framkommer 

konstituenten emotionella förbindelser som väsentligt för föräldraskapet vilket lett till valet av 

emotionssociologi som kompletterade teori för analys av studiens resultat. Detta då emotioner 

och möten med emotioner var en del av föräldraskapet och den nära relation med sitt barn 

som föräldraskapet kännetecknades av. Avsnittet avslutas men en sammanfattande reflexion 

kring resultatet utifrån denna sociologiska kontext.  
 
 

7.4.1 Makt - engagemang som maktmedel 

Makt kan innebära så mycket att det kan vara svårt att definiera. Dels kan det ses som en 

aktivitet som ständigt utövas i syfte att förstärka eller försvaga och dels som en relation där 

makten växelverkar i interaktionen mellan parterna (Hörnqvist, 2012, s.12-13). Makten 

återfinns enligt detta synsätt i alla sociala relationer, den är en del av själva  relationen. 

Börjesson och Rehn (2009, s.12,17, 19, 27, 32) problematiserar maktbegreppet ytterligare 

genom att visa på den bredd utifrån vilken man kan förstå makt. Det kan handla om 

aktiviteter och utövning, makttekniker, maktrelationer, att ha makt eller ha makt över 

någonting, makt i form av språk samt att uppleva makt och maktlöshet. Genom att skilja på 

maktförhållanden och ”maktens subjekt” (Börjesson & Rehn, 2009, s.20) kan hänsyn tas både 

till det objektiva förhållandet mellan överordnad och underordnad samt till de inblandade 

individernas kontext som påverkar individens agerande i relationen. Genom att göra detta 

nyanseras makten ur ett mikroperspektiv där individen är en aktör som har förutsättningar, 

begränsningar och möjligheter men också tankar och känslor som påverkar dennes agerande i 

maktförhållandet. Individerna kan utifrån detta ses som aktörer som själva agerar och 

försöker kontrollerar sin position i olika maktrelationer. Upplevelsen av makt kan innebära 

både att ha makt och att vara maktlös även om den utifrån sedda positionen inte 

nödvändigtvis speglar individens egna upplevelse. En person som i samhällets ögon kan ses 

som maktlös kan själv uppleva sig ha makt och en annan kan mycket väl uppleva 

maktlösheten som befriande då det leder till minskade krav på att ta eget initiativ (Börjesson 

& Rehn, s.27-28c). Att göra motstånd mot det som uppfattas som inskränkande maktutövning 

är ytterligare ett exempel på individens aktörskap. Genom att utöva direkt motstånd eller 

använda mikromakt för att omfördela maktrelationerna kan individen påverka sin situation 

om än i det lilla (Börjesson & Rehn, s.25). Ett annat sätt att försöka påverka och göra 

motstånd är att förhandla om sin kategori och därmed försöka ta makten att själv bestämma 

vem man är (Börjesson & Rehn, s.102). 

Ett flertal av dessa maktaspekter framkommer i förehavande studie och föräldrarnas 

beskrivningar. Att vilja få rätt hjälp kan härledas till förälderns önskan om och agerande för 

att själv vara den som bestämmer när barnet och familjen har fått det som behövs och är 

nöjda. Det innefattar att inte nöja sig med det som erbjuds utan att ha makten att själv 

definiera vad som är rätt hjälp. Här definieras makten som att ha makt att agera, inte ha makt 

över någon annan (Börjesson & Rehn, 2009, s.32). Genom att agera och utgå från barnets 
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behov motsätter sig föräldern en upplevd maktlöshet, gentemot ett samhällssystem som är 

trögt och konformt. Föräldern gör motstånd genom att agera som ett maktens subjekt, och 

försöka påverka maktrelationen (Börjesson & Rehn, s. 11-12, 20, 25) för att få det som 

barnet och familjen behöver. Föräldraskapet kan också ses ur den maktrelation som finns 

mellan förälder och barn där vardagslivet står i fokus vilket innefattar ett maktutbyte mellan 

barnets och förälderns önskningar och behov samt möjligheter och vilja att tillgodose dessa 

(Börjesson & Rehn, s.57). Detta utbyte av makt sker i ett socialt samspel mellan parterna, en 

slags överenskommelse mellan förälder och barn där föräldern strukturerar och planerar 

vardagen utefter barnets behov och barnet följer detta (Börjesson & Rehn, s.33). Effekten 

blir att vardagen fungerar på ett tillfredsställande sätt vilket underlättar för de inblandade 

(Börjesson & Rehn, s.27). Utifrån maktperspektivet kan relationen och föräldraskapet tänkas 

kantas av utövandet av mikromakt både från förälderns och barnets sida, i form av olika 

makttekniker så som tvång, belöning och kontroll (Börjesson & Rehn, s.13-15). I denna 

relation kan subjektens komplexitet synliggöras då makt utövas av föräldern men av goda 

skäl. 

I ett makroperspektiv kan varje individ ses som en del av ett stort samhällsystem som 

använder olika tekniker för att kontrollera att de lagar och regler som finns i detta samhälle 

följs (Börjesson & Rehn, 2009, s.11-12). Utifrån detta synsätt är skolan, vården och andra 

institutioner en del av detta system vilka i sig har regler och förordningar som ska följas av 

både de som arbetar i dessa institutioner och av dem som använder dem. Genom att skapa 

regler och förordningar som ska efterföljas skapas också en maktrelation mellan individ och 

institution där individen är underordnad och institutionen är överordnad. För att upprätthålla 

makten i denna relation kan institutionerna använda olika tekniker så som exempelvis tvång, 

belöning sam övervakning och kontroll. Att ständigt behöva vara den som agerar kan leda till 

upplevelsen av maktlöshet då föräldrarna i förehavande studie inte säger sig ha något val - 

om inte hon agerar kommer ingen annan heller att göra det (Börjesson & Rehn, s.27). I 

kampen och engagemanget både mot skolan och i relationen med barnet värderas kunskap 

högt av föräldrarna. I relationen med barnet underlättar kunskapen interaktionen och kan 

tänkas fördela makten mellan förälder och barn då båda kan använda sina kunskaper för att 

inse sina behov och få sina behov tillgodosedda. I mötet med skolan och vården kan 

kunskapen vara det som avgör huruvida man blir trodd och tas på allvar men också det som 

påverkar hur barnets behov uppmärksammas och tillgodoses (Börjesson & Rehn, s 89-90). 

 

För att komplicera, men även, fördjupa förståelsen för makttekniker kan en även föra in 

begreppet diskurs som maktteknik vilket här främst handlar om att diskursen styr hur vi ser 

på saker och den som kontrollerar diskursen är således den som har makten (Börjesson & 

Rehn, s.17-18). Inom skolan och vården används främst medicinska begrepp och 

förklaringar (diagnoser) när det talas om människors sociala- och beteenderelaterade 

svårigheter. Detta leder till att dessa discipliner har makt över vad dessa begrepp innebär 

men också över de individer som diagnostiseras enligt dem genom att definiera vad som är 

svårigheter, styrkor, problem, sjukdom och så vidare. Genom att vården utifrån sin 

medicinska grund har ett informationsövertag gentemot individen tillskrivs vården legitimitet 

att uttala sig om, och definiera, begrepp och förklaringar i form av diagnoser (Börjesson & 

Rehn, s.24). På så vis är även diskursen en del av det samhällssystem som direkt och indirekt 

påverkar individen. 

 

Sociala kategorier medför förutfattade meningar, stereotypifieringar, värderingar och 

förväntningar som får konsekvenser för individen. Att ha diagnostiserats innebär att ha 

kategoriserats in i en medicinsk förklaringsmodell som innefattar sjukdom, fördefinierade 

svårigheter och styrkor samt ramar för vad som hjälper respektive stjälper individen. 

Föräldraskapet kan sägas innebära att hantera och förhandla om dessa kategoriseringar både 

för sitt barn del och för sin egen del, i mötet med skola, vård och omvärlden i stort (Börjesson 
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& Rehn, 2009, s.102). I förehavandes studies resultat syns diskursens roll på ett framträdande 

sätt då samtliga föräldrar talar om barnet svårigheter och problematik med utgångspunkt i den 

medicinska diskursen. Att diagnosen tar för givet som den rätta förklaringen och 

beskrivningen av barnet kan exempelvis ses genom att några av föräldrarna upplevde själva 

diagnostiseringen som en startpunkt, ett nytt sätt att se på barnet. Andra föräldrar hade sedan 

barnet varit litet utgått från att barnet hade NPF-problematik och därmed redan från början 

placerat barnet och sig själv utifrån rådande diskurs. Men genom att utnyttja diskursen och 

språkets makt, genom att hänvisa till barnets diagnos i möte med skolan och vården, försöker 

föräldern förskjuta makten till sin fördel för att underlätta barnets och sin egen situation 

(Börjesson & Rehn, s.81). 

 

 

7.4.2 Stigma – eller inte? 

Att vara en människa i sociala sammanhang innebär att bli kategoriserad och att bemötas 

utifrån denna kategorisering som om vi vore denna förväntade person (Goffman, 2011, s.10). 

Blotta åsynen av en annan människa leder alltså till tankar, förväntningar och fastställandet av 

egenskaper som tillhörande den vi uppfattar oss möta. Huruvida den vi möter verkligen äger 

dessa egenskaper som vi tillskrivit dem är mindre relevant då dessa gemensamt bidrar till att 

vi får en helhetsuppfattning om personen framför oss, en social identitet. Människor skiljs 

från varandra utifrån en idé om normalitet där stigmatisering är när någon; ”…avviker på ett 

icke önskvärt sätt från våra förväntningar.” (Goffman, s.12).  För att ytterligare fördjupa 

detta resonemang kan en person antingen vara misskrediterad, det vill säga ha vetskap om att 

andra vet om att hen skiljer sig från andra och därmed behöva hantera denna spänning till 

omgivningen, eller vara misskreditabel, det vill säga skilja sig från andra men tro att andra 

inte vet om det och då behöva undanhålla sitt stigma från andras vetskap (Goffman, s.12,113). 

Stigma kan således innebära både den egna upplevelsen av att på ett negativt sätt urskilja sig 

ur mängden men också att mötas av omgivningens sanktioner och på så vis uppleva stigma. I 

mötet mellan människor kan stigma leda till att de egenskaper vi tillskriver den andre fylls av 

negativism och vi tenderar att bygga upp en stereotypifierad teori kring personens stigma 

fylld med negativa egenskaper och aspekter (Goffman, s.13). 

I förehavande studies resultatet beskrevs och omnämndes både barnen och föräldraskapet i 

relation till uppfattningen om hur andra människor är, gör och har det. Föräldraskapet 

kantades på så vis av en medvetenhet kring hur ens eget barn var i relation till andra barn, 

föreställningar om vad det innebär att vara förälder samt förväntningar på vad föräldraskap 

innebär. Hur pass synligt, eller märkbart, stigmat är påverkar hur man blir bemött av andra 

och den egna självupplevelsen (Goffman, 2011, s.58). Då det i denna studie handlar om 

sociala och beteenderelaterade svårigheter inom begreppet NPF kan det handla om beteenden 

och funktionsvariationer som inte syns utanpå men som uppmärksammas genom hur barnet 

beter sig. På så vis kan dessa svårigheter sägas ha mindre visibilitet men kan upplevas desto 

mer påträngande då de kan märkas och uppfattas redan vid ett flyktigt möte. Att leva med 

NPF själv eller att vara närstående kan således leda till både sociala och personliga 

konsekvenser i möte med omgivningen såväl som i ensamhet i den egna självuppfattningen 
genom exempelvis tvivel och att skylla barnens problematik på sig själv. 

 

Individen som på något vis avviker från normaliteten genomgår en ”moralisk karriär” 

(Goffman, 2011, s.40), från att först ha en uppfattning om sig själv som normal till att tvingas 

inse sin avvikelse i upptäckten att andra människor är olik en själv. Detta kan ske under lång 

tid eller abrupt, när individen är litet barn eller som vuxen. Anhöriga kan ha stor roll i hur och 

när detta sker genom att försöka skydda individen från information som kan leda till insikt 

och istället låta individen tro sig vara som alla andra. I interaktion med omgivningen handlar 

det om att ha kontroll över den information som når andra då det finns flera fallgropar som 
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social information (symboler och tecken), stigmats visibilitet och hur utmärkande det är, som 

kan röja individens tillkortakommanden (Goffman, s.53, 55, 57-58). Genom att välja sina ord 

kan den som stammar passera som normal, likaså kan den som har en psykisk åkomma 

passera så länge hen inte beter sig annorlunda. Likväl som omgivningen kan avslöja 

individens brister inför omvärlden kan de också hjälpa till att dölja dem (Goffman, s.108). 

Denna personliga identitet är, till skillnad från den sociala identiteten, mer möjlig att 

kontrollera. 

 

Föräldrarna i förehavande studie kan sägas ha en flerdelad roll då det dels handlade om att 

vara företrädare för ett barn som kan upplevas vara en stigmatiserad individ men också om att 

vara förälder och att möta barnet så som det är och acceptera det utefter sina förutsättningar. 

Föräldern är dessutom en del av en stigmatiserad grupptillhörighet genom sin roll som 

förälder till barn som inte alltid uppfattas som andra barn. Då det handlar om barn kan 

föräldrarna sägas vara de som avgör barnets insikt i sitt stigma och de som kontrollerar 

omgivningen vetskap och hantering gentemot barnet (Goffman, 2011, s.41, 108, 113). I 

enlighet med Goffman (s.144) är detta en normal mänsklig aktivitet att pendla mellan 

normal/stigma och att uppleva sig ha en komplex roll av både och. Dock är föräldrarna 

tudelade i sin uppfattning huruvida det föreligger stigma eller inte i allt från att uppfatta sig 

själv och sin familj som klart annorlunda mot andra till att se sig själv och sin familj som en 

helt vanlig familj. 

 

Jag-identitet går ännu djupare in i individens emotionella upplevelser gentemot sitt stigma och 

den ambivalens som förekommer mellan stigmat, självuppfattningen som 

normal/stigmatiserad, av andra förväntad identitet, upplevd identitet, identifikation med 

stigmat som grupptillhörighet samt identitetsrelationerna mellan det sociala, det personliga 

och jaget (Goffman, 2011, s.118). Det handlar här om att manövrera sina roller på ett 

övertygande sätt genom att tillmötesgår den stereotypa bild av stigmatiserade personer som 

återfinns i samhället samtidigt som man inte får förarga varken sina likasinnade eller de 

normala genom att agera antingen för normalt eller för udda (Goffman, s.121). De normala 

måste hanteras varsamt både för att den stigmatiserade individen ska kunna rädda sitt eget 

ansikte men också för att bibehålla ett godtagbart samhällsförhållande. Denna identitetspolitik 

handlar inte bara om den enskilda individen utan om frivillig eller ofrivilligt pålagd 

grupptillhörighet, motstånd till densamma och grupptillhörigheten i relation till andra grupper 

(Goffman, s.135). 

 

I mötet med andra beskrev föräldrarna i förehavande studie att omgivningen ofta var 

oförstående och saknade kunskap om vad föräldraskapet innebar vilket beskrevs leda till en 

inre konflikt. Att uppleva inre konflikter beskrivs av föräldrarna handla om att tvivla på sig 

själv som förälder, att känna skuld och ansvar för sina barns svårigheter men också att 

rättfärdiga sig själv inför sig själv och andra och att uppleva tillit till sig själv trots motstånd.  

Denna inre konflikt handlar dels om förälderns identitetsuppfattning som starkt förknippad 

med barnet där dess problematik och förmågor var framträdande. Men också om det egna jaget 

där det handlade om den egna självuppfattningen, emotionella upplevelser samt att behöva 

hävda sin rätt inför andra (Goffman, 2011, s.120). Föräldern inte bara upplever och erfar 

verkligheten utan reflekterar över sig själv och sin person som sett från andras ögon. 

Relationen mellan normalitet och stigma är dock snarare en social process än ett statiskt 

tillstånd, där folk hoppar in och ut ur stigma, än en tydligt markerad ram, där så gott som alla 

människor på jorden upplevt och erfarit stigma genom att på något vis inte lyckas leva upp till 

de normativa förväntningarna (Goffman, 2011, s. 138, 149). Därför är det föga funktionellt att 

prata om stigma om man inte tar hänsyn till den bredd och komplexitet begreppet innefattar 

både på ett individuellt plan och på det samhälleliga planet.  
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Föräldraskapet i förehavandes studie kantades av en ensamhet som ur ett större perspektiv är 

ofrånkomlig då människan är en individ samtidigt som hon ständigt befinner sig i sociala 

relationer med andra. Denna ensamhet kan ses som ett undvikande från att behöva 

konfronteras med människor som tycker annorlunda eller som kan leda till att föräldern 

ifrågasätter sig själv. Även om barnens svårigheter kanske inte syns direkt kan de leda till 

stigmatisering för både förälder och barn i och med vetskapen om barnets problematik och 

leder till att de, likt en misskreditabel person, måste försöka undanhålla stigmat och 

förhoppningsvis passera som normala (Goffman, 2011, s.84). Att föräldrarna beskrev styrka 

som en vital komponent kan utifrån detta resonemang ses som vad föräldern upplevde sig 

behöva i möte med omvärlden för att orka ha kontroll över den information som nådde andra 

och som andra bedömde utifrån (Goffman, s.10). Men också vad som behövdes för att inte ge 

upp för såväl omgivningens påtryckningar som sina egna tvivel. Flera av föräldrarna i denna 

studien använde sig av och utnyttjade grupptillhörigheten till att öka sin egen kunskap om 

barnet och dess diagnos, som sociala relationer och som ett sätt att i grupp försöka styra 

stigmatiseringen kring dessa slags svårigheter och problematik för egen vinning. Föräldrarna 

blev på detta vis som talespersoner för gruppen och genom deras försök att nå ut med kunskap 

och normalisera både diagnoser och beteenden förväntade man sig en smidigare delaktighet i 

samhället både för sina barn och för sig själv (Goffman,2011 s.33). 

 

 

7.4.3 Emotionssociologi – emotioner som en del av relationen 

Inom emotionssociologin kan emotioner definieras som att; ”… alla emotioner också är 

känslor, men alla känslor är inte emotioner. Den fysiska smärtan man erfar när man blir 

sparkad på smalbenet är inte en emotion, men det är en slags känsla. Smärtan gör en 

uppmärksam på att något hänt och att någon sparkat en på smalbenet. Det kan ge upphov till 

emotionen vrede. ” (Wettergren, 2013, s.17). Emotioner beskrivs som en komplex känsla som 

är både biologiska och sociala då de förnimms i kroppen samtidigt som de är 

situationsrelaterade (Wettergren, s.18). Vidare talas det om förgrunds- respektive 

bakgrundsemotioner där bakgrundsemotioner beskrivs som omedvetna och ständigt 

närvarande medan förgrundsemotioner kräver uppmärksamhet och därför erfars medvetet och 

upplevs som en specifik händelse (Wettergren, s.19-20). Trots olika funktioner ger dessa 

tillsammans upphov till att människan ständigt är emotionell. Emotioner beskrivs inom 

sociologin främst som sociala konstruktioner, men med mer eller mindre koppling till 

människans biologi, där interaktionen mellan människor ger upphov till och reglerar 

emotioner i emotionella processer där kultur och historia har stor roll (Wettergren, s.27-28, 

32-33). 

 

I en familj kan emotionella relationer beskrivas handla om mikropolitik där varje 

familjemedlem upplever och ger uttryck för känslor och emotioner (Wettergren, 2013, s.38- 

39). Samtidigt handlar det om maktrelationer där föräldrarna har ett större utrymme att 

markera sin plats än barnet som å sin sida har större utrymme att agera utefter känsla på grund 

av sin tillhörighet till kategorin barn. Dessa utspel och maktkamper kan ge upphov till känslor 

av skuld och skam hos föräldern över att inte kunna kontrollera sina känslor. Emotioner och 

makt är på så vis sammanflätade som en oundviklig del av relationen. Utifrån detta tankesätt 

är trots och vägran ett sätt för barnet att försöka förändra maktrelationerna. Denna relation ger 

i sig upphov till känslor hos både barn och förälder. Att kunna hantera och kontrollera sina 

känslor och emotioner är en viktig social funktion och något som barnet lär sig med tiden, i 

det sociala samspelet med omvärlden. 

 

Den emotionella förbindelsen, som framkom som en konstituent i förehavande studies 

resultat, handlar om relationen mellan förälder och barn som präglas av närhet, acceptans, 

förståelse och kärlek men också av uppoffring, negativa och destruktiva känslor samt att 
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ständigt bemöta den andre i sina tankar och känslor. Utifrån teorin om den socio-emotionella 

är graden av samhörighet mellan förälder och barn sammanlänkad med vissa specifika 

emotioner (Starrin, 2013, s.145). Det symbiotiska förhållande som i förehavande studie 

beskrevs förbinda förälder och barn framställdes som både närande och tärande men ändock 

ofrånkomligt. Detta sociala band innefattade samstämmighet och hänsyn mellan föräldern och 

barnet vilket inbegrep anpassning från båda håll för att de sociala banden skulle fortsätta vara 

intakta (Starrin, s.153). I enlighet med den socio-emotionella teorin är föräldrarnas och 

barnens starka emotionella yttringar en del av rörelsen mellan närhet och distans i de sociala 

band som finns mellan dem (Starrin, s.150). Dock har föräldrarnas beskrivningar en antydan 

av en uppslukande relation så till vida att föräldern stod tillbaka för sitt barn vilket enligt 

Scheffs (2008, s.40) tankegångar tyder på att föräldraskapet kantades av en spänning mellan 

alienation och samhörighet. 

 

Emotioner har inom vetenskapen kopplats till olika sjukdomstillstånd. Exempelvis menar 

vissa forskare att man inte kan tala om stress utan att samtidigt nämna emotioner (Dahlgren & 

Starrin, 2004, s.155-157). Stress beskrivs tekniskt som en nedbrytande kraft men har inom 

medicinen fått innebörden att det är ett resultat av psykosociala och fysiska konflikter och 

människans förmåga till anpassning. Vidare återfinns det inom forskningen flera sätt att se på 

stress som både positiv och negativ vilket nyanserar begreppet ytterligare. En av 

förklaringarna till kopplingen mellan emotioner och psykosomatiska sjukdomar så som stress, 

depression med flera handlar om undertryckandet av känslor där känslor som inte ges antas 

leda till sjukdomar (Dahlgren & Starrin, s.168-169). Detta återfinns i ett flertal tankemodeller 

och understöds till viss del av forskning på området. 

Föräldrarna i förehavande studie beskrev hur de upplevde stress över att inte räcka till och att 

inte kunna göra tillräckligt. De talade också om en oro och stress inför framtiden och för hur 

barnens liv kommer vara när de är vuxna. Några talade främst om ilska och andra om sorg 

men oavsett så var dessa känslor och emotioner en del av föräldraskapet, som till stor del var 

sammankopplade med barnets känslor och emotioner. Om barnet mådde bra mådde också 

föräldern bra men om barnet mådde dåligt ökade förälderns stress och orosnivå. Den stress 

som föräldrarna upplevde hörde alltså samman med den emotionella upplevelsen av 

föräldraskapet vilket ligget i linje med aktuell forskning (Dahlgren och Starrin, 2004, s.155- 

157). Föräldraskapet kännetecknades dock inte bara av negativa känslor och emotioner, även 

om dessa utgjorde starka upplevelser i föräldrarnas berättelser, det framkom även 

beskrivningar av oändlig kärlek och glädje i relationen som också ledde till att relationen 

stärktes. Följden av detta är att emotioner var en del av relationen och relationen var en del av 

emotionerna. Föräldrarnas emotionella upplevelser och emotioner kan, utifrån Wettergrens 

(2013, s.38-39) tankar om mikropolitik tolkas som pendlingen mellan känslan av att ha makt 

och att vara maktlöshet när förälder och barn försöker konstruera och etablera relationen och 

markera sin plats i den. 

 

 

7.4.4 Sammanfattande reflexion 

Utifrån maktperspektivet ser jag föräldraskapet som mycket komplext, med en inre respektive 

yttre aspekt. Den inre aspekten handlar om att ha makten att själv definiera vem man är och vad 

som är viktigt för en själv och för barnet. Den yttre aspekten handlar mycket om att kämpa mot 

de lagar, regler och normer som finns i samhället för barnets skull. Att ta makten över sitt barns 

liv, möjligheter och begränsningar. Att vara maktlös är således inte ett alternativ även om denna 

ständiga maktkamp kan upplevas som överväldigande, ensam och evig. Relationen mellan 

förälder och barn pekade, trots förälderns överordnade ställning, på barnet som den styrande 

kraften då det var dennes behov och önskemål som familjens vardagsliv formades kring. 

Kunskap verkar vara nyckeln till makt både när det gäller hur föräldern bemötte barnet och i 
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kampen mot skola och vård för att få rätt hjälp. Genom att analysera studiens resultat i ett 

maktperspektiv har jag visat föräldraskapets många dimentioner där komplexa relationer också 

innebär komplexa maktrelationer.  

 

Resultatet visar inte stigma som någon kritisk komponent för hur det är att vara förälder till 

barn med NPF. Däremot kan jag se hur såväl andra människor som omgivning och samhället 

i stort hade en stor roll i familjernas liv och för hur föräldrarna såg på sig själva och sina barn. 

Barnen jämfördes mot andra barn och familjen jämfördes med andra familjer. Medan några 

ansåg sig vara som alla andra hade en del familjen en klar uppfattning om att de absolut inte 

var som alla andra. Att öppet erkänna sin upplevelse av stigmatisering kan vara känsligt vilket 

för mina tankar in på huruvida jag lyckats fånga denna komponent på ett träffande sätt. Jag 

tänker dock att detta hade kommit fram spontant om det var en större del av familjernas 

vardag men det kan mycket väl vara så att risken för att utsättas för förutfattade meningar, 

negativa blickar och ord leder föräldrarna till att välja sina aktiviteter och arrangera sina liv 

för att minimera och försöka utesluta den risken. På så vis har detta analysförfarande snarare 

lett till fler frågor och en önskan att gräva djupare i vad stigma är och betyder för dessa 

föräldrar.   

 

Föräldrarna beskrev relationen med barnen som tuff samtidigt som de framhävde det positiva. 

Att uppleva egna känslor och möta barnets känslor, som uppkom i relationen eller bara 

ventilerades där, var en del av relationen och kan både stärka eller försvaga den. Jag har valt 

att använda ordet symbios när jag beskrivit relationen där jag syftar på att det är en ömsesidig 

relation som till mångt och mycket är både positiv och negativ. Ur förälderns perspektiv var 

barnet den tärande delen som föräldern, både frivilligt och med upplevt tvång, gav 

uppmärksamhet, kärlek, engagemang och tid. Ibland långt över vad som egentligen fanns att 

ge. Samtidigt beskrev alla föräldrar sina barn som fantastiska och att den kärlek de fick 

tillbaka överträffade allt. Med hjälp av teorin om emotioner har jag nyanserat och fördjupat 

förståelse för den emotionella aspekten och dess kraft som påverkade både förälder och barn, 

drev relationen framåt men också ifrågasatte och utmanade den. 

 

 

 

7.5 Metoddiskussion 

Då syftet med denna studie var att beskriva och klargöra föräldraskap till barn med NPF 

handlar det om att undersöka en subjektiv upplevelse av vad det innebär att var förälder till 

barn med en viss slags funktionsvariation. Med fenomenologi som metod har jag, i och med 

studiens resultat, kunnat besvara studiens syfte och fått en djupare kunskap om fenomenet. 

 

7.5.1 Datainsamling 

Intervju som datainsamlingsmetod var det enda relevanta valet för mig då jag ville ta del av 

föräldrarnas direkta berättelser av sitt föräldraskap men också för att själv kunna bidra till att 

nyansera materialet genom att ställa följdfrågor och be om ytterligare beskrivningar. Jag var 
mån om att intervjun mer skulle vara som en dialog eller ett samtal om fenomenet där jag 

tillsammans med intervjupersonen pratade om, undersökte och reflekterade kring 

föräldraskapet. En reflexion kring intervju som datainsamlingsmetod handlar om 

intervjufrågorna och hur jag formulerat dessa. I efterhand kan jag se hur en annan 

formulering, mer inriktad med reflektion kring fenomenet, kunde möjliggjort ett rikare och 

mer direkt resultat. Jag upplever att föräldrarna var öppna och ärliga i sina svar samt villiga 

att dela med sig av både positiva och negativa aspekter av sitt föräldraskap. Två av studiens 

deltagare var för mig bekanta sedan innan vilket jag reflekterade över då det kan innebära att 
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personen väljer att inte dela med sig av sådant som kan uppfattas som känsligt eller pinsamt. 

Dock upplevde jag inte detta under intervjuerna utan snarare att vi snabbare kunde komma in 

på djupet eftersom de redan kände mig och, vad jag upplever, hade förtroende för mig. Jag 

var vid dessa möten extra noggrann med att påpeka min professionalitet på så vis att jag 

enkom var där för studiens skull och att vårt samtal och allt som uppkom i det hör till studien 

och inte på något vis kommer yppas i andra sammanhang. Dessutom är jag själv förälder till 

barn med svårigheter som kan innefattas i NPF vilket för mig innebar att jag hade en 

förförståelse som kan ha lett till att jag drog förhastade slutsatser eller tog vissa saker för 

givna även om jag var medveten om detta och försökte vara så öppen och utforskande som 

möjligt. Detta genom att medvetet stanna upp och reflektera om vad det var jag trodde, tänkte 

och tog för givet om fenomenet.  

 

Angående urval var min ambition inför studien att undersöka föräldrar till barn i 

grundskoleåldern vilket visade sig vara svårt då de flesta föräldrarna hade fler barn i 

varierande åldrar och inte själva gjorde någon avgränsning mellan barnen. Föräldrarna 

pendlade mellan att prata om hur det var när de vuxna barnen var små och jämförde med det 

yngre barnet och sin föräldraroll nu. Detta innebar att det istället var föräldrarnas samlade 

upplevelse som förälder som blev i fokus, oavsett barnens åldrar. Dessutom hade krav på att 

ha med fler diagnoser inom NPF lett till större variation och nyanserat resultatet ytterligare. 

Detta är dock en svår fråga då flera av deltagarnas barn har olika kombinationer av ett flertal 

diagnoser som talar för att de kan ses som representativa för barn med NPF i stort. Dessutom 

är det inte hur diagnosernas olikheter visar sig som är det relevanta i en fenomenologisk 

studie, utan den essens som förenar dem.  

 

Då min ambition var att undersöka föräldraskap var min underförstådda avsikt att ha en så 

jämn könsfördelning mellan föräldrarna som möjligt vilket jag trodde mig få genom att 

skicka en öppen deltagarförfrågan till en bred publik. Detta skedde dock inte och den 

respons jag fick var enbart från kvinnor. I detta uppstod en konflikt mellan de urvalskriterier 

jag tydliggjort vilka främst handlade om deltagarnas engagemang och villighet inför att 

deltaga, och en ojämn könsfördelning. Utifrån detta skickade jag ytterligare en förfrågan till 

de mottagare jag redan haft kontakt med där jag framförde en önskan att nå specifikt till män 

men som inte resulterade i något svar. Utifrån de kontakter jag etablerat visste jag att det 

bland mottagarna av mina förfrågningar fanns flera män men som då valt att inte svara. I 

valet mellan att fortsätta söka efter fäder eller att fokusera på de kvinnor som passade in på 

mina urvalskriterier föll valet på att fortsätta med bara mödrarna. Detta då jag ansåg 

engagemang och villighet som det kritiska för att få till stånd de öppna dialoger som 

möjliggör tillträde till deltagarnas livsvärld och som ligger till grund för en fenomenologisk 

studie. Att denna studie säger sig vilja undersöka föräldraskap men enbart har mödrar som 

deltagare kan ses som problematiskt och är en rimlig invändning som kan ha påverkat 

studiens resultat. I efterhand kan jag se hur ytterligare ett urvalskriterium inriktat mot en 

jämn könsfördelning hade kunnat berika studien ytterligare och gett, om inte annat, ett mer 

genusrepresenterat resultat. Dock har min ambition hela tiden varit att ta fasta på 

föräldraskapet som sådant och inte på moders- eller fadersrollen. Detta anser jag mig också, 

till stor del, ha fullföljt då fokus under såväl intervjuer som analysförfarandet har varit 

föräldraskapet i stort. I och med deltagarnas villighet att dela med sig av information och 

djupa berättelser anser jag att dessa berättelser har bidragit till en bred och nyanserad bild av 

hur det är att vara förälder till barn med NPF 

 

7.5.2 Diskussion kring analysförfarandet 

Analysförfarandet har varit en kreativ process då fenomenologi som metod inte har några 

strikta regler för hur detta ska göras mer än att jag som forskare ska avgränsa texten i 
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meningsbärande enheter. Vad som är meningsbärande är baserat på min egen uppfattning 

vilket gör att en annan forskare eventuellt kan ha en annan uppfattning. Vidare har det av mig 

krävts en ödmjukhet inför föräldrarna, deras berättelser och analysprocessen i relation till min 

egen förförståelse och förmåga att tygla det jag redan ”vet” om fenomenet. Den 

fenomenologiska reduktionen och tyglingen har varit en väsentlig del genomgående under 

arbetets gång, från formuleringen av intervjufrågor till formuleringen av resultatet, då jag inte 

är någon ”tabula rasa”. Jag för med mig både praktisk och teoretisk kunskap om fenomenet in 

i min undersökning. Dessutom är jag, som tidigare nämnts, själv förälder till barn med 

svårigheter som kan innefattas i NPF vilket under analysarbetet gjort att jag försökt ha en 

återhållsamhet och pågående reflektion kring mina tolkningar och mitt meningstydande. Jag 

har under analysarbetets gång försökt att se på fenomenet utifrån föräldrarnas livsvärld, att 

kliva in och undersöka hur det upplevs och erfars av dem. Som tidigare nämnts har 

analysarbetet även bestått av att jag behövt formulera och konkretisera fenomenet för mig 

själv då jag upplevde det något oskarpt. Min sammantagna uppfattning är dock att resultatet 

väl speglar föräldrarnas berättelser och inte min egen förförståelse och kunskap. 

 

 

7.5.3 Diskussion kring studiens tillförlitlighet 

En uppsatts som utgår från en fenomenologisk metodansats har höga krav på att resultatet har 

en empirisk förankring då det är forskaren själv som är ”forskningsinstrumentet” (Thornberg 

& Fejes, 2015, s.260). Då jag är den som ansvarat för urval, formulerat forskningsfrågor, 

analyserat materialet utifrån de meningsbärande enheter som jag själv uppfattat och slutligen 

formulerat resultatet, är det jag själv som leder denna uppsats från start till mål. För att hålla 

en hög kvalitetsnivå på arbetet har jag försökt att noggrant dokumentera datainsamling och 

analyssteg samt redogöra för teoretiska samt metodologiska aspekter (Thornberg & Fejes, 

s.259). Vidare har jag genomgående under arbetets gång reflekterat över fenomenet som 

sådant samt kring min egen roll, huruvida det är mina egna ord eller föräldrarnas samt om det 

jag framtolkat verkligen är förankrat i föräldrarnas beskrivningar (Thornberg & Fejes, s.268). 

Exempelvis presenteras resultatet med hjälp av citat från föräldrarna vilka jag försökt beskriva 

och meningstolka så nära texten som möjligt. Jag är oundvikligen färgad av teoretiska, 

sociala, historiska och kulturella förutfattade meningar kring fenomen vilket jag försökt 

medvetandegöra för att kunna tygla dessa i den mån jag kunnat. Viktigt har också varit att 

försöka hålla mig till den balans mellan positiva och negativa aspekter av fenomenet som jag 

uppfattar funnits då det annars riskerar att dra iväg åt något håll och därmed mista den 

empiriska förankringen. Detta även då den fenomenologiska reduktionen kan sägas ske 

”bortom” föräldrarnas egna insikt vilket gör att jag velat behålla alla aspekter av 

föräldraskapet, positiva som negativa. 

 

 

7.6 Reflexion kring vidare forskning 

I denna studie har jag beskrivit och klargjort hur föräldraskap till barn med kännetecknas av 

engagemang, möte med omvärlden samt emotionell förbindelse mellan förälder och barn. Då 

större delen av aktuell forskning, liksom denna studie, utgår från mödrar vore det berikande 

att göra ytterligare studier där föräldrar av bägge kön medverkar. Å andra sidan kan jag se hur 

ytterligare studier kring mödrar och hur deras föräldraskap kan underlättas genom exempelvis 

skolans och vårdens bemötande, är av vikt då modern många gånger är den som tar den mest 

ansvarsfulla rollen i familjen. Intressant är också att belysa föräldraskapet ur ett 

genusperspektiv för att få en fördjupad förståelse för vad dessa föräldrar behöver för stöd i sitt 

föräldraskap och om det kan finnas skillnader mellan mödrars och fäders behov. Min 

förhoppning är att ökad kunskap om fenomenet bidrar till en jämnare ansvarsfördelning i 

familjer och att skola och vård kan möta föräldrarna på ett sätt som underlättar föräldraskapet. 
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Som resultatet i denna studie och aktuell forskning visar är det en medicinsk diskurs som 

sätter ribban för vad som är problematik, hur den fastställs, hur det ska hanteras och hur 

individer ser på sig själva och sina nära i det vardagliga livet. Utifrån detta vore det intressant 

att gräva djupare i föräldraskap med fokus på den diskrepans mellan medicinska och 

alternativa förklaringssätt som finns för barn som uppfattas ha sociala- och beteenderelaterade 

svårigheter. Detta för att ytterligare nyansera forskningsfältet och än mer än i denna studie 

försöka utforska vad problematiken, diagnosen och kategoriseringen innebär och klargöra hur 

dessa förhåller sig till varandra. 
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BILAGA 1 
 

 
Intervjufrågorna har haft en gemensam utgångspunkt men med viss variation utifrån varje 

enskild intervju då jag anpassat samtalet efter deltagaren och situationen. Därför presenteras 

nedan de intervjuteman som jag använt mig av. 

1. Berätta om hur ni hade det när barnet var litet 

2. Berätta om barnets diagnos och vad det innebär för dig som förälder 

3. Berätta om er vardag i nutid 

4. Berätta om ditt föräldraskap och hur du ser på dig själv som förälder 

5. Berätta om hur ditt liv ser ut, utifrån ditt perspektiv 

6. Berätta om hur du ser på framtiden 
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