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1. Inledning 

Jag intresserar mig för hur människor skapar sina identiteter och binder ihop till synes 

motsägelsefulla delar av sitt identitetsskapande till meningsfulla sammanhang. En bidragande orsak 

till att jag kom på att skriva min c-uppsats inom just detta område var att jag en dag hörde en ung 

mamma prata om sin ADHD-diagnos, attention deficit/hyperactivity disorder, på ett för mig oväntat 

sätt. Hon sa ungefär att det var toppen att hon själv inte hade så mycket tålamod, för det hade ju inte 

hennes bebis heller! Mamman hade ett perspektiv som jag som socionomstudent skulle kalla 

salutogent, något jag upplever är ganska ovanligt när man till vardags pratar om 

funktionsnedsättningar av olika slag. Det gjorde mig nyfiken på hur andra föräldrar tänker kring sina 

ADHD-diagnoser i förhållande till sitt föräldraskap, samt diagnosernas olika betydelser vid 

föräldrars identitetsskapande.  

Föräldraskap är ett område som jag upplever som starkt värdeladdat. Alla har åsikter om hur en 

bra förälder bör vara och oftast är det något som människor inte drar sig för att uttala sig om. I det 

egna föräldraskapet kan många uppleva mening och tillhörighet, men det kan också föra med sig 

press, stress och att behöva förhålla sig till en rad normer och föreställningar. Detta är mina egna 

intryck av de tankar som kan finnas kring föräldraskap. Föräldraskap är också ett område som berörs 

av forskning och teorier, framförallt psykologiska. Vad som skulle kunna anses utgöra ett gott 

föräldraskap är en komplex fråga. Min uppfattning, både utifrån privatlivet och utifrån den inblick i 

socialt arbete som socionomprogrammet givit, är att gott föräldraskap ofta är en outtalad bakgrund 

då man talar om bristande föräldraskap. De föräldraskapspraktiker som anses mindre goda är de som 

får definiera det goda föräldraskapet. I denna uppsats ämnar jag göra föreställningar om ’det goda 

föräldraskapet’ uttalade och synliga, vilket jag hoppas kan öka förståelsen för hur föräldrar tänker 

kring sitt eget föräldraskap. Jag kommer i min studie att undersöka diskurser kring föräldraskap. En 

diskurs är, med den allra enklaste definitionen, ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000:7) Mitt antagande gällande detta är att alla föräldrar behöver 

förhålla sig på något sätt till rådande normer och diskurser kring föräldraskap och att dessa 

förhållningssätt i sig kan vara intressanta för att besvara mina frågeställningar.   

De generella tankar kring föräldraskap som jag hittills skrivit om blir extra intressanta att 

undersöka i förhållande till den ganska ouppmärksammade grupp som föräldrar med ADHD utgör. 

Jag upplever att ADHD är en diagnos som främst förknippas med ungdomar och skolmiljöer, varför 

den inte tycks vara kompatibel med föreställningar om önskvärt föräldraskap. Diagnosen ADHD har 

tidigare givits till barn, men den används numera även för att diagnostisera vuxna. Gruppen vuxna 

med ADHD tycks bli alltmer synlig både inom forskning och i media. När det finns vuxna med 

ADHD måste det också finnas barn till föräldrar som har ADHD. Jag upplever dock att ADHD inte 

är en diagnos som många förknippar med personer som är föräldrar. Utöver att vuxna som redan är 

föräldrar numera kan få diagnosen, växer också de många barn och ungdomar som diagnostiserats så 

småningom upp och blir föräldrar. Därmed tror jag att denna grupp behöver uppmärksammas och att 



4 

 

kunskapsbehov kan finnas inom olika sorters verksamheter som arbetar med barn, föräldrar och 

familjer. 

Kunskapen och debatten om ADHD generellt, utan koppling till föräldraskap, är något som jag 

upplever som ökande i samhället. I dagstidningar har man på sistone kunnat läsa om att antalet 

människor i Sverige som får medicinering för ADHD har mer än fördubblats de senaste fem åren och 

att en stor del av ökningen beror på att vuxenpsykiatrin börjat uppmärksamma diagnosen (Svenska 

Dagbladet 2011-02-04). Artiklar från dagspressen är bara ett litet urval av den uppmärksamhet som 

riktats mot neuropsykiatriska funktionsnedsättningar de senaste åren, och då främst mot diagnosen 

ADHD. Den bild man får utifrån media är att diagnosen ökar, och likaså medicineringen, både bland 

barn och vuxna.  

Litteratursökningar inom området ADHD och föräldraskap ger få resultat och det som finns 

skrivet är nästan bara klinisk medicinsk och psykologisk forskning. I dagsmedia framträder en bild 

av en omstridd diagnos, vilket gör den till ett mycket intressant fält att undersöka. Detta gör att min 

studie kan ge nya infallsvinklar och skapa intresse för ett ännu outforskat område inom sociologi och 

socialt arbete. 

Det jag är intresserad av att undersöka med min studie är föräldrars inställning till sitt 

föräldraskap och sin ADHD-diagnos, samt till normer kring föräldraskap. Det är därmed ett 

föräldraperspektiv på studien.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Syftet med undersökningen är att studera föreställningar om föräldraskap kopplat till ADHD hos 

några föräldrar som har, eller utreds för, diagnosen ADHD. Studien ska ge förståelse för några olika 

sätt som personer som är föräldrar och har, eller utreds för, en ADHD-diagnos kan se på sig själva 

och sitt föräldraskap.  

 

Frågeställningar 

 Vilka diskurser kring ”ADHD” och ”föräldraskap” kommer till uttryck i 

intervjupersonernas utsagor? 

 Hur relateras diskurser kring ADHD och föräldraskap till den egna situationen? 

 Hur beskriver intervjupersonerna sitt föräldraskap? 

 

Avgränsning 

Studien kommer att undersöka föräldraskap om barn under 5 år, för att avgränsa ett annars mycket 

omfattande område. Detta innebär att de föreställningar som undersöks rör småbarnsföräldraskap. 

Intervjupersonerna kan ha olika familjekonstellationer, men de ska utöva ett aktivt föräldraskap, 

genom vårdnad av eller umgänge med sina barn. Intervjupersonerna ska ha, eller utredas för, en 

ADHD-diagnos. Ålder och kön utgör inte urvalskriterier för studien. 
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1.2 Uppsatsens disposition 

ADHD och föräldraskap är två omfattande områden vad gäller litteratur och teoretiska perspektiv. 

Samtidigt är de relativt obeforskade när de kombineras med varandra. För att göra uppsatsen lättläst 

och sammanhängande presenteras litteraturgenomgång och tidigare forskning tematiskt i följande tre 

avsnitt. Inom vartdera temat diskuteras vilken teoretisk referensram som har använts för att förstå det 

empiriska materialet vad gäller ADHD som diagnos och föräldraskap, samt relationen mellan dessa.  

Hur ADHD som diagnos framställs i litteratur och forskning avhandlas i avsnitt två. Avsnittet 

ger också en teoretisk referensram som kan användas för att förstå ADHD. Den teoretiska 

referensramen kommer att användas i analysen av det empiriska materialet. Avsnitt tre ger en kort 

litteraturgenomgång vad gäller föräldraskap och en teoretisk referensram kring föräldraskap som 

sedan används för att analysera materialet från intervjuerna. I avsnitt fyra behandlas den tidigare 

forskning som finns om föräldraskap och ADHD i kombination. Avsnitt fem innehåller studiens 

metod. I avsnitt sex redovisas de resultat som framkommit vid analysen av den empiriska 

undersökningen. Det sjunde och sista avsnittet i uppsatsen är en avslutande diskussion. För den 

intresserade läsaren finns intervjuguiden som bilaga, liksom diagnoskriterierna för ADHD.  
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2. Föräldraskap - teoretisk referensram  

I detta avsnitt presenteras de olika teoretiska perspektiv rörande fenomenet föräldraskap som 

används i denna uppsats. Den teoretiska referensramen har valts ut för att kunna bidra till förståelse 

för olika sätt att se på föräldraskap och senare i uppsatsen bidra till förståelse för relationen mellan 

diagnos och föräldraskap. Den lilla mängd forskning som finns om föräldraskap och ADHD 

behandlas i ett eget avsnitt som följer på detta.  

Nedan diskuteras vad som kan menas med gott föräldraskap, en diskussion som är nödvändig 

att förhålla sig till i analysen av det empiriska materialet, utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

De teorier som presenteras om föräldraskap som socialt konstruerat kommer att användas för att 

förstå intervjupersoners uttalanden om normer och värderingar kring föräldraskap.  

 

Föräldraförmåga 

Den kurslitteratur som har ingått i socionomprogrammets inriktning mot socialt arbete med barn och 

ungdom har främst handlat om en problematisk barndom, om utsatthet och ohälsa. Därigenom har en 

föreställning om den goda barndomen också framkommit, trots att denna ofta varit outtalad. I den 

litteratur vi har läst under utbildningen anser jag att föreställningar om vad ett gott föräldraskap 

innebär har varit ännu mer outtalade. De former av föräldraskap som omtalats är de som innebär att 

barn far illa, på grund av missbruk, misshandel och så vidare. Jag menar att det också bakom 

diskurser om utsatthet och sviktande föräldraförmåga finns förgivettagna föreställningar om ett gott 

föräldraskap, något som sällan uttalas eller diskuteras.  

Vad som skulle kunna anses som ett gott föräldraskap är en komplex fråga. I denna uppsats 

ämnar jag göra föreställningar om ’det goda föräldraskapet’ uttalade och synliga, vilket jag hoppas 

kan öka förståelsen för hur intervjupersonerna tänker kring sitt eget föräldraskap. Mitt antagande 

gällande detta är att alla föräldrar behöver förhålla sig på något sätt till rådande normer kring 

föräldraskap och att dessa förhållningssätt i sig kan vara intressanta för att besvara mina 

frågeställningar.   

Inom den forskning som finns kring ADHD och föräldraskap som följer i nästa avsnitt skrivs 

det mer om föräldraförmåga än om föräldraskap. Jag har dock inte funnit någon entydig definition av 

begreppet föräldraförmåga inom den forskning jag läst. Det tycks som att det även vid tal om 

bristande föräldraförmåga är ett outtalat gott föräldraskap som är utgångspunkten. Begreppet 

förmåga kan lätt framkalla en bild av motsatsen, oförmåga. Genom att använda ett sådant 

begreppspar kan man lätt uppfattas som utredande och bedömande. Inom socialt arbete med familjer 

är föräldraförmåga ofta något man granskar och bedömer, dock inte i denna uppsats. Jag kommer 

därför inte att använda begreppet föräldraförmåga. Jag kommer istället att skriva om föräldraskap, 

vilket också är det begrepp som använts i kontakten med intervjupersonerna. 
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Föräldraskap - föränderligt och könat  

Roman (2004) menar att sociologisk familjeforskning inte längre går att skilja från feministisk, på 

grund av feminismens kritik av tidigare familjesociologi. Familjen tycks nu omöjlig att studera utan 

att uppmärksamma maktrelationerna inom den. Föräldraskap och familj är två skilda begrepp, men 

föreställningar om familjer bygger onekligen på att den innehåller föräldrar och barn. Det är lätt hänt 

att utgå från en föreställning om kärnfamiljen. 

Relationerna mellan föräldrar och barn blev under 1900-talets gång föremål för allt fler 

professionella och juridiska ingrepp. Vad som setts som problematiskt i dessa relationer har varierat 

med tiden och med rådande normer. Vilka samhällsgrupper som setts som problematiska i 

förhållande till sitt föräldraskap och som ansetts utgöra risker för sina barn har också varierat. 

Normer för vem som är en god förälder förändras över tid, enligt Bergman, Eriksson och Klinth 

(2011), och påverkas av maktordningar såsom kön, ålder, funktionalitet, etnicitet och sexualitet. Med 

andra ord har föräldrar olika möjligheter att anses som goda sådana utifrån sina förutsättningar och 

beroende på vilka kontexter de befinner sig i. Bergman med flera (2011) påpekar också att relationen 

mellan förälder och barn är samhälleligt skapad i den meningen att den påverkas av rådande 

samhällskultur, av lagstiftning, normer och vetenskapliga rön. Politisk styrning påverkar 

familjebildning och föräldraskap och bidrar till att förändra normer för gott föräldraskap. Ett exempel 

på detta är förskjutningen från att pappor förväntades vara goda försörjare till att tonvikten idag 

ligger på att det är önskvärt att pappor är delaktiga omsorgsgivare till barnet. Förändringar på det 

familjepolitiska området har nått längre i teorin än i praktiken, vad gäller föräldraskap finns en 

diskrepans mellan normer och praktik enligt Bergman med flera (2011).  

Bekkengen (2011) har studerat kärnfamiljen som social praktik och menar att en av de bärande 

diskurser som konstituerar kärnfamiljen är den att mammor och pappor är olika.
1
 Moderskap står för 

vård och omsorg, medan faderskap står för skoj. Kärnfamiljen bygger enligt Bekkengen på 

relationerna mellan man och kvinna, samt mellan förälder och barn. Oavsett vilka 

familjekonstellationer mina intervjupersoner lever i är könade normer för föräldraskap något som de 

troligtvis behöver förhålla sig till.  

Den rådande diskursen i svensk familjepolitik är ett gemensamt föräldraskap för barnets bästa, 

som förväntas bestå även om föräldrarna separerar och till och med om den ena föräldern (oftast 

pappa) har utsatt den andra föräldern (oftast mamma) för våld (Regnér 2011; Eriksson 2011). 

Barnets bästa är, enligt Bekkengen (2011), den andra bärande diskursen i kärnfamiljen. För detta 

anses kvinnan vara ansvarig, det är hon som är föräldern, medan mannen är pappa med valbart 

engagemang.  

Barns allt högre status i samhället har enligt Bekkengen (2011) ett samband med att den nya 

maskulinitetens diskurs är barnorienterad. För kvinnor handlar det inte om en valmöjlighet utan om 

en nödvändighet att sörja för barnets välmående. Mannen kan ansluta sig till en barnorienterad 

                                                 
1
 Denna familjenorm utgår från och upprätthåller den heterosexuella matrisen (Butler 2006).  För att kunna diskutera 

könade normer kring föräldraskap kommer jag att utgå från olikkönade föräldrarelationer i denna uppsats, men utan att se 

kön som något givet eller essentiellt, snarare som performativt i Butlers mening. 
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diskurs, men väljer i praktiken om hans liv ska vara barnorienterat eller ej. Kvinnor med barn har 

inget annat val än att vara barncentrerade i praktiken. 

 

Analyser av föräldraskap som könat är något som troligtvis kan påverka denna studies resultat och 

utgör därför en viktig del av den teoretiska referensram som kommer att användas i analysen av det 

empiriska materialet. Även andra maktordningar kan komma att spela in. Ett perspektiv på 

föräldraskap som socialt konstruerat utifrån samhällets maktordningar och normer kommer således 

att återkomma. I studiens syfte ingår att synliggöra föreställningar om det goda föräldraskapet, varför 

denna diskussion är viktig att ta med sig vidare i läsningen av uppsatsen. 
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3. ADHD som diagnos - teoretisk referensram 

I följande avsnitt presenteras olika teoretiska perspektiv som kan användas för att förstå fenomenet 

ADHD. Vidare ges en kort bakgrund vad gäller förekomst och symtom av diagnosen ADHD, för att 

möjliggöra en djupare förståelse av vad diagnosen kan innebära för intervjupersonerna. Den 

teoretiska referensramen är utvald för att kunna bidra till förståelse för olika sätt att se på ADHD, 

funktionsförmåga och förhållningssätt till diagnoser. Det empiriska materialet kommer att analyseras 

utifrån de teoretiska begrepp som förekommer i detta och föregående avsnitt. 

 

Medikalisering 

Medikalisering är en process som omdefinierar icke-medicinska problem till medicinska sjukdomar 

eller syndrom. Sociologer började uppmärksamma medikaliseringen av avvikande under 1960-talet, 

då till exempel missbruk och ätstörningar omdefinierades (Conrad 2007). Om uppförandeproblem 

skriver Conrad att de gick ”from badness to sickness” (Conrad 2007:6), då de omdefinierades från 

moraliskt förkastliga beteenden till medicinska problem. Medikalisering kan också ske genom att 

kategorier blir mer inkluderande. ADHD är en diagnostisk kategori som har expanderats.  

Medikalisering förskjuter enligt Johannisson (2006) normalitetens gränser, men drivs samtidigt av en 

normalitetsdröm som tar sig uttryck i diagnostiseringen av det avvikande för att precisera 

normaliteten. En kritik som framförs av Conrad (2007) är att medikalisering patologiserar vanliga 

livshändelser och mänskliga olikheter. Därmed görs ramen för vad som kan accepteras snävare. 

Problem läggs hos individen istället för i den sociala situationen, vilket leder till att problemet ska 

åtgärdas genom att individen korrigeras eller behandlas. Conrad ser diagnossökande vuxna som en 

del av medikaliseringens nuvarande motor. Man kan fråga sig om medikaliseringen internaliseras av 

människor och får effekten att vi blir mindre toleranta mot att må dåligt. (Conrad 2007)  

 

Vad är en diagnos? 

Diagnosen kan fylla en stor betydelse för den som får den. Den som lider av psykisk ohälsa kan 

drabbas av ifrågasättanden och få sina sjukdomssymtom sedda som dåliga egenskaper eller bristande 

karaktär (Ohlsson 2011). Att få en diagnos legitimerar upplevelserna av svårigheter och visar att de 

föreligger på riktigt. Diagnosen ger en medicinsk förklaring till misslyckanden och motgångar i livet 

och den kan dessutom ge tillgång till särskilda rättigheter i egenskap av att diagnosen betraktas som 

ett funktionshinder (Conrad 2007). Drakos och Hydén (2011) menar att en diagnos, utöver att vara 

en medicinsk bestämning av ett tillstånd, kan beskriva vidare betydelser av hur någon har det. 

Vardagligt tal om diagnoser kan stärka och legitimera de individer som har diagnosen, men det kan 

också ha en stigmatiserande effekt. Diagnosen kan leda till kollektivisering av personliga 

erfarenheter. Detta kan ses som positivt i och med att det ger tillgång till en gruppidentitet, men det 

kan också innebära en risk för att generaliseringar döljer personliga erfarenheter som är annorlunda 
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mot de kollektiva. (Ohlsson 2011) Utifrån detta resonemang kan diagnosen ses som både en tillgång 

och en risk.  

Ur Johannissons (2006) idéhistoriska perspektiv kan diagnoser ses som det som bestämmer 

normerna för sjukdom och friskhet, samt sätter gränserna för vad som är accepterade beteenden. 

Normaliteten bestäms genom att precisera avvikandet i diagnoskriterier. Under olika tidsperioder har 

olika lidanden synliggjorts. Det lidande som är synligt för stunden drar till sig de som bär den 

aktuella symtombilden. Diagnoser kan ses som meningsprocesser, som säger något om en viss tid, 

sammanhang och kunskapsläge. De ”föds, gör karriär och dör” (Johannisson 2006:35). 

Av många möjliga förklaringsmodeller för psykisk ohälsa är det den neurobiologiska som 

kommit att dominera, menar flera författare (Brante 2006; Hallerstedt 2006; Conrad 2007). Den 

diagnostiska manualen DSM får i flera resonemang stå som både symbol för, och orsak till, ökad 

diagnostisering och kategorisering. Johannisson (2006) påpekar att en ny diagnos inte bara ger en 

medicinsk mening till ett fenomen, utan också innebär sociala och kulturella meningar, samt normer 

och värderingar.  

Att tala om diagnoser som sociala konstruktioner kan upplevas som ifrågasättande av dem som 

bär på en diagnos, eller dem som förfogar över makten att ge en. Generella förklaringsmodeller av 

diagnosers påverkan på samhällsnivå ibland kan vara svåra att kombinera med förklaringsmodeller 

på individnivå. På grund av detta är min studie intressant, eftersom den frågar efter individuella 

upplevelser och förhoppningsvis kommer att belysa variationer i hur det går att förhålla sig till 

generella förklaringsmodeller i egenskap av enskild individ med diagnosen ADHD.    

 

Perspektiv på funktionsförmåga 

Oliver (1996) har myntat två användbara begrepp för förståelse av funktionshinder, den individuella 

modellen och den sociala modellen. Den individuella modellen understöds av idéer om 

funktionshinder som en personlig tragedi och står för psykologiska och medicinska förklaringar. 

Oliver menar att medikalisering är en del av den individuella modellen. Problemet placeras hos 

individen och består av individens nedsatta fysiska eller psykiska funktionsförmåga.  

Den sociala modellen förklarar funktionshinder som samhällets problem. Det är samhällets 

oförmåga att tillfredsställa alla individer oberoende av funktionsförmåga som skapar 

funktionshinder. Funktionshinder är inte något som drabbar enskilda individer enligt den sociala 

modellen, utan är ett förtryck som drabbar grupper med funktionsnedsättningar. Den sociala 

modellen ser funktionshinder som ett långvarigt socialt tillstånd, snarare än en medicinskt 

behandlingsbar åkomma. Som ett sätt att använda Olivers sociala modell har jag ovan skilt på de 

svenska begreppen funktionsnedsättning och funktionshinder.  

 

Diagnosen ADHD, Attention deficit/hyperactivity disorder  

ADHD, (attention deficit/hyperactivity disorder) finns med i den psykiatriska diagnosmanualen 

DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4 uppl., American Psychiatric 

Association 1994). Diagnoskriterierna kräver att problemen är långvariga och att symtom visat sig 
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före sju års ålder. De är framtagna med barn i åtanke, men det har blivit allt vanligare att se ADHD 

som en diagnos som förekommer även hos vuxna. De huvudsakliga svårigheterna är 

ouppmärksamhet eller hyperaktivitet alternativt en kombination av de båda. (Goodman & Scott 

2005) (Se bilaga 1 för diagnoskriterier) Överaktivitet anses vanligtvis avta i tonåren, medan 

ouppmärksamhet, impulsivitet och en inre känsla av rastlöshet anses vara vanliga symtom även i 

vuxen ålder (Goodman & Scott 2005). Mellan 30 och 50 procent av de som diagnostiseras som barn 

uppges ha kvar symtom i vuxen ålder (Passer, Smith, Holt, Bremner, Sutherland & Vliek  2009). 

Samsjuklighet med andra psykiatriska diagnoser uppges vara vanligt förekommande. (Labruzzo 

Mohundro & McMahon Wicker 2010) 

Forskning om ADHD handlar oftast om barn och ungdomar. Forskningen är påtagligt ofta 

klinisk, medicinsk eller psykiatrisk. Diagnoskriterierna och mycket av forskningen är utformade efter 

pojkars symtom. Flickor får överlag sina diagnoser senare i livet än pojkar.  Kadesjö 2002) 

Skillnader i prevalens mellan könen omnämns ofta men diskuteras sällan. Lloyd och Norris (1999) 

visar på att man kan se en motsägelse mellan olika diskurser i beskrivningar av skillnad mellan 

könen gällande ADHD. Fenomenet ADHD förklaras utifrån en biologisk modell, men flickors 

underrepresentation bland diagnostiserade barn förklaras utifrån att deras symtom är mer 

internaliserade och detta i sin tur förklaras ofta med sociala och kulturella konstruktioner kring kön. 

Pojkars högre förekomst av hyperaktivitet gör det dock oftast inte, enligt Lloyd och Norris. Flickors 

beteenden tycks ses som socialt konstruerade i högre utsträckning än pojkars. 

Inom denna uppsats ämnar jag inte diskutera orsaker till ADHD, men det kan vara värt att 

nämna att det finns en debatt kring dessa. Genetiska, neurobiologiska och psykosociala orsaker har 

diskuterats. Själva debatten samt dess argument kan komma att vara relevanta för min fortsatta 

analys.  

 

Diskurser kring ADHD i media 

Vad som framställs i media om ett fenomen kan ses som en representation av vilka diskurser om 

detta fenomen som förekommer i samhället. Det går att se media som något som ger ramar för vilka 

möjliga tolkningar som finns att tillgå för att förklara ett fenomen. Skapandet av en ny diagnos är, 

enligt Johannisson (2006), ett samspel där media är en av de aktörer som iscensätter diagnosen.  

Lloyd och Norris (1999) genomförde en studie av hur ADHD framställdes i brittisk media 

under en period då diagnosen debatterades mycket. Den sociala modellen inom pedagogisk och 

samhällsvetenskaplig forskning stod i kontrast till den medicinska modell som användes av 

föräldraföreningar för att kräva medicinering och hjälp för sina barn med ADHD. Två teman som 

framkom i studien var föräldrars röst och experters roll i att definiera genom media vad ADHD är. 

Föräldrarnas röst framförde ofta den medicinska modellen. En förklaring till detta kan enligt Lloyd 

och Norris (1999) vara att en medicinsk biologisk förklaring ger tillgång till särbehandling som låter 

barnet slippa ansvar för sina handlingar, utifrån idén om labels of forgiveness. Om barnets beteenden 

faller utanför den existerande ramen för normalitet kan stämpeln ADHD leda till att både barnet och 

föräldrarna slipper skuld för beteendet och får tillgång till hjälp. ’ 
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Detta avsnitt har diskuterat teorier som förklarar diagnosers uppkomst, samt gett olika sätt att 

förhålla sig till vad diagnoser kan innebära på individnivå och samhällsnivå. Flera olika teorier och 

förhållningssätt till ADHD har presenterats, vilket kommer att ligga till grund för analysen av det 

empiriska materialet. För förståelsen av detta är även den bakgrund som här har getts till diagnosens 

utbredning och förekomst relevant att ha med sig i tankarna. I studiens syfte finns ett antagande om 

att diskurser kring diagnoser kan påverka hur intervjupersonerna ser på sig själva och sitt 

föräldraskap, varför diskurser kring diagnosen ADHD kommer att undersökas vidare i förhållande 

till det empiriska materialet. 
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4. Tidigare forskning om ADHD och föräldraskap 

Tidigare forskning kring föräldraskap och ADHD är, som tidigare nämnts, inte omfattande. 

Socialstyrelsens gjorde år 2002 en kunskapsöversikt om ADHD hos barn och vuxna, där det framgår 

att väldigt lite forskning då fanns som handlade specifikt om föräldrar med ADHD (Kadesjö 2002). 

Den forskning som finns rör sig inom medicinska och psykologiska diskurser. Jag bedömer den ändå 

delvis som intressant för min studie, eftersom den utgör det kunskapsunderlag som i dagsläget finns 

om gruppen föräldrar med ADHD. I detta avsnitt presenteras och diskuteras den forskning som finns 

om föräldrar med ADHD, relaterat till min studie.  

 

Forskning om ADHD i familjer 

Av Socialstyrelsens kunskapsöversikt framgår att det i studier om barn med ADHD och deras 

familjer ibland har funnits med frågor om föräldrarnas egna ADHD-diagnoser. Fokus i vad som 

refereras gällande ADHD och familjeliv ligger på de sociala problem som kan vara förknippade med 

att ha någon med ADHD i sin familj. (Kadesjö 2002)  

Kunskapsöversikten från Socialstyrelsen säger att samspelet i familjer som har barn med 

ADHD ofta kännetecknas av kontroll och begränsningar, som sätter en negativ prägel på 

relationerna. Familjerna lever ofta konfliktfyllt och föräldrarna upplever stress i sin föräldraroll. Det 

går dock inte att avgöra om detta är på grund av krävande barn eller om det beror på att föräldrarna 

själva har problem med psykisk ohälsa, dålig ekonomi, missbruk, et cetera, vilket förekommer i 

högre grad hos föräldrar som har barn med ADHD än hos de som inte har det.  Kadesjö 2002) Trots 

att författaren till kunskapsöversikten skriver med det könsneutrala ordet föräldrar framkommer det i 

texten att den största delen av forskningen om föräldrar till barn med ADHD har utförts med 

mammor och barn som forskningsobjekt.  

Jag har i denna uppsats valt att ha ett föräldraperspektiv, bland annat på grund av det som här 

framkommer om att det är ett relativt outforskat område. Det skulle kunna utgöra en helt egen studie 

att undersöka ur ett barnperspektiv hur det är att ha föräldrar med ADHD. Det ingår inte i mitt syfte 

med denna undersökning. Jag har dock reagerat på att den forskning som finns att tillgå om barn och 

familjer med ADHD, som mestadels rör sig inom de medicinska och psykologiska 

begreppsvärldarna, har ett påtagligt utvecklings- och framtidsperspektiv. Det som undersöks är 

barnens potentiella framtida problem, inte deras situation här och nu.  

 

Forskning om föräldraförmåga hos föräldrar med ADHD 

Det är vanligt att ADHD förekommer i flera generationer i samma familj, det är dock inte särskilt 

känt hur detta påverkar relationerna inom familjer där föräldrar har ADHD. Föräldrar som upplever 

sociala relationer som problematiska på grund av sin ADHD påverkar troligtvis sina barns sociala 

utveckling, oavsett om barnen också har ADHD eller inte (Swaim Griggs & Mikami 2010). Enligt 

Swaim Griggs och Mikami (2010) bygger den forskning som finns om föräldraförmåga hos föräldrar 
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med ADHD på självrapportering. Tidigare har det funnits forskning som visat på att både barns och 

föräldrars ADHD-symtom, undersökta var för sig, påverkat föräldraförmåga negativt, men det har 

inte funnits forskning om hur de fungerar i kombination med varandra. 

I en delstudie som byggde både på självrapportering och på observationer av hur föräldrar och 

barn interagerade i en lekgrupp tillsammans med andra föräldrar och barn både med och utan ADHD 

rapporterade mammor som led av ouppmärksamhet att de ansåg sig själva ha lägre social kompetens 

än andra. Ouppmärksamhet som symtom hos mammor var också kopplat till att barnen rapporterades 

ha sociala problem. (Swaim Griggs & Mikami 2010) Swaim Griggs och Mikami (2010) menar att 

deras resultat stärker det forskningsstöd som finns för att säga att mammors 

ouppmärksamhetssymtom förutsäger en ökad risk för negativ social utveckling hos barn. Utan att ha 

undersökt just det spekulerar de i om det kan bero på gemensamma genetiska förutsättningar, men de 

menar också att ouppmärksamhetssymtom hos föräldern påverkar deras föräldraförmåga och därmed 

barnets socialisation. Här återfinns alltså återigen olika förklaringsmodeller för ADHD; är det 

genernas fel eller den ouppmärksamma förälderns, som inte kan förmedla rätt normer för hur man 

ska bete sig? Klart är i alla fall att det är något som anses vara problematiskt och att barnen löper risk 

för någonting. Hur stor risken är för denna negativa utveckling, vad den nu innebär, framgår inte i 

artikeln.  

 

Similarity-fit eller similarity-misfit? 

Två olika hypoteser om hur ADHD hos en förälder påverkar de interpersonella relationerna mellan 

förälder och ett barn som också har ADHD presenteras av Swaim Griggs och Mikami (2010), 

similarity-misfit och similarity-fit. Det första uttrycket är en benämning på den hypotes som 

förmodar att föräldrar med ADHD själva har sociala problem och därmed inte kan hjälpa barn med 

ADHD till en så gynnsam social utveckling som möjligt. Det andra begreppet bygger på ett 

antagande om förståelse och tolerans från förälderns sida för barnets svårigheter och därmed ett 

bekräftande klimat i familjen som hjälper barnets utveckling i positiv riktning.  

Det finns studier som tyder på att en förälder med ADHD kan ha gynnsam inverkan på den 

sociala utvecklingen hos barn med ADHD, men negativ inverkan på den sociala utvecklingen hos 

barn utan ADHD (Swaim Griggs & Mikami 2010). Psychogiou, Daley, Thompson och Sonuga-

Barke (2007) har testat hypotesen om similarity-fit på både pappor och mammor som själva har 

ADHD och som har barn med ADHD. Hypotesen bygger, förutom det som nämns ovan, på ett 

antagande om att de negativa effekter på föräldraförmåga som visats när barn och föräldrar 

undersökts var för sig, ska utjämnas i relationer mellan förälder och barn där båda har ADHD. Om 

de negativa effekterna däremot skulle öka stärker det hypotesen om similarity-misfit. Resultaten av 

studien stärker tidigare forskningsresultat som hittat nedsatt föräldraförmåga hos föräldrar med 

ADHD. I vilken utsträckning detta stämmer för föräldrar med ADHD jämfört med en kontrollgrupp 

framkommer dock inte. Vad gäller de två hypoteserna visade just denna studie att similarity-fit hade 

stöd vad gäller relationen mellan mammors ADHD-symtom och barns utveckling, medan det för 
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pappor istället var similarity-misfit som stämde in. Författarna hänvisar till könsroller för att förklara 

skillnaderna.  

Swaim Griggs och Mikami (2010) fann även de visst stöd för hypotesen om similarity-fit i och 

med att förälderns ADHD verkade göra att det gick sämre än förväntat för barn utan ADHD men 

som förväntat för barn med ADHD i de sociala situationer som undersöktes i studien. En möjlig 

förklaring till detta, enligt författarna, är att barn med ADHD redan är så funktionsnedsatta på det 

sociala området att deras mammors ADHD-symtom inte kan ha någon ytterligare påverkan. Det är 

onekligen en dyster bild som målas upp av vad det innebär att vara förälder/mamma med ADHD-

symtom. Studien omfattade inte särskilt många mammor och barn och bör inte generaliseras, men 

ändå drar författarna långtgående slutsatser om hur mammors ADHD påverkar barns sociala 

utveckling, utan att lägga särskilt stor vikt vid det faktum att de själva i sin studie kommit fram till att 

ADHD hos mamman kan utgöra en skyddsfaktor för ett barn med ADHD. Artikeln får det att framstå 

som om negativ social utveckling och nedsatt föräldraförmåga är oundvikligt i familjer där föräldrar 

har ADHD. Man glömmer att ta hänsyn till variationer i både symtom och föräldraförmåga. Att läsa 

forskning av det här slaget som förälder med ADHD skulle troligtvis kännas både skuldbeläggande 

och hopplöst.  

 

Utifrån denna korta redogörelse för kunskapsläget vad gäller föräldrar med ADHD kan 

kunskapsluckor konstateras framförallt vad gäller människors egna upplevelser av att vara förälder 

och ha ADHD. Det finns också bristande kunskap om hur situationen här och nu upplevs av barn och 

föräldrar, eftersom forskningen haft ett framtids- eller utvecklingsperspektiv. Min studie kan bidra 

till att minska dessa kunskapsluckor genom att fråga efter ett föräldraperspektiv på hur ADHD och 

föräldraskap kan upplevas här och nu. Denna studies sociologiska ansats skiljer sig från den 

medicinska och psykologiska forskningen, vilket även det kan bidra till att ge ny kunskap inom 

området. 
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5. Metod 

Valet av metod för undersökning och analys speglar vilken teoretisk utgångspunkt undersökningen 

har. Med hjälp av Kvale och Brinkmann (2009) finner jag mitt perspektiv på kunskapsproduktionen i 

intervjuer. Jag ser inte kunskapen i intervjusituationen som färdig och fast, utan den produceras just 

där och då, i den sociala interaktionen mellan intervjuare och intervjuad. Därmed skiljer sig min 

studie från den tidigare forskningen på området genom att använda andra metoder och eftertrakta 

kvalitativa resultat. Nedan följer tillvägagångssätt och diskussioner om metod och analys i 

undersökningen. 

 

5.1 Tillvägagångssätt 

Jag har använt mig av kvalitativa, halvstrukturerade intervjuer som utgår från en tematiserad 

intervjuguide. I intervjuguiden eftersträvade jag öppna frågor, som uppmuntrar intervjupersonen till 

att fritt formulera sina svar utifrån hur hen tolkar frågan. Bryman (2002) påpekar att en 

halvstrukturerad intervju har fördelen att jag kan välja att ställa frågor som inte ingår i intervjuguiden 

för att följa upp intressanta uttalanden, men också ha tryggheten i att ha färdigformulerade frågor 

utifrån mina teman. De teman jag har valt att undersöka är utarbetade utifrån studiens 

frågeställningar. Konstruktionen av intervjuguiden har gjort att jag behövt ifrågasätta mina egna 

fördomar och min förförståelse, vilket också kommit att innebära en utmaning i intervjusituationen 

när det gäller att ställa kunniga och insatta följdfrågor och att samtidigt vara öppen för att 

intervjupersonernas erfarenheter kan skilja sig mycket från mina förväntningar. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av diktafon, något som är oumbärligt för den typ av analys 

jag ville genomföra. Som Bryman (2002) påpekar försvinner nyanser och personliga uttryckssätt om 

intervjun endast dokumenteras genom anteckningar. Genom att lyssna på intervjun igen efter 

intervjutillfället kunde nya tolkningar uppstå och tidigare omedvetna tolkningar ifrågasättas. 

Intervjupersoner hade dock kunnat känna sig besvärade och då hade jag givetvis utfört intervjun utan 

inspelningsutrustning. Intervjupersonernas godkännande var nödvändigt, vilket är både en 

forskningsetisk fråga och en del av att skapa en bekväm intervjusituation.  

Kvale och Brinkmann (2009) menar att en god kvalitativ intervju bygger på förkunskaper om 

ämnet för undersökningen. Jag anser att det även krävs en förståelse för målgruppens förutsättningar 

för att intervjuerna ska kunna bli bra. En anpassning av intervjusituationen kan behöva göras utifrån 

behov hos intervjupersonerna, av både praktiska och etiska skäl. Mitt mål med intervjuerna var att få 

så informationsrika material som möjligt och därför fick intervjupersonerna själva välja miljö för 

intervjuerna. De skedde i hemmet, på kafé och i samtalsrum. Som intervjuare var det viktigt att vara 

lyhörd inför intervjupersonens signaler och vara beredd att ta pauser i intervjun om det verkade 

behövas.  
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Inför intervjuerna var jag beredd på att intervjupersonerna skulle kunna vara föräldralediga 

eller av andra orsaker, som att intervjun skedde på kvällstid, behöva ha sina barn med sig under 

intervjun. Om barnen är stora nog att förstå vad som diskuteras under intervjun hade detta varit 

problematiskt ur ett etiskt perspektiv, varför jag skulle ha avrått intervjupersoner med större barn 

från att ha dessa med sig vid intervjutillfället. Att ha små barn närvarande under ett samtal kan bidra 

till att skapa många naturliga korta pauser, som också kan uppfattas som störande avbrott i samtalet. 

Jag beslutade mig för att, i intervjuer där barn skulle närvara, inta en öppen och välkomnande attityd 

till både intervjupersonen och barnet. För min kunskapsinhämtning och transkribering innebar dock 

närvaron av barn vissa komplikationer, då små barn ofta kräver uppmärksamhet på ett sätt som gör 

vuxnas samtal mindre flytande.  

 

5.2 Litteratursökning 

En sökning i Uppsala universitetsbiblioteks snabbsökning för artiklar, Samsök, inom kategorin 

Samhällsvetenskap på nyckelorden ADHD och parent gav ett resultat som till stor majoritet berör 

barn med ADHD och föräldraskapet om dessa barn. Några artiklar berörde dock vuxna som har 

ADHD. En sökning på nyckelorden ADHD och adult gav istället mestadels artiklar som handlar om 

unga vuxna, utan koppling till föräldraskap. Efter samma sökningar i Google Scholar fanns några 

artiklar att arbeta med och genom de artiklar som dök upp i sökningarna fann jag fler relevanta 

referenser som använts i tidigare forskning. Gemensamt för materialet som jag har funnit är att det är 

kliniska undersökningar inom främst medicin och psykologi.  

 

5.3 Analysmetod 

De går inte att bortse från att epistemologiska frågor ligger till grund för metodval i en undersökning. 

Winther Jørgensen och Phillips (2000) påpekar att genom valet av diskursanalys som analysmetod 

får man ett helt teoribygge på köpet, om än ett brett och anpassningsbart sådant. Diskursanalysen kan 

inte användas lösryckt från sin teoretiska och metodologiska grund. Den teoretiska grunden är 

socialkonstruktionism (Winther Jørgensen & Phillips 2000). Då jag inte vill begränsa mig till enbart 

en metod för analys av mitt material kommer jag dock bara att ta inspiration från diskursanalysen, 

främst i min begreppsapparat och den teoretiska grunden. Diskursiv analys är tydligt rotad i ett 

perspektiv på kunskap som socialt konstruerad och mening som relationellt skapad, medan 

meningstolkande analysmetoder i vissa fall kan vara mer ute efter att finna en essentiell mening i 

analysmaterialet. En kombination av analysmetoder kan vara problematisk utifrån att dessa utgår 

från olika teoretiska utgångspunkter.  

Jag intar en pragmatisk ställning när det gäller hur utskrifterna ska bearbetas. Utsagorna från 

intervjupersonerna är intressanta i egenskap av att vara deras tolkningar och versioner av flera 

möjliga sätt att se på de sociala fenomen som intervjuerna berör.  

Diskursiv analys fokuserar på görandet, de språkliga och sociala praktiker som konstituerar 

människans verklighet. Praktikerna är kontextuella och diskontinuerliga. (Kvale & Brinkmann 2009) 
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Min analys är diskursiv i den meningen att den fokuserar på görandet av sociala praktiker kring 

föräldraskap och diagnos. Utöver detta använder jag mig också av en induktiv och iterativ 

analysstrategi (Bryman 2002), som inneburit att jag inte haft färdiga hypoteser och teorier, samt att 

jag växlat mellan analys och datainsamling. Min kodning har inspirerats av beskrivningar av 

grounded theory (Bryman 2002; Kvale & Brinkmann 2009). Bryman beskriver det som att grounded 

theory använder koder som utvecklas utifrån analysmaterialet snarare än att passa in materialet i på 

förväg definierade kategorier. Jag anser att man bör reservera sig för att det inte går att gå in i en 

empirisk studie helt utan förförståelser och förväntningar, men jag har försökt att synliggöra och 

ifrågasätta dessa.  

Under arbetet med en c-uppsats går det enligt mig inte att ta till sig hela teoribygget kring 

grounded theory, då detta tycks mycket tidskrävande, till exempel vad gäller att uppnå teoretisk 

mättnad. Inom denna uppsats tidsram finns inte möjlighet att efter den första analysen helt ompröva 

mina antaganden och påbörja en ny datainsamling.  

 

Transkribering och kodning 

Den första delen av analysen anser jag, utifrån Kvale och Brinkmann (2009), sker redan i 

intervjusituationen genom vilka följdfrågor som ställs och vilka uttalanden som blir föremål för 

kontrollfrågor och klargöranden. Dessa tolkningar sker utifrån mina medvetna eller omedvetna 

föreställningar och motiv och ligger till grund för den fortsatta analysen, likväl som att 

intervjupersonernas berättelser gör det.  

I kodningen beaktade jag även de diskurser som kommer till uttryck i intervjupersonernas 

utsagor. Diskursanalys sker ofta genom kodning i teman och genom att finna ”krispunkter” i texten 

där olika diskurser kan ha kommit i konflikt. (Winther Jørgensen & Phillips 2000) Främst var jag i 

min analys intresserad av innehållet i det intervjupersonerna säger, men även hur de säger det kan 

visa sig vara intressant för analysen utifrån studiens syfte. Därför använde jag mig av diskursanalys 

som verktyg i den utsträckning det hjälpte mig att besvara mina frågeställningar.  

En kodad analys kan innebära ett alltför fragmentariserat resultat, där kontexten i 

intervjusituationen och intervjupersonernas berättelser går förlorad (Bryman 2002; Kvale & 

Brinkmann 2009). Enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000) ska det av transkriptionen vid en 

diskurspsykologisk analys framgå att intervjun är en del av en social interaktion.  

Då jag inte ämnade utföra någon avancerad lingvistisk analys kunde jag nöja mig med en 

enklare variant av utskrift (se Winther Jørgensen & Phillips 2000).  Oredigerade utskrifter av 

intervjuerna i talspråksform kan bli svårlästa och få både intervjuare och intervjuad att framstå som 

obegripliga. Då det språkliga inte är huvudsaken i min analys kan jag tillåta mig att ha vad Blom och 

Morén (2007) beskriver som ett fritt instrumentellt förhållande till utskrifterna, då man kan ta sig 

rätten att omvandla från talspråk till skriftspråk.  
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5.4 Reliabilitet och validitet 

Kvale och Brinkmann (2009) frångår den positivistiska definitionen av validitet och behandlar 

istället validitet som ett mått på hantverksskicklighet och kvalitet som ska genomsyra 

undersökningen. Traditionella validitetsfrågor som bland annat syftar till att mäta autenticiteten i en 

undersöknings resultat är inte relevanta med mina teoretiska utgångspunkter. En diskursiv 

intervjuansats ser intervjusituationen som ett samtal där intervjuare och intervjuperson tillsammans 

utforskar olika fenomen. Med fokus på den kontextuella sociala interaktionen i intervjusituationen 

blir det svårt att bedöma reliabilitet utifrån sådana regler som att intervjupersonen skulle ge samma 

svar vid en senare tidpunkt. Reliabilitet är därför inte nödvändigt att diskutera vidare i förhållande till 

min studie. Det blir istället mer relevant att titta på hur undersökningens frågor ställts, till exempel 

om de har varit öppna och inte ledande. Noggranna utskrifter är också ett exempel som Kvale och 

Brinkmann (2009) ger vad gäller tillförlitligheten i en kvalitativ intervjuundersökning. Med denna 

syn på reliabilitet och validitet är begreppen något jag snarare har med mig i varje steg av 

undersökningen än något jag i efterhand bedömer utifrån mitt resultat. 

 

5.5 Etiska aspekter 

Intervjusituationen har en inbyggd maktassymmetri. Intervjupersonen kan utöva motkontroll genom 

att till exempel undvika att svara, men i slutändan är det jag som intervjuare som har vad Kvale och 

Brinkmann (2009) kallar tolkningsmonopol, då jag står för analysen av intervjupersonernas utsagor.   

Kvale och Brinkmann (2009) menar att etiska osäkerhetsområden ska hanteras genom att hela 

tiden ha etiska frågor för ögonen och göra etiska konsekvensbeskrivningar. För min studie innebär 

det att jag får ställa de etiska svårigheterna och eventuella konsekvenser för intervjupersonerna mot 

min förmåga att hantera dessa, om de uppkommer, på ett sätt som blir så bra som möjligt för både 

intervjupersonerna och undersökningen.   

Att ge så omfattande information om undersökningen att ett verkligt informerat samtycke kan 

uppnås tycks svårt, om inte omöjligt. Konfidentialiteten utgör också ett etiskt osäkerhetsområde i 

min undersökning i och med att några intervjupersoner rekryterats från en verksamhet där personal 

som läser den färdiga uppsatsen kan komma att identifiera intervjupersoner utifrån vissa uttalanden. 

Den åtgärd som föreslås av Vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet 1990) är att informanternas 

medverkan helt anonymiseras även för mig som forskare, men det går ju inte i en kvalitativ 

undersökning. För att jag skulle få ett så informerat samtycke som möjligt informerade jag helt 

enkelt om denna risk. Då den verksamhet som intervjupersonerna deltar i är helt frivillig kan det 

hända att de själva bedömde konsekvenserna av att bli igenkända som ofarliga. Efter att 

intervjupersonerna fått ta ställning till denna information uppmanade jag dem att höra av sig till mig 

om de undrade något, eller om de ville att ett visst uttalande inte skulle komma med i uppsatsen.  

Det kan vara kränkande mot intervjupersonerna att publicera ordagranna intervjuutskrifter, på 

grund av att talspråket sett i skrift får oss att verka ganska dumma (Trost 2002). Jag har därför valt 

att översätta talspråk till skriftspråk i min transkribering av intervjuerna.   
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Utöver de forskningsetiska krav som ställs på min undersökning behöver jag också förhålla 

mig till att föräldraförmåga är ett känsligt ämne och att oavsett vilken målgrupp jag skulle tala med 

om föräldraskap finns en risk att jag får reda på missförhållanden som gör mig orolig för ett barns 

välmående. Som socionomstudent har jag ingen juridisk plikt att anmäla oro för att ett barn far illa, 

men väl en moralisk sådan. Troligtvis väljer inte föräldrar som anser att de har bristande 

föräldraförmåga att delta i en intervjuundersökning, men om detta skulle ha skett hade det krävts att 

jag tog ställning till om det vore moraliskt riktigt att använda materialet, samt vilken sorts 

information som kan motivera att jag bryter mot konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Enligt 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet 1990) innebär nyttjandekravet att 

uppgifter som framkommit i intervjuer inte får användas av till exempel socialtjänsten för att mot 

den enskildes vilja bereda denne vård eller dylikt. I denna regel finns dock inget barnperspektiv och 

det tycks som att ett scenario där forskaren får reda på att barn far illa får hanteras utifrån den egna 

moraliska kompassen. 

  

5.6 Intervjupersoner 

Urval 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att många kvalitativa analyser skulle ha vunnit på att behandla 

färre intervjuer som analyseras djupare. Detta har jag tagit fasta på och även på det att en 

undersökning kan ha så många intervjupersoner som behövs för att ta reda på det man vill veta. 

Eftersom mina två första intervjuer gav mycket rika och särartade beskrivningar av föräldraskap och 

ADHD valde jag att utföra endast utföra intervjuer med tre olika intervjupersoner. 

Jag kontaktade intervjupersonerna genom anslag på en öppen förskola för unga föräldrar och 

på Facebook. De intervjupersoner som deltog anmälde själva sitt intresse och jag bedömde att deras 

berättelser skulle vara intressanta för studien.  

Då jag inte söker något representativt urval, motiverar jag mitt val av intervjupersoner utifrån 

vilka föräldrar som kan ge rikliga beskrivningar, oavsett om de själva, jag och andra runt omkring 

anser dem vara typiska föräldrar med ADHD eller ej. Detta är fullt godtagbart, då detta är en 

kvalitativ undersökning som efterfrågar personliga upplevelser, och jag dessutom inte skulle kunna 

veta vad som är representativt för gruppen föräldrar med ADHD även om jag gjorde en kvantitativ 

studie. Det är inte säkert att ett urval som bygger på spridning vad gäller bakgrundsinformation om 

deltagarna skulle ge rikare material att analysera.  

 

Avgränsning 

Intervjupersonerna har, eller utreds för, en ADHD-diagnos och är föräldrar. I mitt sökande efter 

intervjupersoner lade jag, som nämnts i inledningsavsnittet, ingen vikt vid kön. Enligt min 

förförståelse antog jag dock att flertalet intervjupersoner som jag fick tag i via en öppen förskola 

skulle vara kvinnor med små barn, eftersom det mest är dessa som söker sig till verksamheten. Detta 



21 

 

beror på att normer kring föräldraskap är könade, vilket jag kommer att behöva förhålla mig till i min 

analys oavsett vad de föräldrar jag intervjuar har för könsidentitet.  

Jag lägger ingen vikt vid om föräldraskapet är biologiskt. Så länge intervjupersonen upplever 

att hen utövar föräldraskap och kan uttala sig om sitt föräldraskap är berättelserna intressanta för 

mig. Intervjupersoner som är föräldrar men inte utövar ett aktivt föräldraskap, till exempel genom att 

inte ha vårdnaden om sitt barn, är inte intressanta för studien.  

Ålder var inget kriterium jag använde i mitt val av intervjupersoner, men den öppna förskola 

jag använde mig av i mitt sökande vänder sig till unga föräldrar och de som ställde upp på intervjuer 

var också relativt sett unga. Även den intervjuperson som jag fick kontakt med via Facebook var av 

en händelse relativt ung. 

 

Presentation av intervjupersoner 

Intervjupersonerna och deras familjemedlemmar presenteras inte med namn någonstans i texten, för 

att öka möjligheten till anonymitet. Intervjuerna ägde rum i november och december 2011 i 

Stockholm och Uppsala. Samtalen varade mellan 60 och 90 minuter. Två av intervjupersonerna hade 

jag träffat förut. Varje intervjuperson intervjuades en gång. 

Den första intervjupersonen är en kvinna som är 20 år gammal och har ett barn som är 18 

månader gammalt. Mamman, barnet och barnets pappa bor tillsammans i en lägenhet. Mamman 

jobbar heltid som säljare och barnet har nyligen börjat på förskola. I familjen ingår också andra som 

står dem nära, som föräldraparets föräldrar och syskon. 

Den andra intervjupersonen är en kvinna som snart ska fylla 20 år. Hon har ett barn som är 7 

månader gammalt. De bor själva i en lägenhet och har stöd från intervjupersonens mamma. 

Intervjupersonen är föräldraledig och funderar över vad hon vill jobba med i framtiden. 

Den tredje intervjupersonen är en kvinna som är 24 år och har ett barn som är 2 år gammalt, 

samt väntar sitt andra barn. I familjen ingår även barnens pappa och pappans bror, som bor hos dem. 

Mammans fyra föräldrar utgör också resurser för familjen. Mamman är sjuksköterska, barnet går på 

förskola och pappan studerar.  
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6. Resultat 

I detta avsnitt redovisas vilka möjliga tolkningar av fenomenen ADHD och föräldraskap 

intervjupersonerna ger uttryck för och hur de positionerar sig själva inom, eller i motstånd till, olika 

diskurser om föräldraskap och ADHD. Tidigare forskning om ADHD och föräldraskap har, som 

ovan nämnts, mestadels rört sig inom medicinska och psykologiska begreppsvärldar. Resultatet går 

därför inte att jämföra rakt av med tidigare forskning, vilket gjorde denna studie extra spännande att 

utföra. 

Inför redovisningen av empirin och analysen kan det vara på sin plats med några klargöranden. 

De så kallade resultat som redovisas härnäst utgör inget annat än olika uttryck för hur diagnosen 

ADHD och föräldraskap kan te sig för tre mammor med ADHD. Utöver intervjupersonernas 

personliga erfarenheter har även allmänna föreställningar diskuterats under intervjuerna. Det finns 

stora likheter i materialet från de olika intervjuerna vad gäller dessa föreställningar, vilket gör att det 

går att anta att dessa föreställningar finns hos fler än de individer som deltagit i intervjuerna. Jag ser 

dem som uttryck för diskurser som mina intervjupersoner deltar i och förhåller sig till. En av mina 

utgångspunkter i studien var att alla föräldrar behöver förhålla sig till normer kring föräldraskap, 

oavsett om de har ADHD eller inte. Jag förhåller mig därmed till intervjupersonernas erfarenheter 

och förhållningssätt som något som kan delas av andra föräldrar, både med och utan ADHD, samt 

något som kan vara främmande för föräldrar både med och utan ADHD. Resonemang kring detta 

återkommer senare i detta avsnitt och i den avslutade diskussionen. 

Följande resultatredovisning kommer att ske tematiskt, med början i intervjupersonernas 

uppfattningar om, och förhållningssätt till, föreställningar om gott föräldraskap. Därefter följer 

intervjupersonernas tankar kring föreställningar om föräldrar med ADHD. Avsnittets tyngdpunkt är 

intervjupersonernas egna erfarenheter som föräldrar med ADHD. Dessa erfarenheter och 

förhållningssätt avslutar avsnittet, som följs av den avslutande diskussionen. 

 

6.1 Föreställningar om en god förälder 

Under intervjuerna fick jag höra ganska samstämmiga uttalanden om vilka egenskaper en bra 

förälder bör ha. Intervjupersonerna nämnde eftersträvansvärda egenskaper hos en förälder, men de 

förhöll sig också till mer omfattande föreställningar och normer om vad det innebär att vara en god 

förälder.  Den allmänna föreställningen handlar enligt en intervjuperson om att gå upp i sitt 

föräldraskap och vara väldigt engagerad, veta vilka overaller som är bra, och så vidare. Enligt 

intervjupersonen handlar denna förväntning mer om de föräldrar som är runt 30-35 år gamla när de 

får barn. Föreställningen om en god förälder kritiseras av en annan intervjuperson:  

Jag tycker att andra ger, och har, en bild också att man ska vara med barnen hela tiden /…/ när 

man är förälder ska man ha så mycket, man ska ha ett speciellt skötbord, man ska ha speciella 

blöjor. Man ska ha väldigt mycket och så ska man göra allt för sitt barn. Överdrivet. 
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Intervjupersonen ger uttryck för ett föräldraideal som handlar om uppoffring. Hon uttrycker också att 

många uttalar sig om sitt föräldraskap på ett visst sätt för att det ska låta bra. Jag tolkar det som att 

föräldraskap är förknippat med materiella och ekonomiska krav, åtminstone om man förhåller sig till 

de föreställningar om ett gott föräldraskap som kommer till uttryck i intervjupersonernas uttalanden. 

Utifrån Bergman med flera (2011), som menar att normer kring föräldraskap kan variera utifrån kön, 

klass, sexualitet och etnicitet, skulle man kunna tolka detta uttalande som att gott föräldraskap 

struktureras utifrån klasstillhörighet. Intervjupersonen ger uttryck för att ekonomiska förutsättningar 

kan möjliggöra, eller utgöra ett hinder för, att passa in i normer för gott föräldraskap.  

Inom föreställningen om gott föräldraskap tycks det, utifrån intervjupersonernas uttalanden, 

också ingå att det ska finnas två föräldrar. 

Och grejen är att jag är ju själv med honom. Om jag bodde med hans pappa, då skulle ju han ta 

över när jag är trött och ge honom uppmärksamhet. Så man måste räcka till så himla mycket 

när man är själv. Och det orkar man inte riktigt … 

Inledningsvis i detta avsnitt påpekade jag att svårigheter med att vara förälder kan delas av många, 

med eller utan ADHD. Ovanstående citat visar också att olika svårigheter kan samverka med 

varandra, i intervjupersonens fall att ha ADHD-symtom och att vara ensamstående. Att ha ADHD 

blir problematiskt utifrån samhällets normer om att alla människor ska ha likadan funktionsförmåga. 

Med ett liknande perspektiv kan man se det som att det blir problematiskt att vara ensamstående på 

grund av samhällets normer om tvåsamma kärleksrelationer mellan vuxna av olika kön som grund 

för familjen. Bekkengen (2011) menar att en av kärnfamiljens bärande diskurser är att kvinnor och 

män är olika, vilket kräver att de kompletterar varandra i heterosexuella relationer. Detta förutsätter 

också en norm om tvåsamma kärleksrelationer.  

Utifrån upplevelser av annorlundaskap på olika grunder, såsom att vara relativt ung förälder, 

att vara ensamstående förälder och att vara förälder med ADHD, positionerade intervjupersonerna 

under intervjuerna sig själv på olika vis i förhållande till, eller utanför, det som de upplever som de 

allmänna förväntningarna på en god förälder.   

 

Könade föreställningar om föräldraskap 

Det goda föräldraskapet tycks vara könat, utifrån litteraturgenomgången och empirin. Könade 

normer för föräldraskap anknyter också till diskursen om komplementära könsroller som grund för 

kärnfamiljsnormen (Bekkengen 2011). Detta kom en av intervjupersonerna in på i sin intervju.
2
  

Det känns så himla mycket mer okej om pappan struntar i barnet. Jag vet hur många som helst 

ensamstående tjejer och /…/ då förstår man ju att pappan inte bryr sig, det vet man. Men om 

det kommer en ensamstående pappa /…/ då skulle alla fråga ’Bryr sig inte mamman om barnet, 

hur kan man som mamma inte göra det?’ Fast det är ju precis samma grej, mamma och pappa. 

                                                 
2
 Jag hade ingen uttalad fråga om föräldraskap och kön i min intervjuguide, men ställde följdfrågor då temat var aktuellt.  
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Intervjupersonen berättade också att hon tror att hon själv blir bedömd på ett annat sätt än pappor, till 

exempel av folk som hon möter på gatan. En man som går med ett skrikande barn skulle, enligt 

intervjupersonen, inte få råd eller tillsägelser av omgivningen. Hon upplever att det ställs högre krav 

på mammor. Hon menar att folk skulle tänka att pappan gör så gott han kan, ”minsta pappor gör, då 

är det värsta grejen”. 

Jag tolkar intervjupersonens uttalande som att hennes upplevelse är att pappor får beröm bara 

de gör något rätt, medan mammor får kritik om de inte gör allting rätt. Onekligen innebär detta en 

skillnad i ansvar och krav på föräldraskapet, vilket ansluter till de teoretiska perspektiven om 

föräldraskap som könat. Normen är, som intervjupersonen uttrycker det, att mamma och pappa ska 

vara precis samma grej, men i praktiken är kvinnors föräldraskap obligatoriskt och mäns är valbart, i 

en olikkönad familjekontext. Inte nog med det, när män väljer att utföra föräldraskap i praktiken 

möts de av uppskattning och beröm, medan intervjupersonen snarare tycks uppleva sig riskera 

granskning och bedömning av omgivningen när hon utövar sitt föräldraskap. Så tolkar jag det när 

hon uttrycker att det finns en risk för att människor på gatan lägger sig i hur hon sköter sitt barn om 

det skriker. 

 

6.2 Föreställningar om föräldrar med ADHD 

Samtliga intervjupersoner menade under intervjuerna att det fanns allmänna föreställningar om 

ADHD, och om vem som anses ha ADHD, som inte stämde in på dem. Jag ställde inga specifika 

frågor om detta, utan det kom upp både då vi talade om den egna diagnosens betydelse, om andras 

förståelse för ADHD och om föräldraskap och ADHD. Det fanns viss samstämmighet om 

föreställningen om vem som har ADHD och hur ADHD tar sig uttryck. Det uttrycktes som ”bråkiga 

killar som välter bänkar i klassrum”, ”utåtagerande kille med missbruksproblem”, ”hyperaktiva 

ungdomar med missbruksproblem”, ”det ska vara nån som sitter och skriker”, och så vidare.  

Intervjupersonerna berättade under sina intervjuer om ifrågasättanden som de mött, bland annat 

från lärare, när de berättat att de utreds för eller har ADHD. Deras uttalanden visar tydligt att de 

upplever att deras omgivning inte ser dem som några som har ADHD. En intervjuperson menar att 

omgivningens föreställning om ADHD inte går ihop med bilden andra har av henne, vilket förklarar 

varför de inte tror att ADHD kan vara något hon har. Ingen av dem nämner föräldraskapet som en 

anledning till att de inte passar in i föreställningen om vem som har ADHD. De nämner inte heller 

sin ålder, vilket jag kan tänka mig att äldre föräldrar kanske skulle ha gjort, då det framgår av den 

samstämmiga bild intervjupersonerna ger av den allmänna föreställningen om ADHD att den 

avbildar en ungdom. Kön är en aspekt av föreställningarna om ADHD som påverkar 

intervjupersonerna, vilket diskuteras vidare i detta avsnitt. 

Under intervjuerna frågade jag vad intervjupersonerna trodde att andra tänker om föräldrar 

med ADHD. 

… antingen det där med unga, kanske får barn lite tidigt, lite missbruk, lite misär, lite socialen. 

Eller så är det väl åt den andra sidan, jamen kaosförälder – men det funkar! 
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Det som intervjupersonen säger visar också på två olika inställningar till föräldrar som har ADHD. 

Båda de bilder hon målar upp visar föreställningar om att föräldrar med ADHD skiljer sig från andra 

föräldrar och att de har problem. Den första bilden handlar om en probleminriktad syn och den andra 

visar mer på att det kan fungera bra ändå, även om man inte riktigt passar in i mallen.  

En av intervjupersonerna berättade om personliga erfarenheter av att möta andra föräldrar med 

ADHD. 

Dom som jag har träffat som har barn, det är inte så jättemånga, som har ADHD, dom har ju 

också ofta fått problem. Men ofta så har det också varit droger inblandat, så då kan det ju också 

vara det. Men problemet kan ju också vara om man har väldigt grova koncentrationsproblem, 

att man kanske inte kan plugga, att man inte kan ha ett jobb. Att man inte kan fixa en framtid 

för sig själv och sitt barn, tror jag många också tänker. 

Dessa tankar kring vad det kan innebära att vara förälder och ha ADHD bygger på erfarenheter av 

vilka svårigheter som funnits i intervjupersonens bekantskapskrets, och dessa återknyter också till de 

allmänna föreställningar som hon och de andra intervjupersonerna tagit upp, om missbruk och 

oansvarighet. En mer nyanserad bild av vad det kan innebära att vara förälder med ADHD kom upp 

under intervjuerna när intervjupersonerna pratade om sina tankar kring det egna föräldraskapet. 

 

Könade föreställningar om ADHD 

Två intervjupersoner pratade i sina intervjuer om att ADHD yttrar sig olika hos tjejer och killar. En 

av dem tycker att det förklarar till viss del att hon inte passar in i den bild som finns av ADHD.  Den 

andra intervjupersonen som tar upp ADHD som en könad diagnos gör det bland annat när hon 

berättade om sin första reaktion på att bli diagnostiserad med ADHD. 

Läkaren sa det efter att ha träffat mig några gånger ’Du, jag tror inte du är bipolär på minsta 

sätt, jag tror att du har ADHD’. För mig var det bråkiga killar som välte bänkar i klassrum, så 

jag blev väl lite paff. 

Dels handlade hennes förvåning om att hon hade en föreställning om att människor med ADHD är 

utåtagerande, men hos både henne och de andra intervjupersonerna är också deras exempel på 

föreställningar och fördomar manligt könade. Föreställningarna tycks också innehålla ålderskriterier, 

exemplen utspelar sig i skolan, eller innehåller åldersmarkörer som ”ungdom”. Samma 

intervjuperson återkommer dock till kön som en förklaring av hur ADHD får uttryckas. 

Det är en ganska stor skillnad på de sociala normerna vi har på flickor och pojkar och hur saker 

får ta sig uttryck. Min man var ju bråkig under hela uppväxten, till följd av sin ADHD. Jag var 

bara inåtvänd. Det blir väl att man gör det som är socialt accepterat på nåt sätt, inom ramarna 

för det man har. 

Förklaringsmodellen för att kön gör skillnad i hur ADHD yttrar sig skulle jag här kalla 

socialkonstruktivistisk. Det är normer som avgör hur killar och tjejer får bete sig och därmed också 

hur deras ADHD tar sig uttryck. Vi handlar inom de ramar för kön som samhället har konstruerat och 

ramarna ser olika ut beroende på vilket kön vi är födda med. Denna typ av förklaringsmodell står i 
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kontrast till de neurobiologiska förklaringar som också uttalades av intervjupersoner. Jag finner det 

intressant att olika aspekter av personligheten, diagnosen och dess uttryck kan förklaras utifrån olika 

teoretiska förklaringsmodeller för att skapa en förståelig helhet. De olika diskurser om ADHD som 

tar sig uttryck i intervjupersonernas uttalanden omfattar också olika sätt att definiera och se på kön. 

Detta knyter an till vilken diskurs kring ADHD som används, om den är neurobiologisk eller 

socialkonstruktivistisk. Hur man ser på ADHD som könat kan också kopplas till olika modeller för 

att se på funktionsförmåga. Olivers (1996) individuella modell ser funktionsförmåga som något 

naturgivet och stabilt, medan den sociala modellen förlägger hindret hos det förtryckande samhället. 

En liknande analys av kön ger att förhållningssätten till dessa sociala kategorier hör ihop. Ses ADHD 

som ett individuellt funktionshinder blir också skillnader i prevalens och uttryck mellan kvinnor och 

män naturgivna och stabila, medan de med en social modell är skapade av samhällets normer och 

görs genom sociala praktiker, vilket innebär att de är föränderliga. 

 

6.3 Det egna föräldraskapet 

Samtliga intervjupersoner beskrev ADHD-symtom som påverkade deras vardag i olika omfattning. 

Hur dessa relaterades till föräldraskapet diskuteras vidare i detta avsnitt. 

Intervjupersonernas berättelser om sina egna diagnoser innehåller många av de positiva 

aspekter av att få en diagnos som tas upp i litteraturen. Diagnosen kan förklara svårigheter, ge 

förståelse och upprättelse, samt innebära en lättnad i och med att den gör känslor och beteenden som 

upplevs som annorlunda mer acceptabla. Diagnosen kan också innebära att känslor och beteenden 

som tidigare upplevts som egna karaktärsdrag eller dåligt beteende går från personliga upplevelser 

till en kollektiv förståelse genom diagnosen.  

Två intervjupersoner uttryckte att de genom diagnosen kunde beskriva och förstå det jag tolkar 

som upplevelser av annorlundaskap. Genom min teoretiska referensram kopplar jag detta till 

medikalisering, då upplevelsen av annorlundaskap diagnostiseras och därmed definieras som något 

som ligger utanför normalitetens gränser. För intervjupersonerna upplevdes dock detta som något 

positivt. Liksom jag konstaterade i avsnittet om ADHD kan det vara svårt att tillämpa teorier som rör 

sig på samhällsnivå på individuella upplevelser. Utifrån intervjupersonernas berättelser tycks 

medikalisering vara ett samhällsfenomen som på individnivå kan vara djupt rotat, och i någon mån 

internaliserat. Detta resonemang grundar jag på intervjupersonernas uttryck för att det upplevs som 

en upprättelse att få en diagnos som beskriver ens annorlundaskap. 

 

Svårigheter med att ha ADHD som förälder 

Svårigheterna med att ha ADHD som förälder kan, som för en intervjuperson som berättar om 

funderingar kring att vara två föräldrar med neuropsykiatriska diagnoser, handla om oro.  

Jag har varit så orolig att två stycken dampiga föräldrar skulle ge ett ganska osäkert och 

ostrukturerat barn. Och ostrukturerad – det kanske han är, men han verkar faktiskt vara trygg. 

Väldigt trygg. Och det är jätteskönt för mig. 
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Utöver oro för vad det kan innebära att vara förälder, utifrån diagnosen, förekom också en del 

vardagliga och konkreta svårigheter som intervjupersonerna kopplade till sin diagnos. Det 

intervjupersonerna berättar handlar om svårigheter som kan ses som att de har med ADHD att göra 

och som blir starkare och mer svårhanterliga av att vara förälder, på grund av den extra 

uppmärksamhet ett barn kräver. De kan också ses som svårigheter som många föräldrar, med eller 

utan ADHD, upplever i olika utsträckning, vilket jag återkommer till senare i detta avsnitt och i den 

avslutande diskussionen. Det intressanta för min studie är att dessa berättelser kopplades till ADHD. 

En av intervjupersonerna berättar att hon inte var beredd på hur stor uppmärksamhet det skulle 

krävas av henne för att ha koll på ett litet barn. Detta gjorde henne totalt utmattad under den första 

perioden när barnet började röra sig. Under intervjun berättade hon att föräldraskapet innebär mer 

intryck än tidigare, eftersom ett barn påkallar hennes uppmärksamhet oavbrutet. Intervjupersonen 

och hennes sambo avlastar varandra så att de varje dag kan få en stund var till att få vara 

ostrukturerade i tankarna och göra något för sig själva.  

En annan intervjuperson valde att berätta om sin egen mamma, som också har en ADHD-

diagnos.  

… det finns vissa saker som hon verkligen gör liksom /…/ som man vet att behöver man hjälp 

med det här så ska man fråga mamma, för det här kan hon. Det är saker som verkligen 

intresserar henne och som hon blir riktigt påläst på och då kan hon mycket om det. Sen så finns 

det kanske nånting annat som hon inte alls kommer ihåg, för att det är inte lika intressant. Men 

då är ju det en stor fördel, kanske just då, medans just då är det inte det. 

Jag tycker att det intervjupersonen berättar här är intressant, eftersom det förstås är så att en och 

samma egenskap kan vara till ens fördel i ett sammanhang, samtidigt som den kan vara till ens 

nackdel i en annan. De svårigheter och tillgångar som hon berättar om kan aktualiseras på grund av 

föräldraskap, men också av andra händelser, samt kan utgöra både tillgångar och svårigheter i 

föräldraskapet.  

 

Morgonrutiner och stress i vardagen 

Ett stressmoment som alla tre intervjupersoner berättade om under intervjuerna är att komma iväg på 

morgonen tillsammans med barnet. Det finns stora likheter i hur de beskriver stressiga 

morgonrutiner, då de försöker göra i ordning både sina barn och sig själva, samtidigt som de kämpar 

med att komma ihåg allt de ska ha med sig. 

En intervjuperson beskriver det som att det tar flera timmar att komma ut genom dörren, 

eftersom hon inte vet var hon har sina saker, fastän de alltid ligger i fickorna. Hon tycker att hon nog 

inte är någon bra mamma på morgnarna, när hon stressar omkring och försöker få sig själv och 

barnet redo, samtidigt som hon ska komma ihåg matlåda, mössa, och så vidare. Utöver det tror hon 

inte att det är annorlunda att vara förälder med ADHD än utan. Hon påpekar att hon inte kan jämföra 

med något, eftersom hon inte vet hur det är att vara förälder och inte ha ADHD. Hon påtalade också 

att hon inte kan veta om något hon känner eller gör beror på att hon har ADHD eller på något annat. 
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En annan intervjuperson berättar att hon är väldigt stresskänslig och tar morgonrutinerna som 

exempel. 

Det är ju det här med stress, alltså. Innan man kommer ut från dörren /…/ jag tål liksom inte 

när han börjar gnälla, jag blir så stressad! Jag kan liksom börja känna mig stressad kvällen 

innan. För jag har det här problemet att jag är utanför dörren innan jag ens har gått och lagt 

mig, för jag tänker liksom på allt som jag måste göra. Jag är aldrig här /…/ utan jag är alltid ett 

steg före. 

En annan svårighet i vardagen som en intervjuperson berättade om under sin intervju är att få 

struktur på rutiner som tidigare inte funnits i familjen. 

 Lappar och listor och sånt, det är sånt jag måste ha för att strukturera upp allting i livet. Jag har 

listor överallt. För jag tappar bort listorna och så får jag göra nya listor. Så att, det finns några 

stycken. 

Intervjupersonen har olika strategier för att få vardagen att fungera, utöver sina listor har hon skaffat 

en whiteboardtavla där hon skriver upp hela familjens scheman varje vecka för att de ska kunna 

planera och få översikt. Hon berättar också hur familjen har ansträngt sig för att skapa vardagsrutiner 

som att sitta tillsammans och äta, för att deras barn ska förstå vad som är vanligt att göra. 

Strukturerna för sådana rutiner har inte funnits i familjen förut och det är fortfarande svårt att få vissa 

saker att fungera, som att komma ihåg att borsta tänderna på barnet. Samtidigt berättar hon att deras 

barn verkar tryggt och att detta är det viktigaste kvittot för dem på att deras föräldraskap fungerar 

okej. Min tolkning av vad intervjupersonen strävar efter i sitt familjeliv är att hon förhåller sig till, 

och delvis försöker anpassa sig till, hur hon uppfattar att ett tänkt ”normalt” familjeliv ser ut, utifrån 

ett antagande om att dessa ansträngningar ska gynna hennes barn. Man skulle kunna tolka det som en 

ansträngning för att barnet inte ska omfattas av förälderns annorlundaskap.  

 

Att få äldre barn och att få fler barn  

En av intervjupersonerna tror att det kommer att bli lättare att ha lite större barn, eftersom de kan 

göra mer saker själva, vilket kommer att ge henne mer ostrukturerad tid för vila. Hon tror också att 

det kommer att bli roligare med mer verbalt utbyte av barnen. Vad gäller struktur ser hon dock 

svårigheter framför sig, i och med att barnen börjar skolan med allt vad det medför av papper, läxor 

och fritidsaktiviteter. I förhållande till skolan talar hon också om att man kanske inte kommer att dela 

samma referensramar som andra och att det kan göra det svårt för barnet, utifrån hennes egna 

upplevelser av annorlundaskap från barndomen. Att inte passa in i föräldraskapsnormen tycks 

innebära en risk för att barnet ska uppleva ett eget annorlundaskap, som jag tolkar intervjupersonens 

utsagor.  

En av de andra intervjupersonerna menar att det kan bli jobbigt om man får fler barn, eftersom 

problem med stress kan bli ännu värre då. Stresskänslighet är något hon tydligt förknippar med sin 

ADHD under intervjun.  
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En annan aspekt av att få större barn, som en av föräldrarna, tog upp är att det, enligt henne, 

krävs en stabil ekonomi för att barnet ska kunna göra saker som kompisarna gör och ha 

fritidsaktiviteter. Intervjupersonen som tog upp detta var själv väldigt orolig vad gäller studier och 

jobb, eftersom hon tidigare misslyckats med att behålla jobb och praktikplatser, då hon fort tröttnat 

och struntat i att gå dit. Hon uttryckte att det inte kan fortsätta på samma sätt, eftersom hon har 

ansvaret för att försörja sitt barn. Hon förhåller sig både till en del av den föreställning om föräldrar 

med ADHD som intervjupersonerna tog upp och som hon är fast besluten om att inte passa in i och 

till sina egna svårigheter med att behålla ett jobb eller en praktikplats.  

Ekonomi var inget jag frågade om i intervjuerna, men det är tydligt att det för den här 

intervjupersonen utgjorde ett orosmoment i vardagen, som i allra högsta grad är relaterat till 

föräldraskapet för henne. Föräldranormen tycks omfatta att vara en god försörjare och 

intervjupersonen uttrycker att hennes ADHD utgör ett hinder för detta. Liksom de andra svårigheter 

och positiva saker som föräldraskapet kan föra med sig kan jag inte utgå från att intervjupersonernas 

upplevelser varken skiljer sig från eller sammanfaller med de upplevelser som föräldrar utan ADHD 

har. Många av de orosmoment och glädjeämnen som nämndes under intervjuerna är sådana som jag 

hört diskuteras under mitt arbete med föräldrar på en öppen förskola. Jag kan inte veta om dessa 

upplevelser, tankar och känslor påverkas av att ha ADHD och det kan inte intervjupersonerna heller. 

Det intressanta i sammanhanget, utifrån mitt perspektiv, är hur dessa upplevelser uttrycks som något 

som har samband med ADHD. Föräldraskapet medikaliseras; upplevelser som kan delas av många 

föräldrar förklaras utifrån en diagnos och det skulle kunna tolkas som att de då upplevs som något 

kvalitativt annorlunda. Detta kanske också var svårt för intervjupersonerna att undvika under 

intervjuerna, då de visste att de skulle handla om ADHD och föräldraskap, vilket kan ha fått dem att 

mer än vanligt tolka sitt föräldraskap genom diagnosens filter. Detta diskuteras vidare i den 

avslutande diskussionen. Härnäst följer intervjupersonernas berättelser om vilka positiva aspekter 

som finns av att vara förälder med ADHD.  

 

ADHD som en tillgång i föräldraskapet  

En av intervjupersonerna berättade under intervjun om sitt sätt att se på vad ADHD innebär och att 

diagnosen med det perspektivet inte är någon funktionsnedsättning. Hon tycker istället att ADHD är 

en form av personlighet, som kan innebära att man får funktionsnedsättning på vissa områden, men 

att man har lika många fördelar på andra. Hon sade att det är lika mycket positivt som negativt, men 

att denna inställning bygger på att hon nu vet vad det är med ADHD och att hon inte alls såg det så 

innan hon hade blivit diagnostiserad. En annan intervjuperson sade såhär: 

Jag tror bara att det egentligen handlar om att lära sig hantera. Vad är mina svagheter och vad 

är mina starka sidor? För alla har vi ju olika. Och så är det ju även för folk utan ADHD, men 

jag tror att det kan vara extra viktigt för dom som har ADHD att lära sig och inse att det här 

klarar inte jag av riktigt, det här behöver jag verkligen hjälp med. 

Intervjupersonen som sade såhär i sin intervju normaliserar sina svårigheter, genom att visa på att 

alla har svaga och starka sidor och att alla behöver lära sig hantera dem oavsett om man har ADHD 
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eller inte. Samtidigt så ger intervjupersonerna uttryck för att ADHD ses som något särskilt och eget, 

eftersom det är ADHD som gör det extra viktigt att känna till och hantera sina svagheter. Det sista 

ser jag som ett uttryck för en medikaliserande diskurs, som motsäger den normaliserande diskurs om 

ADHD som intervjupersonen också använder sig av i sitt uttalande. 

I förhållande till att vara förälder kunde alla intervjupersoner nämna egenskaper, som för dem 

var kopplade till deras ADHD-diagnos, som utgjorde styrkor i deras föräldraskap. För någon var det 

just att känna till sina styrkor och svagheter och att ha lärt sig att hantera dem som sågs som en 

tillgång i föräldraskapet. Två av intervjupersonerna tog upp att föräldrar med ADHD på ett positivt 

sätt kan använda sig av att de har hög aktivitetsnivå och att det kan vara roligt för barn att ha 

påhittiga, impulsiva föräldrar, som är energiska och på gång. En av intervjupersonerna berättade att 

hennes sambo också har en ADHD-diagnos och att hon aldrig sett någon annan förälder leka så 

engagerat och intensivt med sitt barn som han gör. Ett annat tema som framkom var barnslighet, eller 

att inte ha glömt sin barndom. 

Det låter väl lite pretto på ett sätt, men det känns som att jag verkligen inte har glömt hur jag 

tänkte som liten. För en stor del av mig är fortfarande fem år och vill stampa i golvet och säga 

’Men jag vill nu! Nu! Helst igår eller i förrgår!’ /…/ Jag kommer fortfarande ihåg frustrationen 

över att vara liten och bli bestämd över, för jag känner fortfarande så. 

Detta uttalande belyser ett sätt att se på ADHD som något förknippat med barndom och omogenhet. 

Att vara impulsiv och överaktiv är egenskaper som jag kan tänka mig sällan förknippas med 

’vuxenhet’ eller föräldraskap och det var heller inget intervjupersonerna tog upp när de fick berätta 

om hur de ser på föreställningar om en god förälder. När de talade om egna egenskaper som utgjorde 

tillgångar i föräldraskapet anser jag att de snarare förhöll sig till ett slags barnperspektiv
3
 på 

föräldraskap än till normen om gott föräldraskap.  

 

Föräldraskapet som tillgång 

Ett tema som framkom i en av intervjuerna och som ansluter till att ADHD kan ses som en tillgång i 

föräldraskapet är att se föräldraskapet som en tillgång för en person med ADHD. 

Jag tror också att när man har ADHD, eller över huvud taget när man har varit en lite stökig 

person /…/ jag har mött väldigt många som när dom har fått barn så har dom ändrats helt, till 

det bättre. Så jag tror att det är väldigt bra för personer med ADHD att få barn, för det kan göra 

att dom lugnar ner sig, och det kan vara det dom behöver. Att känna att man har ansvar över 

nån annan än sig själv, för på nåt sätt så bryr man sig inte om sig själv. För så har jag upplevt 

det, att det har varit bra för mig. 

Intervjupersonen som citeras talade mycket i sin intervju om hur hon tidigare inte hade haft något 

ansvar i sitt liv. Hon talade om detta som något som var både positivt och negativt, det var både kul 

och tillät henne att göra, som hon uttryckte det, dumma saker. Hon uttryckte det också som att de 

dumma sakerna troligtvis hade ett samband med ADHD, både för henne och för andra. I och med att 

                                                 
3
 Barnperspektiv är ett mångtydigt begrepp. Här använder jag det som en beskrivning av vuxnas uppfattning av barns 

behov och önskningar. 



31 

 

man får barn finns andra förväntningar på en och dessa tycks intervjupersonen uppskatta, i och med 

att de inte tillåter mer självsvåldigt beteende. Barnet blir en tillgång för föräldern, eftersom det, som 

jag tolkar intervjupersonen, reglerar tillvaron. Detta om ansvar anknyter också till de stora 

prestationer som intervjupersonerna åstadkom under sina graviditeter.  

Två intervjupersoner berättade under sina intervjuer om hur de under graviditeten plötsligt 

lyckades slutföra saker och uppnå mer än de trott att de kunde. En av dem berättar att hennes 

problem med depressioner och ångest vände mycket när hon väntade sitt barn och att hon nog aldrig 

varit så psykiskt frisk som då. Hon fick ett annat fokus och hade förmåga att avsluta saker, något hon 

annars hade saknat innan. Under graviditeten lyckades hon ta körkort och klarade att slutföra praktik 

och utbildning.  

… plötsligt så fick jag en helt annan motivation. Nånting lite större och ja, det är väl klyschigt, 

men, nånting lite meningsfullare och en tidsgräns kanske. 

Den andra intervjupersonen berättar att hon tidigare inte trott att hon ska kunna klara saker, men när 

hon var gravid så hände någonting med henne. Hon fick upp sina betyg och pluggade färdigt så att 

hon kunde ta studenten. Av att ha klarat det och fått bekräftelse för det känner hon nu att hon kan 

klara allt. 

En av intervjupersonerna uttrycker att hon i föräldraskapet har mycket större tålamod än vad 

hon förväntade sig. Med den motivation som det innebär att försöka vara en så bra förälder som 

möjligt kan hon nå grader av tålamod som hon inte trodde var möjliga för henne. Den andra 

intervjupersonen berättar att hennes egen mamma är chockad över vilken bra förälder hon är, 

eftersom mamman trodde att hon skulle tröttna på att ta hand om sitt barn, till följd av att hon under 

hela sitt liv har varit mycket ombytlig och lätt tröttnat på aktiviteter och intressen. Istället upplever 

intervjupersonen nu att hennes egen mamma ser henne som en jättebra förälder och att hennes familj 

tycker att hon förändrats helt av att bli mamma. 

I analysen av materialet från intervjuerna förvånades jag av dessa starka berättelser om 

föräldraskapet som en tillgång och som en möjlighet att få kraft att vända sitt liv. Föräldraskap 

innebär en stor omställning för många, men innan analysen av empirin saknade jag förförståelse för 

den starka positiva kraft dessa intervjupersoner beskrev föräldraskapet som. I min teoretiska 

referensram och i den tidigare forskningen finns ingenting att anknyta dessa upplevelser till. 

Intervjupersonernas upplevelser av föräldraskapet som en positiv kraft motsäger de erfarenheter av 

föräldraskap med fokus på stress och negativa känslor som återfinns i den kliniska forskningen. 

Intervjupersonernas berättelser tyder på att vuxna med ADHD också kan uppleva en positiv 

utveckling av att få barn och att föräldraskapet kan ses som gynnande. 

 

Similarity-fit och similarity-misfit 

Jag tror också att man kanske är orolig att ens egna barn ska ha ADHD /…/ om dom är 

överenergiska så kan det bli jättejobbigt. /…/ Alltså, det är ju mycket att ha barn, men då blir 



32 

 

det extra mycket. Det är nästan som att det är två stycken man har, för man måste hålla koll 

hela tiden. 

Utifrån hypoteserna om similarity-fit och similarity-misfit tolkar jag detta uttalande som ett uttryck 

för den senare hypotesen. En förälder med ADHD kan enligt intervjupersonen ha det jobbigt och 

oroa sig för att barnen ska bli likadana, vilket skulle leda till vad en annan intervjuperson kallade för 

”dubbelkaos”, när hon talade om föräldrar med ADHD som har barn med ADHD. Båda dessa 

intervjupersoner ger alltså uttryck för hypotesen similarity-misfit, utifrån ett antagande om att det 

skulle vara extra besvärligt för en förälder med ADHD att ha barn med ADHD.  Den tredje 

intervjupersonen lutar mer åt similarity-fit när hon talar om att hon och hennes sambo skulle ha ett 

visst försprång vad gäller förståelse, om deras barn visar sig ha ADHD. 

Jag tror att till exempel om [barnet] har det. Vi vet ju vad det är det handlar om då. /…/ Jag 

menar, nu har både jag och [pappan] det, så att det känns ju inte som att det är helt uteslutet att 

hon kommer ha det också. 

Detta citat visar på en tanke som anknyter till hypotesen om similarity-fit och kanske går det att 

tillämpa den både på relationerna mellan förälder och barn i familjen och på föräldrarnas relation till 

varandra. Citatet är mer fokuserat på barnet och den förståelse föräldrarna skulle kunna ha för 

barnets behov och beteende, än vad det förra citatet är. Där handlar det om förälderns upplevelse av 

svårigheter om dess barn också har ADHD.  Detta kanske förutsätts påverka föräldraförmågan, men 

det är i sådana fall inte uttalat.  

 

Papper och föräldrastöd 

Två av intervjupersonerna har behövt mycket hjälp med att hålla reda på papper. Den ena berättade 

om papper i allmänhet och den andra om papper som var direkt relaterade till föräldraskapet, de 

papper som ska skickas efter ett barn har fötts, att söka förskola och hålla kontakt med myndigheter. 

Båda dessa personer hade hjälp från en eller flera egna föräldrar med denna syssla.  

Myndighetskontakter var något som för en intervjuperson framstod som något skrämmande. 

Hon hade själv dåliga minnen från förskoletiden och var därför mycket orolig inför att barnet skulle 

börja på förskola. Utöver detta var hon lite rädd över att bli bedömd i sin föräldraförmåga, men all 

hennes oro hade kommit på skam när barnet väl började förskolan, som hon beskriver som jättebra. 

Rädsla gjorde också att hon och hennes sambo inte gick till föräldragruppen när de var nyblivna 

föräldrar, eftersom de ibland hörde andra föräldrar diskutera och då kände sig ”som ett ufo”. Detta 

berodde dels på att andra föräldrar i hennes ögon har andra referensramar och tankar, men också på 

att den generella ålderssammansättningen i föräldragrupperna är äldre än vad hon och hennes sambo 

är.  

Den andra intervjupersonen tycker att hon får mycket hjälp och stöd i sitt föräldraskap, vilket 

gör att hon inte oroar sig så mycket för hur det ska gå. Stödet kommer dels från familjen och 

vännerna, men också från en öppen förskola där hon träffat många föräldrar i samma ålder, som hon 
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både lär sig av och lär ut saker till. Jag tolkar det som att hon uppskattar erfarenhetsutbyte med 

främst föräldrar i samma ålder. 

Den tredje intervjupersonen talade även hon om öppna förskolan, men då snarare som en plats 

där hon blev ifrågasatt av andra föräldrar och var tvungen att stå för det som hon upplevde som ett 

annorlundaskap i förhållande till den föreställning om gott föräldraskap som hon gav uttryck för att 

andra föräldrar där förmedlar till varandra. Ett upplevt annorlundaskap kan alltså stå i vägen för att få 

tillgång till stöd. Ingen av intervjupersonerna nämnde något särskilt föräldrastöd som de fått tillgång 

till på grund av sin diagnos, utan de förhöll sig alla till de myndighetskontakter och 

föräldrastödsinsatser som är tillgängliga för alla föräldrar. 

 

Annorlundaskap utifrån att vara ung förälder  

Intervjupersonerna var alla relativt sett unga när de fick barn, jämfört med genomsnittsåldern för 

första barnet både i landet och i de städer där de bor.
4
 En av intervjupersonerna använde ålder som en 

förklaring till att hon inte kände sig hemma i normerna för hur en god förälder förväntas vara. Hon 

oroade sig också för att inte dela samma referensram som de andra föräldrarna i föräldragrupper och 

på barnets förskola på grund av bland annat sin ålder. De andra intervjupersonerna använde också sin 

ålder som förklaring till vilka förväntningar människor runt dem hade på deras föräldraskap och för 

att förklara hur de förhåller sig till normer för gott föräldraskap. Gemensamt för de tre 

intervjupersonerna är att de på grund av sin ålder inte tycker sig passa in i samhällets föreställning 

om hur föräldrar ska vara. Åldern förklarar, eller skapar, ett annorlundaskap gentemot 

föräldranormen. Att ålder saknades som teoretisk förståelseram i denna studie är något av det jag 

diskuterar i följande avsnitt, som är uppsatsens slutdiskussion.  

 

  

                                                 
4
 År 2008 var medelåldern för förstföderskor i landet drygt 28 år, i Stockholms län 29,7 år. (Socialstyrelsen 2009)  



34 

 

7. Avslutande diskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka vilka föreställningar som finns kring föräldraskap 

och ADHD, samt några möjliga förhållningssätt till att vara förälder och ha, eller utredas för, 

diagnosen ADHD. För att uppnå detta syfte intervjuade jag tre personer som har, eller utreds för, 

ADHD och som är föräldrar. De uttalanden som de gjorde under våra samtal utgör några av många 

möjliga tolkningar. Det som här kallas resultat är uttalanden som härstammar från den interaktion 

som skedde just under intervjuerna och det så kallade resultatet representerar enbart vad 

intervjupersonerna sade i den kontexten och hur jag har tolkat deras beskrivningar av olika fenomen 

utifrån min teoretiska referensram.  

I detta avslutande avsnitt kommer jag att diskutera om studiens frågeställningar blivit 

besvarade, samt hur resultaten relaterar till tidigare forskning och min teoretiska referensram. För 

tydlighetens skull diskuterar jag de tre frågeställningarna separat och därefter diskuteras de frågor 

som studien gett upphov till, som skulle kunna undersökas i framtida studier, eller har relevans för 

socialt arbete med gruppen föräldrar med ADHD. 

 

7.1 Vilka diskurser kring ”ADHD” och ”föräldraskap” kommer till uttryck i 

intervjupersonernas utsagor? 

I de tre intervjuerna återkommer uttalanden om hjärnan som förklaring till beteenden, känslor och 

problem som intervjupersonerna upplever. Jag kan förstås inte uttala mig om hur mycket det talas om 

hjärnan i andra sammanhang än just dessa intervjuer och inte heller hur dessa uttalanden relaterar till 

hur intervjupersonerna förklarar framgångar och misslyckanden utanför den kontext som 

intervjuerna utgjorde. Jag anser dock att det är ett spännande sammanträffande att hjärnan lyftes fram 

av samtliga intervjupersoner, utifrån den teoretiska referensram jag valt att utgå från, där flera av de 

lästa författarna påpekar att neurobiologiska förklaringar vinner mark och utgör populära 

förklaringsmodeller (Brante 2006; Hallerstedt 2006; Conrad 2007). Det intervjupersonerna använde 

sig av väljer jag att kalla en neurobiologisk diskurs kring ADHD.  

Intervjupersonerna gav uttryck för en samstämmig bild av vem som förväntas ha ADHD och 

vad detta förväntas innebära. Förväntningen på en person med ADHD är att det är en bråkig kille. 

Jag tolkar denna föreställning som ett uttryck för en könad neurobiologisk diskurs som placerar 

problemet hos individen, vilket relaterar till Olivers (1996) individuella modell. Flera andra 

föreställningar förekom då intervjupersonerna talade om sig själva, vilket jag återkommer till. 

Även gällande föräldraskap gavs en ganska samstämmig bild av intervjupersonerna om vem 

som förväntas vara förälder och vad detta förväntas innebära. Förväntningen på en förälder är att 

personen är något äldre än mina intervjupersoner. Föräldraskapet är förknippat med normer, 

värderingar och ansvar. Intervjupersonerna förhöll sig i sina intervjuer till vad jag skulle kunna kalla 

diskursen om den goda föräldern. Den goda föräldern uppfyller samhällets förväntningar på ett 
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engagerat och kunnigt föräldraskap, är ständigt närvarande och tycks leva för sitt barn. Utifrån vad 

en av intervjupersonerna diskuterade kring kön och föräldraskap tycks det också som att den goda 

föräldern oftast är kvinna.  

Diskurserna kring ADHD tycks vara byggda på förutfattade meningar och föreställningar som 

gör gällande att människor med ADHD är bråkiga och oansvariga. Diskurserna anknyter till en 

individuell modell på funktionshinder (Oliver 1996). De utgör en kontrast till diskursen om den goda 

föräldern, inom vilken de eftersträvansvärda egenskaperna är motsatsen till de som förekommer i 

diskurserna om ADHD. När intervjupersonerna talade om sig själva blottlades andra möjliga 

diskurser att positionera sig inom, vilket diskuteras härnäst. 

 

7.2 Hur relateras diskurser kring ADHD och föräldraskap till den egna situationen? 

Intervjupersonerna förhöll sig alla avståndstagande till fördomsfulla allmänna föreställningar om 

ADHD som diagnos. De uttryckte att de inte upplevde sig passa in i dessa föreställningar. De 

distanserade sig också delvis från allmänna föreställningar om föräldraskap. Intervjupersonernas 

berättelser om sina diagnoser anknyter till litteraturen om ADHD och medikalisering. Till skillnad 

från den allmänna föreställningen om ADHD beskrivs den egna diagnosen utifrån fler diskurser än 

den neurobiologiska.  

Två av intervjupersonerna gav uttryck för att diagnosen blev en upprättelse för dem, vilket 

tyder på att det på något sätt ändå hade missgynnat dem att tidigare inte passa in i bilden av vem som 

har ADHD. Diagnosen utgör rimligtvis en upprättelse endast om den ger tillgång till något önskvärt. 

De framhöll allt det som i litteraturen tas upp som positiva aspekter av att få en diagnos. Med 

diagnosen kunde de få tillgång till stöd, medicin och andra resurser. I kontakt med utbildning kan 

den användas som en label of forgiveness. Den kan också ge tillgång till den kollektiva förståelse av 

sig själv som det kan innebära att få en diagnos. Den diskurs som dessa uttalanden ryms inom kan 

mycket väl vara neurobiologisk, men framförallt handlar det om en diskurs som rymmer idéer om 

självförståelse och identitet i förhållande till en medikaliserande kontext. Jag har valt att kalla den 

självförståelsediskursen och den rörde sig både på ett individuellt och generellt plan när 

intervjupersonerna använde sig av den. Till skillnad från den neurobiologiska diskursen, som 

förklarar orsak och förekomst av ADHD rör sig självförståelsediskursen på ett meningsplan, den 

används för att förklara vad det innebär att diagnostiseras. 

Att förstå sig själv genom diagnosen var ett starkt tema i intervjuerna. Samtidigt var diagnosen 

något de inte var särskilt öppna med. Det antyds också att diagnosen kan utgöra en risk i vissa 

sociala sammanhang. Kanske är risken stigmatisering, genom att förknippas med en föreställning om 

ADHD som känns främmande. Den egna identiteten och den gruppidentitet som en diagnos ger 

tillgång till går inte alltid friktionsfritt ihop. Detta komplexa område kring diagnos och identitet var 

inget jag hade möjlighet att gå djupare in på under denna korta studie. 

En normaliserande, avmedikaliserande diskurs användes av två av intervjupersonerna, som 

förklarar sina beteenden och känslor utifrån att dessa är vanliga oavsett om man har ADHD eller inte 
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och att det handlar om att lära sig att hantera dem. Samtidigt framställdes diagnosen som något eget 

och särskilt, genom att de betonade att det är viktigt att lära sig att hantera den, vilket enligt mig är 

uttryck för en medikaliserande diskurs. 

En viktig maktordning som spelar in i föreställningar om både ADHD och föräldraskap är kön. 

Normer för föräldraskap är könade, vilket både litteratur och intervjupersoners uttalanden vittnar om. 

Även föreställningar kring vem som förväntas ha ADHD och vilka uttryck det förväntas ta sig är 

könade. Detta kan bero på att diagnosen, som nämnts tidigare i uppsatsen, utformades för pojkar. När 

den nu ges till vuxna kvinnor i ungefär samma utsträckning som vuxna män kan man dels fundera på 

vad detta innebär för identitet och självbild, men också vad det innebär i förhållande till de könade 

normerna kring föräldraskap.  

Intervjupersonerna positionerade sig själva utanför, eller i motstånd till, diskursen om den goda 

föräldern under intervjuerna. Både diagnosen och intervjupersonernas relativt unga ålder då de fick 

sina första barn användes som förklaring till varför de inte passade in i föreställningarna om det mest 

önskvärda föräldraskapet. Hur föräldraskapet beskrevs som avvikande från normen följer under sista 

frågeställningen. 

 

7.3 Hur beskriver intervjupersonerna sitt föräldraskap? 

När intervjupersonerna fick beskriva hur det är för dem att ha ADHD talade de mest om sådant som 

skulle kunna kategoriseras som funktionsnedsättningar eller funktionshinder. När det däremot gällde 

funktion i förhållande till föräldraskap kunde de alla komma på, eller hade redan formulerat, olika 

saker som de kopplade till ADHD som gav dem fördelar i sitt föräldraskap, eller som de upplevde 

skulle innebära fördelar för barnen med att ha en mamma med ADHD. Detta tror jag kan bero på att 

det ofta talas om diagnoser på ett medicinskt och problemorienterat vis. Föräldraskap är oftare 

förknippat med positiva känslor. När intervjupersonerna blev ombedda att tala om föräldraskap och 

sina ADHD-diagnoser samtidigt blottade det andra diskurser om ADHD än de som vanligtvis 

kommer till uttryck om det bara är diagnosen som diskuteras. Diskurser som innebär att ADHD ses 

som en tillgång var annars inget intervjupersonerna tog upp när allmänna föreställningar om ADHD 

efterfrågades under intervjuerna. En spekulation kring tillgångsdiskursen är att den skulle kunna ha 

med självförståelsediskursen att göra, då det kan vara den ökade självförståelsen i sig som ses som 

en styrka i föräldraskapet. Denna djupare självmedvetenhet förutsätter en medikaliserande diskurs 

där avvikande förstås genom diagnostisering. 

Intervjupersonerna förhöll sig alla till att ADHD-symtom kunde utgöra både tillgångar och 

svårigheter i föräldraskapet. I förhållande till barnet gav intervjupersonerna uttryck för båda 

hypoteserna similarity-fit och similarity-misfit, begrepp som är hämtade från den kliniska 

forskningen kring föräldraförmåga. Tidigare forskning om ADHD och föräldraskap fokuserar på 

brister och nedsättningar i föräldraförmåga. Mina resultat kan inte direkt jämföras med den forskning 

som genomförts i kliniska studier, då jag varken delar samma teoretiska referensram eller har ställt 

frågor om föräldraförmåga. I verkligheten tror jag att de flesta är överrens om att en människa är 
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väldigt mycket mer än sin eventuella ADHD-diagnos. Så låter det inte i den kliniska forskningen, där 

ADHD hos föräldern förutsäger negativ utveckling för vissa barn. Utifrån mina intervjuer kan jag 

påstå att föräldraskapet kan förstås utifrån många fler kategorier än funktionsförmåga, där bland 

annat ålder och kön utgör viktiga ordningar att förhålla sig till i tankar kring föräldraskap, för de 

föräldrar jag intervjuat.  

Det som allra mest förvånade mig i det empiriska materialet var föräldraskapets kraft att 

förändra. Intervjupersonerna lyfte upp att föräldraskapet fått dem att klara saker som de dittills inte 

trott sig vara kapabla till. Det intervjupersonerna uttryckte fick mig att tänka att föräldraskap utifrån 

ett föräldraperspektiv kan utgöra en gynnande faktor för vissa människor med ADHD. Denna 

möjliga tolkning är något som den tidigare forskningen om ADHD och föräldraskap inte har förhållit 

sig till, då den utförts med barnens framtida utveckling i fokus. Detta resultat utgör en annan slags 

tillgångsdiskurs, där det inte är diagnosen som utgör tillgången i föräldraskapet, utan föräldraskapet 

som utgör tillgången för den diagnostiserade personen. Många människor skulle troligtvis kunna 

ingå i en sådan tillgångsdiskurs, med eller utan ADHD-diagnos.  

En utgångspunkt i intervjustudien är att den som diagnostiserats med ADHD inte kan veta hur 

den hade varit utan de egenskaper och beteenden, eller symtom, som ledde till diagnosen. Detta 

påpekades också av en av mina intervjupersoner. På individnivå innebär det att det kan vara svårt att 

uttala sig om hur det är att vara förälder med ADHD utan att förhålla sig till ett tänkt ’normalt’ 

föräldraskap, en idealbild. På en mer generell nivå innebär det också att förhålla sig till att en 

förälder med ADHD då förväntas skilja sig från en förälder som inte fått denna diagnos, att deras 

föräldraskap förväntas ha någon kvalitativ skillnad sinsemellan. Att fråga om föräldraskap och 

ADHD förhåller sig oundvikligen till föräldraskap utan ADHD, vilket också utgör normen för 

föräldraskap.  

Ytterligare diskurser kring föräldraskap tillkom när intervjupersonerna talade om sina egna 

upplevelser. Från att ha gett en bild av en perfekt förälder som ett omöjligt ideal att leva upp till gav 

de uttryck för sätt att se på sina egna föräldraskap utifrån dels en diskurs som ser diagnosen i sig och 

den självförståelse den kan innebära som en tillgång och dels en diskurs som ser föräldraskapet i sig 

som en tillgång för föräldern. Sammanfattningsvis anser jag att frågeställningarna har besvarats. 

Intervjuerna gav också upphov till nya infallsvinklar och tankar, varför jag är glad att jag valde just 

denna metod, trots att den också medförde svårigheter, som diskuteras nedan.  

 

7.4 Metoddiskussion 

En av intervjupersonerna motsatte sig mina frågor genom att säga sig inte kunna besvara dem och 

utövade därmed en slags motkontroll i intervjusituationen. Min tolkning av detta intressanta samtal 

var att hon motsatte sig att positioneras som en förälder med ADHD. Det utgjorde inte ett sätt som 

hon vanligtvis tänkte på sig själv och det var kanske heller ingen eftersträvansvärd position för 

henne. Det utgjorde ett dilemma för min studie att presentera undersökningen utifrån mitt syfte, 

eftersom jag inte kan veta om intervjupersonerna annars hade beskrivit sitt föräldraskap utifrån sin 
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diagnos. Detta kanske de enbart gjorde för att jag frågade efter diagnos och föräldraskap i 

kombination. De andra två intervjupersonerna gav dock uttryck för att de förstår sig själva mycket 

utifrån sina diagnoser, även i sitt föräldraskap.  

Litteraturgenomgången och min lilla empiriska undersökning visade att kön var en relevant 

maktordning att undersöka både ADHD och föräldraskap utifrån. Jag fick veta mycket om hur kön, 

för intervjupersonerna, ordnar föräldraskap och föreställningar om ADHD, utan att fråga specifikt 

om det i intervjuerna. I mitt analysarbete var jag mer beredd på att förhålla mig till teorier om kön än 

om ålder, då jag inte förutsett att detta skulle upplevas ordna tillvaron i så pass hög grad av 

intervjupersonerna. Det hade varit intressant att ha med ålder som en tydligare teoretisk 

utgångspunkt i mina möten med intervjupersonerna. Under analysarbetet, som tog sin start redan i 

intervjuerna, visade sig ålder vara en strukturerande maktordning som intervjupersonerna förhöll sig 

till i sitt föräldraskap. Ålder var också något som i analysarbetet visade sig ha betydelse för 

föreställningar om ADHD, vilket troligtvis har ett samband med att diagnosen först på senare år 

börjat förknippas med vuxna. 

Intervjuns uppbyggnad kan ha påverkat resultatet av den empiriska undersökningen, då vi 

talade om diagnosen först, sedan föräldraskapet. Detta kan till exempel ha bidragit till att 

intervjupersonerna inte i särskilt stor utsträckning nämnde föräldraskapet som en anledning till att de 

inte passade in i föreställningen om någon som har ADHD. Intervjuns uppbyggnad gjorde också att 

jag inte hade lika mycket tid som jag önskat att fördjupa mig i det intressanta tema som dök upp i 

intervjupersonernas berättelser om föräldraskapets betydelse för föräldern. Detta tema var inte något 

jag väntat mig, trots att jag var på det klara med att min studie hade ett föräldraperspektiv.  

I min analys av intervjuerna ansträngde jag mig för att inte utgå från någon slentrianmässig 

föreställning om ett ’normalt’ föräldraskap. Jag kan varken utgå från att det mina intervjupersoner 

berättat för mig skiljer sig ifrån eller sammanfaller med hur föräldrar utan ADHD skulle ha besvarat 

ungefär samma frågor. Det finns inget som säger att inte samma goda och mindre goda erfarenheter 

och egenskaper finns hos många föräldrar både med och utan ADHD. Att undvika att utgå från 

förutfattade meningar underlättades mycket av de rika och varierande svar jag fick under 

intervjuerna. Genom att ha med explicita frågor i intervjuguiden om hur en god förälder förväntas 

vara lyftes föreställningar, som jag tänker mig ofta finns med i diskussioner om föräldraskap på en 

outtalad nivå, upp i ljuset. Detta gjorde att jag kunde se hur föräldrarna förhöll sig till dessa 

föreställningar när de beskrev sitt eget föräldraskap. Jag kunde också se att de beskrev sitt 

föräldraskap utifrån många andra perspektiv än diskursen om den goda föräldern. 

 

7.5 Implikationer för vidare forskning och praktiskt socialt arbete 

Som jag nämnt i tidigare avsnittet har min studie skapat fler frågor som jag hade önskat att jag haft 

möjlighet att fördjupa mig i. Dels gäller det diagnosens koppling till identitet, som det finns en del 

forskning och teorier om redan, men också föräldraskapets koppling till diagnos och identitet. Till 

viss del har jag sett hur intervjupersonerna positionerar sig själv i motstånd till, eller inom, olika 
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normer och diskurser vad gäller föräldraskap och diagnos. Identitet ingick dock inte i den 

begreppsliga referensramen för denna uppsats. Dessa komplexa frågor skulle kunna vara intressanta 

för framtida forskning om diagnos, identitet och föräldraskap. Det hade till exempel varit intressant 

att ta reda på mer om möjliga sätt att förhålla sig till att uttryck som förknippas med ADHD är 

manligt könade och föräldraskap fortfarande i praktiken tycks vara kvinnligt könat.  

Vad det innebär att oroa sig för sin förmåga att försörja sitt barn, genom att kunna utbilda sig 

och behålla ett jobb, är något jag gärna ser vidare forskning kring. Detta skulle vara intressant utifrån 

en diskussion om hur funktionsförmåga och konsumtionsförmåga förhåller sig till varandra och vad 

detta innebär för att utöva föräldraskap. För den intervjuperson som tog upp detta som ett 

orosmoment var det starkt förknippat med hennes ADHD-symtom. 

Något som är av betydelse för socialt arbete med föräldrar med ADHD är denna grupps 

benägenhet att söka sig till, eller avstå från, föräldrastödjande verksamheter. Det var inte mitt fokus 

med studien att undersöka inställningen till föräldrastöd och myndighetskontakter, men det var ett 

återkommande tema i de intervjuer jag genomförde. Utifrån den kliniska forskning som finns om 

föräldrar med ADHD tycks gruppen ha behov av stöd, varför det är angeläget med forskning om 

existerande föräldrastödsinsatsers relevans för målgruppen, samt målgruppens behov. Utifrån min 

egen studie tycks det som om behoven av föräldrastöd också struktureras utifrån andra sociala 

kategoriseringar än funktionsförmåga, såsom ålder. Verksamhet specifikt riktad till unga föräldrar 

tycktes fylla en viktig funktion för en av intervjupersonerna. Det skulle vara intressant med studier, 

och praktiska initiativ, som rör verksamhet riktad specifikt till föräldrar med ADHD. 

Ett starkt tema i mina resultat är de gynnande effekter som graviditet och småbarnsföräldraskap 

kan upplevas ha. Det skulle vara intressant med forskning på temat, både inom 

funktionshindersområdet och generellt. Forskning ur ett barnperspektiv rörande detta är givetvis 

också angelägen, till exempel vad gäller upplevelser av att ha föräldrar med ADHD-diagnos.  

 

7.6 Slutsats 

Denna uppsats hade som syfte att studera föreställningar om föräldraskap kopplat till ADHD hos 

några föräldrar som har, eller utreds för, diagnosen ADHD. Studien skulle ge förståelse för några 

olika sätt som personer som är föräldrar och har, eller utreds för, en ADHD-diagnos kan se på sig 

själva och sitt föräldraskap. Utifrån analysen av det empiriska materialet har flera sätt att se på 

ADHD och föräldraskap framkommit, bland dem en självförståelsediskurs, som ansluter till en 

medikaliserande diskurs som bidrar till att diagnoser blir viktiga verktyg för att förstå sig själv. 

Andra diskurser handlar om diagnosen som tillgång i föräldraskapet och om föräldraskapet som 

tillgång för föräldern. Jag anser att studiens syfte uppnåtts och jag tror att mina resultat kan skapa 

ökat intresse hos andra för att fylla den kunskapslucka som finns om föräldraskap och ADHD.  
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