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Sammanfattning 
Bakgrund: ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder vilket 
innebär uppmärksamhetsstörning, koncentrationssvårigheter och planerings-
svårigheter, nedsatt arbetsminne samt dålig tidsuppfattning. Barnets sjukdom 
påverkar hela familjen. Syfte: Att beskriva föräldrars upplevelser av att leva med 
ett barn med en ADHD diagnos. Metod: En allmän litteraturstudie som byggde på 
10 vetenskapliga empiriska artiklar. Resultat: Mödrarna kände sig utpekade, 
vilket ledde till skuldkänslor, stress och depression. Efter en diagnos upplevdes 
lättnad att sjukdomen har ett namn och skuldkänslorna försvann. Mödrar och 
fäder hade olika upplevelser av att vara föräldrar och av barnets beteende, men 
upplevelsen av barnets livskvalité och medicinering var lika. Stöd från 
omgivningen upplevdes som bristande av mödrarna. Diskussion: Resultatet 
visade att föräldrarna upplevde problem med att hantera sitt barn. Det verkar inte 
vara någon skillnad mellan olika länder när det gäller mödrars upplevelser av 
skuld. Viktigt att vårdpersonalen ger en diagnos för att minska föräldrars oro och 
ovisshet. Slutsats: I vården borde mer stöd och support ges till mödrarna eftersom 
det har framkommit att de har det största ansvaret för barnet. Vårdpersonalen kan 
till exempel göra hembesök. 
 
Nyckelord: barn, ADHD, föräldrar, upplevelser, 
föräldraskap, stöd.  
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Abstract 

Background: ADHD stands for Attention Deficit Hyperactivity Disorder, which 
means attention disturbance, concentration difficulties and planning difficulties, 
impaired working memory, and lack of time perception. The child's illness affects 
the whole family. Aim: To describe parents' experiences of living with a child 
with an ADHD diagnosis. Method: A general literature review based on 10 
scientific empirical articles. Results: Mothers felt blamed, which led to feelings of 
guilt, stress and depression. After a diagnosis they felt relief that the disease has a 
name and guilt disappeared. Mothers and fathers had different experiences of 
being parents and the child's behaviour, but about the child's quality of life, and 
medication they had the same views. Mothers had lacking experiences of the 
assistance and support from others. Discussion: Parents experienced problems in 
managing their child. There are no differences between different countries about 
mothers' experiences of guilt. It is important that caregivers provide a diagnosis to 
reduce parents' anxiety and uncertainty. Conclusion: In caring more assistance 
and support should be provided to mothers because they have the greatest 
responsibility for the child. The staff can for example visit the family. 
 
Keywords: child, ADHD, parents, experience, 
parenting, support. 
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BAKGRUND  
ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder vilket innebär 

uppmärksamhetsstörning, koncentrationssvårigheter och planeringssvårigheter, 

nedsatt arbetsminne samt dålig tidsuppfattning (Brar & Flyckt, 2006). Begreppet 

ADHD används mest i USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland men även i 

andra delar av världen. Enligt den amerikanska diagnosen betecknas störningen 

som ett psykiatriskt tillstånd och är ett medfött neurobiologiskt funktionshinder 

(Hellström, 2001). 

 

Få studier har beskrivit föräldrars upplevelser av sitt barn med en ADHD diagnos. 

En studie av Harborne och Wolpert (2004) beskrev att mödrar hade ansträngt sig 

mycket för att förstå litteratur om ADHD, men de blev bara mer förvirrade. 

Dessutom visade studien att mödrar och en fader som deltog i studien hade 

negativa upplevelser av professionella personers dömande attityder. Kendall 

(1998) beskrev föräldrars och syskons upplevelser av en son med ADHD. Studien 

visade att det fanns ett ökat behov av hjälp som ska riktas till sjukdomen och dess 

problem för att förbättra social och psykisk hälsa.  

 

En studie av Wallace (2005) visade att mödrar kände sig övergivna av sina 

familjer.  

 

 I’m by myself in this because they don’t seem to understand what I’m trying to 

 do (Wallace, 2005, s. 196). 

 

De mödrar som fick stöd kände stor uppskattning men hade blandade känslor av 

skuld, för de kände att de belastade sina släktingar med bekymmer (Wallace, 

2005).  

 

Det är inte lätt att vara förälder till ett barn med ADHD. Barnets sjukdom 

påverkar hela familjen. Problem och konflikter kan uppstå och föräldrarna känner 

sig osäkra på hur de ska bemöta sitt barn. Föräldrarna behöver därför hjälp med att 

hantera barnets vardagsrutiner som måltider, läxläsning med mera. Det finns 
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många tips och idéer som kan prövas, men alla barn är unika och vissa åtgärder är 

inte lämpligt för alla (Hellström, 2007).   

 

Många föräldrar som har barn med ADHD tycker att deras barn är svårt att 

hantera eftersom de inte förstår barnets svårigheter. När diagnosen ställts och 

föräldrarna får information om störningen känner de sig lättade. Föräldrarna kan 

då leta mer information om ADHD och ta kontakt med andra som har samma 

problem. Det är viktigt att barnets anhöriga kan berätta för honom/henne om vad 

diagnosen innebär så att barnet kan lära sig att förstå sig själv, hantera sina 

problem och ibland finna andra vägar att bemöta sina svårigheter (Socialstyrelsen, 

2004).  

          

Föräldrarna upplever oftast dåligt samvete för att syskonen till barnet med ADHD 

inte får lika mycket uppmärksamhet. Syskonen får ta mycket ansvar eftersom 

barnet med ADHD är så krävande. Föräldrarna kan till exempel göra aktiviteter 

med barnet och syskonen för att minska på sitt dåliga samvete. Samtidigt får 

barnet med ADHD träna på att samarbeta med andra (Hellström, 2007).  

 

Det finns föräldrar som får mycket stöd av släkt och vänner, men de som inte får 

det kan isolera sig helt. Samma problem kan uppstå när barnet börjar skolan, där 

finns det vissa lärare som förstår och hjälper, medan andra lärare är helt 

oförstående (Hellström, 2007).  

 

I USA har man utvecklat olika föräldrautbildningsprogram som hjälper föräldrar 

med barn med ADHD eller andra utagerande beteendeproblem. Syftet med 

utbildningen är att barnet får träna att påverka och förändra sitt beteende. I 

programmet får barnet lära sig bl.a. socialt beteende med sina föräldrar och andra 

människor i dess omgivning. Dessutom lär de sig att förstärka sina positiva 

beteenden och föräldrarna är med och stödjer dem. Utbildningens mål är att 

påverka föräldrarnas uppfattning och få dem att förstå sitt barn, samt hur 

kvaliteten i samspelet utvecklas, vilket medför att familjens sätt att fungera 

förbättras och att detta skapar ett stödjande nätverk kring familjen. Om 

föräldrautbildningen utförs i grupp kan föräldrarna dela erfarenheter med andra 

föräldrar med liknande problem. På kort sikt har föräldrautbildningsprogrammet 
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visat sig effektivt i hemmiljön eftersom det har gett positiva förändringar av 

barnens symtom och beteende samt av familjens relation (Socialstyrelsen, 2004). 

 

En negativ relation mellan barn med ADHD och deras föräldrar kan uppstå. För 

att samvaron mellan barnet och deras föräldrar ska kunna fungera är det viktigt att 

barnets föräldrar ger en fungerande uppväxt och utveckling till barnet. Märker 

man att ett barn är i riskzonen för en negativ utveckling ska vårdpersonalen snabbt 

ge tidig hjälp och stöd. Information och råd till föräldrarna om hur man hanterar 

svåra situationer och hur man kan underlätta vardagen för att undvika framtida 

problem ges omgående (Socialstyrelsen, 2004).  

 

Föräldrarnas upplevelser av att leva med ett barn med ADHD är viktigt att belysa 

för sjuksköterskor och andra vårdpersonal. Detta kan leda till att kunskapen om 

föräldrars upplevelser ökar och sprids, vilket kan hjälpa dem att möjliggöra 

professionellt stöd och vägledning till föräldrarna, samtidigt minska risken för 

negativt påverkan av deras psykiska hälsa. 

SYFTE 
Syftet var att beskriva föräldrars upplevelser av att leva med ett barn med en 

ADHD diagnos. 

METOD 
Design 
Designen var en allmän litteraturstudie som byggde på vetenskapliga empiriska 

artiklar. Det innebar att söka vetenskapliga artiklar för att få svar på syftet. Dessa 

kvalitetsgranskades, analyserades och bearbetades (Friberg, 2006).  

Urval och datainsamling 
Sökningar gjordes i databaserna: Academic Search Elite, Cinahl, PubMed, 

Science Direct och PsycINFO. Dessa databaser valdes eftersom de täckte alla 

aspekter som gav referenser med abstract till vetenskapliga artiklar. Sökord som 

användes var: attention, deficit, hyperactivity, disorder, family, caregivers, 

parenting, social, parental, children, parent* och experience*. Den booelska 

operatorn AND användes för att kombinera de olika sökorden. Genom att skriva 
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trunkeringstecken efter ett ord kunde databasen hitta alla ord som började med 

den utvalda ordstammen (Friberg, 2006), se sökschema (Bilaga 1).  

Inklusionskriterier var enbart engelska artiklar om föräldrars upplevelser att leva 

med ett barn med ADHD, från år 1995 till år 2009. Exklusionskriterier var artiklar 

som inte svarade till syftet. 10 vetenskapliga artiklar valdes ut som svarade på 

syftet och användes i resultatet.  

Genomförande och analys 

                                                                                                                 (Polit & Beck, 2006, s. 139) 

 

Flödesschemat ovan visade på hur arbetet med litteraturstudien hade genomförts. 

När vetenskapliga artiklar valdes lästes artikelns syfte och abstract igenom (Polit 

& Beck, 2006) och dessa skrevs sedan i en artikelöversikt (Bilaga 2). Artiklarnas 

kvalité granskades med hjälp av en granskningsmall av Forsberg och Wengström 

(2003) och bedömningen graderades med låg, medel eller hög. Bearbetning och 

analys av artiklarna utfördes genom att läsa artiklarnas resultat flera gånger för att 

hitta likheter och skillnader. Slutligen ledde resultatet fram till fyra kategorier och 

sex underkategorier (Friberg, 2006).      

RESULTAT 
Resultatet beskrev fyra olika kategorier: mödrar känner sig utpekade, att vara 

föräldrar, att leva med barnet och stöd och support från omgivningen. Till dessa 

finns sex underkategorier: lättnad efter en diagnos, mödrars upplevelser, fäders 
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upplevelser, upplevelser av barnets beteende, upplevelser av barnets livskvalité 

och upplevelser av medicinering. 

Mödrar känner sig utpekade 
Peters och Jackson (2009) skrev i en studie om att uppfostra barn med ADHD 

kunde påverka situationen och känslorna i familjen negativt, vilket kunde skapa 

påfrestningar på föräldraskapet. Särskilt mödrar till barn med ADHD upplevde 

stress och depression av skuldkänslor och kritik de fick från omgivningen på 

grund av deras barns störning. Resultatet visade att mödrarna som deltog i studien 

visade att de kände stor utmattning i sin föräldraroll. En moder i studien sa att hon 

ofta kände sig frustrerad för att alltid behöva hjälpa sitt barn med allt. Andra 

mödrar kände sorg och besvikelse över att de inte hade fått uppleva en normal 

föräldraroll (Peters & Jackson, 2009).  

 

The hard part is really, what you say, people looking at you and 

judging you for being so outspoken and thinking that there’s 

something wrong with you instead of the kid. I think they’re 

judging me (Peters & Jackson, 2009, s. 66). 

 

I Taiwan gjorde Gau (2007) en studie som visade att mödrar kände sig 

misslyckade när deras barn hade ADHD. Den kinesiska visheten och 

samhällsläran säger att barnen ska ha lydnad, föräldraauktoritet och uppnå 

akademiska nivåer. När barnen inte uppfyllde kraven fick mödrarna skulden (Gau, 

2007). Omgivningen förväntade sig att mödrar skulle uppfostra ”snälla” barn och 

när de misslyckades belastades mödrarna för det. Eftersom barnen var så ”elaka” 

kände mödrarna att de var ”dåliga” mödrar (Neophytou & Webber, 2005).     

Lättnad efter en diagnos 
Innan barnet fått en diagnos upplevde mödrarna att det var mycket svårt att 

hantera barnets extremt störande beteende. De upplevde även höga nivåer av 

stress och motstridiga känslor innan diagnosen samt föreskrivning av 

medicineringen (Neophytou & Webber, 2005).     

 

We were given a questionnaire to take home by the doctor, so I’m 

going through this questionnaire and I’m ticking, ticking, and I’m 
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thinking, I hope he is [ADHD], I really hope he is because for the 

first time we’ve actually got something to put a name to 

(Neophytou & Webber, 2005, s. 319). 

 

När barnet hade fått en klar diagnos om sin sjukdom upplevde mödrarna en 

lättnad. De kände att det var sjukdomen som påverkade barnets negativa beteende 

och upplevde även en lättnad att det fanns något att sätta namn på. På så sätt 

kunde de renas från den skuld de bar på och känna att barnets negativa beteende 

inte var deras fel (Segal, 2001).  

Att vara föräldrar  

Mödrars upplevelser 
Mödrar kände att deras omvårdnadsansvar var för stort eftersom de hade det 

största ansvaret för barnets uppfostran och välbefinnande vilket ledde till stress. 

Stress gjorde att deras fysiska och psykiska välbefinnande påverkades (Bull & 

Whelan, 2006). Mödrarna kände att de inte hade tid till sig själva för sociala 

kontakter och egna aktiviteter eller umgås med vänner (Peters & Jackson, 2009). 

Till slut blev en del isolerade och utstötta från andra mödrar som ofta hade mycket 

att berätta om sina barn (Segal, 2001). 

 

Like in the books, most of them say you know, mothering ADHD 

children is three times as hard as mothering kids without ADHD 

(Peters & Jackson, 2009, s. 65). 

 

Vissa mödrar kände att de måste ha skolundervisning till barnet hemma istället. 

Samtidigt blev de frustrerade eftersom barnet inte kommer att få samma 

utbildningskvalité. De hade även stora  svårigheter att hitta barnvakt som kunde 

hantera deras barn (Peters & Jackson, 2009).  

 

Enligt mödrarna uppförde barnet sig inte dåligt av egen vilja därför hade de inte 

negativa reaktioner på barnets beteende (Chen et.al, 2008). Vissa mödrar kände att 

barnen var annorlunda redan innan födseln medan andra såg skillnad när barnet 

umgicks med andra syskon eller kamrater. Trots detta strävade de efter att barnet 

skulle få en normal uppväxt (Bull & Whelan, 2006).  
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Fäders upplevelser 
Fäderna tänkte inte likadant som mödrarna. De menade att barnet uppförde sig 

dåligt med egen vilja därför hade de negativa reaktioner på barnets beteende 

(Chen et. al., 2008). Fäderna upplevdes som skeptiska till barnets diagnos och 

behandling eftersom de tyckte att barnet hade dåligt uppförande, problem i skolan 

och var isolerade, därför betedde de sig så som de gjorde. De upplevde att barnet 

inte hade någon skam och skuld för sitt beteende. Barnets dåliga beteende gjorde 

att fäderna kände sig besvikna över dem och sig själva (a.a.). Fäderna kände att de 

inte hade pratat med övriga familjemedlemmar om sina känslor och tankar på 

barnets diagnos och behandling (Singh, 2003). 

Att leva med barnet 

Upplevelser av barnets beteende 
Det framgick tydligt att föräldrar upplevde att det fanns skillnader mellan deras 

barn med ADHD och barn utan sjukdomen. Föräldrarna rapporterade i en studie 

att barnen var krävande, högljudda, störande, oorganiserade och impulsiva. De 

kände även att barnen var i stort behov av hjälp under hela dagen från morgon till 

kväll (Cogill et.al., 2008). Föräldrarna hade olika reaktioner och känslor om 

barnets beteende. Dessutom trodde de att barnets beteende kommer att upprepas 

senare i livet under olika situationer (Chen et. al., 2008). 

Upplevelser av barnets livskvalité 
Barnets och dennes familjs livskvalitet påverkades negativt av sjukdomen. 

(Landgraf, 2002). Det skiljde sig mellan föräldrarnas och barnets bedömning om 

barnets livskvalité. Föräldrarna bedömde att barnets livskvalité var sämre än 

barnets egen bedömning. Mätningens resultat visade att föräldrar och barn var 

eniga när det gällde t ex fysisk funktion och kroppslig smärta men var oeniga om t 

ex uppförande, mental hälsa och självförtroende (Klassen, 2006).   

Upplevelser av medicinering 
Mödrar var oroliga för att behöva medicinera sina söner, även om de visste att 

medicineringen var den bästa behandlingen för deras söners beteende (Singh, 

2003). De var oroliga eftersom medicinering gav många biverkningar (Bull & 

Whelan, 2006). En moder berättade vad medicineringen gav för biverkningar: 
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to scream and crawl up the walls [and] see the carpet alive with 

spiders and snakes (Bull & Whelan, 2006, s. 670). 

 

En del fäder var oroliga för sönernas medicinering eftersom de kände att det var 

läkemedelsbehandlingen som orsakat sönernas negativa beteenden (Singh, 2003).  

 

Mödrar ansåg att medicinen förbättrade barnets livskvalité i skolan och i hemmet. 

Dessutom var barnet mer mottagligt för kärlek:   

 

He like, cuddles me more and kisses me more, and normally  

when he goes to bed and I say ‘love you’, he just goes ‘yeah 

mm’ but now its  like ‘I love you too’. . . . He seems to 

becoming more loving (Neophytou & Webber, 2005, s. 321).  

 

Mödrar tyckte att det var problematiskt att försöka få rätt dosering och rätt tidsram 

mellan läkemedlen. De klagade över våldsamma utbrott, svordomar, aggression 

och oförutsägbarhet från sina söner under den här perioden. Mödrar konstaterade 

fall av dåligt beteende från sina söner och att de inte visste om det var en följd av 

effekterna av att medicinen började ta slut, felaktiga doser av medicinering eller 

bara normalt agerande beteende (Neophytou & Webber, 2005).   

 

Föräldrar rapporterade att barn med ADHD som fick 12-timmars stimulerande 

medicin upplevde större svårigheter i morgonrutiner, än de som fick 6-8 timmars 

medicin. Föräldrar rapporterade även att barn med ADHD som fick 12-timmars 

stimulerande medicin upplevde färre svårigheter under tidig eftermiddag och sent 

på eftermiddagen/kvällen. Även att de skadade sig mindre än barnen som fick 6-8 

timmars stimulerande medicin (Cogill et. al, 2008). 

Stöd från omgivningen 
Mödrar var mer engagerade än fäderna när det gällde att få information om 

sjukdomen, träffa vårdpersonal och delta i behandlingstillfällen. Mödrarna 

upplevde att de fick för lite stöd från familjen och omgivningen. Omgivningen 

och familjen förstod inte hur svårt de hade det och vilket ansvar de hade (Segal, 

2001). Mödrarna var missnöjda med fädernas insats när det gällde uppfostran av 
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barnen. En del mödrar kände att det saknades stödgrupper medan andra som fick 

stöd tyckte att det var tröttande. Det som många uppskattade var föräldrakurser 

eftersom dessa gav nya metoder att hantera sina barn (Bull & Whelan, 2006). 

Mödrar rapporterade att de hittade stöd som hjälpte dem att inse att de inte var 

dåliga mödrar och att det fanns andra föräldrar som hade barn med dessa problem 

(Neophytou & Webber, 2005).   

DISKUSSION 
Metoddiskussion 
Genom att göra en litteraturstudie enligt Polit och Beck (2006) kunde vi jämföra 

forskarnas resultat och tolkningar (a.a).  

 

Artiklarna söktes i databaserna: Academic Search Elite, Cinahl, PubMed, Science 

Direct och PsycINFO. Dessa användes för att de innehåller vetenskapliga artiklar 

och har en omvårdnadsinrikting (Forsberg & Wengström, 2003).  

 

Det negativa med begränsning av sökord är att vi kan ha gått miste om relevanta 

artiklar, men om ingen begränsning gjorts skulle vi ha fått många irrelevanta 

artiklar. För att få aktuella artiklar var vi tvungna att begränsa sökningarna från 

1995-2009 för att undvika äldre artiklar. Begränsningarna kan ha gjort att vi gick 

miste om lämpliga artiklar. Äldre artiklar skulle kanske beskriva mer om att 

föräldrar upplevde att det var mycket svårare att hantera barnets beteende, 

eftersom effektiva behandlingar inte var tillgängliga på den tiden.  

 

En styrka med studien kan vara att två författare har analyserat artiklarna och att 

därmed två olika tolkningar har jämförts. De flesta artiklar var kvalitativa studier 

som bestod av intervjuer om mödrars och en del fäders upplevelser om att leva 

med sitt barn med ADHD. Dessa kvalitativa artiklar visade tydligt hur föräldrarna 

kände. Svaghet med studierna var att det inte fanns mycket om fäders perspektiv. 

En annan svaghet är att tabellerna i de kvantitativa artiklarna kan ha feltolkats. 

Därför kan vårt resultat påverkas negativt av de kvantitativa artiklarna eftersom 

deras tillförlitlighet var svårare att bedöma. En annan styrka med studien var när 

vi jämförde artiklarnas resultat för att tydligt kunna se likheter och skillnader av 

artiklarna. Med hjälp av artiklarnas resultat i artikelöversikten kunde bearbetning 
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av specifika meningar ske för att komma fram till passande kategorier som kunde 

användas i resultatet.  

 

De flesta artiklarna presenterade studier med båda föräldrarna, medan vissa 

artiklar bara innehöll studier av den ena föräldern. Det fanns blandade studier från 

olika länder som visade på kulturella skillnader. Exempel är studierna från 

resultatet som beskrev att den österländska kulturen har strängare uppfostran för 

barnen, medan den västerländska är inte lika strängt. Olika åldersgrupper fanns i 

studierna. Det framkom tydligt att deltagarna i studierna var mest mödrar i 

medelåldern.  

Resultatdiskussion  
Syftet med litteraturstudien var att beskriva föräldrars upplevelser av att leva med 

ett barn med en ADHD diagnos. Resultatet visade att föräldrarna upplevde 

problem med att hantera sitt barn. Utifrån resultatet diskuteras de fyra viktigaste 

fynden. Dessa är hur mödrar känner sig utpekade, lättnaden efter en diagnos, 

mödrars och fäders upplevelser av sitt barn och sist om hur stödet från 

omgivningen är. Resultatet visade att mödrar var de som var mest utsatta för 

omgivningens kritik av deras barns störning. Därför upplevde de ofta stress och 

depression. Detta fynd styrks av Wallace (2005) som beskrev att mödrarna 

upplevde negativa attityder från omgivningen. De upplevde en social utfrysning 

(a.a.). Det verkar inte vara någon skillnad mellan olika länder när det gäller 

mödrars upplevelser av skuld. Ett resultat visade hur den kinesiska samhällsläran 

ser på mödrar som har barn med ADHD. Det kan antas att den kinesiska kulturen 

upplevs strängare när det gäller att uppfostra barnen. Därför kan det tänkas att 

mödrarna känner större press att uppfostra sina barn till skillnad från den 

västerländska kulturen. Förutom skulden från omgivningen visade resultatet att 

mödrarna själva upplevde skuld och skyller på sig själva för att vara dåliga 

mödrar.  

 

Eftersom barn med ADHD har uppmärksamhetsstörning, koncentrations-

svårigheter och planeringssvårigheter så kan en slutsats dras att föräldrarna 

upplever det svårt att leva med barnet. En annan slutsats är att resultaten 

bekräftade att det verkligen är svårt för föräldrarna att leva med det drabbade 
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barnet. Det som visade sig mest förvånande i en studies resultat var att många i 

omgivningen enbart skyllde på mödrarna för barnets störning. 

 

Resultatet från studien visade att mödrarna kände stor ovisshet och svårigheter att 

bemöta sitt barn innan diagnosen och därför var de i behov av hjälp. Innan en 

bekräftelse på sjukdomen kan ske är det vanligt att föräldrarna känner sig osäkra 

och oroliga för barnets annorlunda beteende. Det är därför de ta på sig skulden 

eller tänker att barnet har en allvarligare sjukdom än vad det verkligen har. Detta 

kan tänkas innebära att vårdpersonal ska försöka eftersträva minskning av 

föräldrars ovisshet och oro. Det kan göras genom att så tidigt som möjligt ge 

föräldrarna en diagnos på barnet. På så sätt bidrar det till att deras skuldkänslor, 

ovisshet och oro lindras betydligt. 

 

Enligt studierna i resultatet skiljde sig mödrars och fäders upplevelser av att leva 

med sitt barn. Mödrarna hade mer förståelse för barnet än fäderna, vilket är 

förståeligt med tanke på att de hade större omvårdnadsansvar av barnet. Det har 

inte funnits mycket forskning om fäders upplevelser av sitt barn, vilket har visats i 

en studie som beskrev att fäder inte brukade kommunicera med andra om sina 

tankar och känslor kring barnets störning.    

 

Det är inte lätt för föräldrar att leva med sitt barn med ADHD och det framkom att 

det finns många familjer som inte får det stöd som behövs. Utifrån resultatet finns 

det en tydlig bild av att mödrarna kände att de hade det största ansvaret i 

omvårdnaden av barnet. Mödrarna var alltid mer aktiva att delta på möten och 

behandlingstillfällen med vårdpersonal än fäderna. Flera studier i resultatet 

bekräftade att mödrarna saknade stöd från omgivningen. En studie har kommit 

fram till att mödrarna har största ansvaret för omvårdnaden av barnet vilket 

styrker resultatet i denna studie. Studien visade även att fädernas uppfostran av 

barnet inte upplevdes positivt av mödrarna; detta ledde till konflikt mellan 

föräldrarna och påverkade föräldraskapet negativt (Baruch & Bamett, 1986; 

Arnold, O'Leary & Edwards, 1997). 

 

Svårighetsgraden av ADHD utgör hur mycket stress föräldrarna känner, speciellt 

när de upplever att barnet är envist. Övriga familjemedlemmar glöms oftast bort 
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eftersom mycket tid går åt till barnet med ADHD. Föräldrarnas konflikter och tjat 

leder till frustrationer och skuldkänslor som kan ge äktenskapsproblem. Det är 

svårt för föräldrarna att få den hjälp de behöver för att bemöta sitt barn och lösa 

konfliktsituationer. Omgivningen tror ibland att det är föräldrarna som har orsakat 

barnets problem (Socialstyrelsen, 2004). 

 

För att föräldrarna skall klara av att leva med sitt barn behövs 

föräldrautbildningsprogram. Utbildningsprogrammen baseras på beteende-

vetenskaplig psykologi och kallas även för familjens beteendeterapi. Programmen 

fokuserar inte bara på att minska beteendemässiga problem men även att bygga 

upp en fungerande relation mellan föräldrar och barn (Mattox & Harder, 2007). 

Även föräldrakurser som kom fram i resultatet har visat sig kunnat ge stöd till 

föräldrarna. Mattox & Harder (2007) visade att utvecklingen av 

föräldrautbildningen har gått långsamt, vilket borde ändras. Från utbildningen får 

föräldrarna lära sig att fungera som terapeuter till sina barn med ADHD. Studien 

beskriver att det finns bevis på att föräldrautbildning kan ändra barnets beteende. 

Ytterligare bevis för att stödja användningen av föräldrautbildning är att det har 

minskat brottsliga beteenden hos pojkar med ADHD. Studien bekräftade att det 

krävs tidigt behandling för att undvika flera beteendeproblem. Att få en ADHD 

diagnos innebär en livslång sjukdom för barnet. Därför är det viktigt att barnet får 

stöd, vägledning och förståelse från vårdpersonal, föräldrar, skolpersonal och 

socialarbetare för få ett bra liv (a.a.). 

Slutsats 
I vården borde mer stöd ges till föräldrarna, speciellt mödrarna, eftersom det har 

framkommit att de har det största ansvaret för barnet. Vårdpersonalen kan till 

exempel göra hembesök för att verkligen se hur familjesituationen är. Eftersom 

det kanske är lättare för mödrarna att visa känslorna i sin hemmiljö. Därefter kan 

vårdpersonalen sätta sig in i situationen och bidra till mer individuellt anpassat 

stöd. För att vårdpersonalen ska kunna hjälpa det drabbade barnet och dennes 

familj behövs mer utbildning och information om sjukdomen, vilket kan leda till 

större kunskap och bättre vård. I vården behövs även forskning om barnets egna 

upplevelser av sin sjukdom för att öka förståelsen av sjukdomen ännu mer. 

Samtidigt borde det göras forskning inom behandling med terapi eller 
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beteenderelaterade strategier som behandlingsalternativ, eftersom läkemedel 

resulterar i biverkningar.  
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Artikelöversikt                      Bilaga 2 
 
Författare:   Bull C., & Whelan T. 
Land/Årtal:   Australien 2006. 
Titel:  Parental Schemata in the Management of Children With Attention Deficit–Hyperactivity Disorder. 
Syfte:  Syftet med studien var att beskriva de scheman som styr föräldrars hantering av sina barn med ADHD. 
Urval/Datainsamlingsmetod: Deltagarna valdes ut genom ADHD support grupper. 10 mödrar deltog för att hjälpa sitt barn, de flesta hade gjort informell undersökning av 

ADHD. Mödrarna var ca 20-40 år. Barnen var 5-15 år. Kvalitativt tolkningsinstrument användes. En semistrukturerad intervju användes. 
Genomförande/Analys: Deltagarna godkännande och informerades om identitetsskyddet. Intervjuerna tog ca 1 timme och bandinspelades och transkriberades. 

Studien var godkänd av en etisk kommitté. Man använde fenomenologisk analys. 
Resultat: De flesta kände att deras barn var annorlunda från andra barn. De upplevde att medicinering var bra men biverkningarna vägde mer. De flesta 

deltagande mödrar ansågs ha ansvar för hantering och disciplin av sina barn. Fäderna ansågs ha en dålig kontroll på barnen. Mödrar var 
missnöjda med deras faderskap. Deltagarna hade höga förväntningar på sig själva som föräldrar och en stark känsla av ansvaret för sina barns 
välbefinnande. Några av mödrar rapporterade betydande personlig stress. En del kände att stödgrupper saknas och andra tyckte att deltagandet 
i stödgrupper var tröttande. Föräldraskaps kurser uppskattades och de fick lära sig nya tekniker. 

Kvalitet:  Svarar på syftet, undersökningsgruppen var tydlig beskrivet, deltagarna fick bekräfta resultatet av intervjuerna. Urvalsmetoden var inte 
angiven. Betyg: medel. 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Författare:  Chen, M., Seipp, C-M., & Johnston, C.   
Land/Årtal:   Kanada 2008. 
Titel:  Mothers’ and Fathers’ Attributions and Beliefs in Families of Girls and Boys with Attention-Deficit/ 

Hyperactivity Disorder. 
Syfte: Att undersöka om föräldrar till pojkar och flickor med ADHD skiljer sig åt i sina befogenheter för ouppmärksam och impulsiva symtom på 

ADHD.  
Urval/Datainsamlingsmetod: 17 föräldrapar till pojkar och 19 föräldrapar till flickor med ADHD från en större studie. Flickorna och pojkarna var 5-13 år. Familjerna var 

av medelklass, socialekonomisk och europeisk kanadensiska. Barnen var likställda i ålder, medicinerings status, samt svårighetsgrad på 
ADHD symtom. Barnen bodde med sina föräldrar. Föräldrarna bedömde barnets beteende på skriftliga scenarier. De fyllde i en enkät om 
deras kunskaper om ADHD.     

Genomförande: Föräldrarnas bedömning på ADHD symtom mättes med skriftligt analog frågeformulär. 10 skriftliga scenarier lästes som beskrev barns 
beteenden. Scenarierna beskriver impulsiva och ouppmärksamma ADHD symtom. Föräldrar skulle föreställa sig att barnet i scenarierna var 
deras barn. Efter läsningen, bedömde föräldrarna orsaken till barnets beteende i en 10-gradig skala (1 = upprörd, 10 = glad).  

Resultat:  Mödrar verkar ha en mer kunskap av sjukdomen än fäderna. Föräldrarna var ganska lika i sina reaktioner och övertygelse om barnens 
beteende. Båda såg att barnets ouppmärksam och impulsiva beteenden sannolikt kommer att upprepas i framtiden och i olika situationer. 
Mödrar rapporterade att de inte har negativa reaktioner på barnets beteende medan fäderna upplever negativa reaktioner.  

Kvalitet:   Svarar på syftet, hade god reliabilitet och validitet, olika mätmetoder användes och instämmer med slutsats. Betyg: hög. 
 
 



 

 

Författare:   Cogill, D., Soutullo, d’Aubuisson, C., Preuss, Lindback, T., Silverberg, M. & Buitelaar, J., C. 
Land/Årtal:   Europa 2008. 
Titel:  Impact of attention-deficit/hyperactivity disorder on the patient and family: results from a European survey. 
Syfte: Att utreda föräldrars upplevelser av ett barn med ADHD och nivån av barnets påverkan på vardagslivet för både barnet och familjen som 

helhet. Även att utreda föräldrars bedömningar av stimulans medicinering av deras barn med ADHD.  
Urval/Datainsamlingsmetod: Föräldrar från tio europeiska länder deltog. 910 barn var 6-18 år med ADHD och 995 barn utan ADHD. Online enkätundersökning med en 7-

gradig skala. Kvantitativa data och analys gjordes på barn mellan 6-10 år och barn mellan 11-18 år. Man gjorde randomiserat urval och t-test 
eller chi-test med en signifikants nivå på 5 %. 

Genomförande/Analys: Skickade inbjudningar till föräldrar med eller utan barn med ADHD. Frågeformuläret hänvisade till äldsta barnet med ADHD. Enkäterna 
granskades. Data analyserade separat från ADHD föräldrar grupp och icke-ADHD föräldrar grupp. Statistisk analys användes. 

Resultat: Föräldrarna registrerade att det fanns skillnader mellan yngre och äldre ADHD barn när det gäller vardagliga aktiviteter, allmänna beteende 
och familjeförhållanden. Jämfört med den normativa befolkningen rapporterade föräldrarna att ADHD barn konsekvent visade 
mer krävande, högljudda, störande, oorganiserad och impulsivt beteende. Betydligt fler föräldrar rapporterade att ADHD barn upplevde 
utmaningar hela dagen, från morgonen till sänggåendet, jämfört med den normativa befolkningen. 

Kvalitet:  Svarar på syftet, stor undersökning, enkätundersökningen var lätt att genomföra, instämmer med slutsatsen. Betyg: hög. 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Författare:   Gau, S.  
Land/Årtal:  Taiwan 2007.    
Titel:  Parental and family factors for attention-deficit hyperactivity disorder in Taiwanese children. 
Syfte: Att undersöka sambandet mellan ADHD och föräldrars plåga, föräldraskap och familjestöd. Barnets samspel med föräldrar och uppförande 

problem i hemmen i Taiwan. 
Urval/Datainsamlingsmetod: Stort urval av 375 patienter med ADHD i åldern 6-15 år med ADHD och/eller hyperkinetisk störning, som hade behandlats med metylfenidat 

under minst 6 månader. Patienter som inte behandlas av psykiska störningar och andra trotsiga sjukdomar exkluderades. Epidemiologiska 
studier på barn och ungdomar med psykiska störningar i Taiwan. Man hade fått information från intervjuer på föräldrar och barn, 
observationer av barnens beteenden och skattningsskalor rapporteras av föräldrar och lärare. Den första bedömningen tog cirka 1.5-2 timmar. 

Genomförande/Analys: Skriftligt informerat samtyckte erhölls från föräldrar och lärare i skolan. Även hade patienter och föräldrar informerats om syftet och 
tillvägagångssättet med studien. Mödrar fick fylla i ett frågeformulär om sina psykiskt lidande, föräldraskap och upplevelsen om familjestöd 
och barnens beteende mot dem. Statistiska analyser användes för att jämföra de genomsnittliga värderingarna för föräldraledighet, och familj 
åtgärder mellan ADHD och kontrollgrupper med kontroll för föräldrarnas ålder och utbildningsnivå.   

Resultat:  Mödrar av barn med ADHD rapporterade oro och deprimerande symtom. De hade mindre tillgivenhet och mer kontrollerande föräldraskap. 
De kände litet stöd från familjen, barnen umgås lite med föräldrarna och barnen har allvarliga beteende problem i hemmet.  

Kvalitet:  Svarar på syftet, finns inklusionskriterier och exklusionskriterier, använder olika mätmetoder och instämmer med slutsatsen. Betyg: hög.   
 
 
 
 
 
 



 

 

Författare:  Klassen, A-F., Miller, A. & Fine, S. 
Land/Årtal:  Kanada 2006.  
Titel: Agreement between parent and child report of quality of life in children with attention-deficit/hyperactivity disorder. 
Syfte: Att avgöra om föräldrar och barns överensstämmelse är betydande för fysiska domäner av livskvalitet än för psykosociala domäner: om 

föräldrar värdera deras barns livskvalitet större eller mindre än barnens värdering.  
Urval/Datainsamlingsmetod:  Barn 10-17 år valdes från en större studie från olika delar av provinsen British Columbia (Kanada) inom ADHD klinik diagnostiserad med 

ADHD under 2001-2002 och deras föräldrar som hade socioekonomisk status.  177 barn blev uttagna i den större studien, 43 blev bortfall. Av 
de kvarstående 134 hade 80 fullgjort enkäten. 64 av dessa hade diagnosen ADHD. Föräldrar som inte förstår språket togs bort. Child Health 
Questionnaire användes. 58 barn och deras föräldrar fullgjorde enkäten. 

Genomförande/Analys: Chefen för ADHD-kliniken skickade en beskrivning om studien och ett samtyckesformulär med frågeformuläret till föräldrarna. Påminnelse 
och två kopior av enkäten skickades till dem som inte svarade. Även telefonkontakt togs med dem som inte svarade. Studien är godkänd av en 
etisk kommitté. Tillförlitligheten för livskvalitet-skalan testades av Cronbach’s alpha koefficient. T-test användes vid föräldrars bedömning 
av barnets livskvalitet.  

Resultat:  Föräldrarna upplevde barnens livskvalitet sämre än barnens egen uppfattning.  
Kvalitet: Svarar på syftet, inkulsionskriterierna och exklusionskritererna är tydliga, olika mätmetoder, reliabiliteten var beräknad, medveten om liten 

undersökning. Betyg: hög. 

 
Författare:   Landgraf, J-M., Rappaport, L., & Rich, M.  
Land/Årtal:   USA 2002. 
Titel:  Measuring Quality of Life in Children With Attention-deficit/Hyperactivity Disorder and Their Families. 
Syfte:  För att utveckla och utvärdera erfarenheter och känslor av familjer med barn med ADHD använde man ett kort färdigställd frågeformulär.  
Urval/Datainsamlingsmetod: 81 barn varav 60 (74 %) var pojkar. 70 patienter (86 %) hade fått diagnosen för 1 år sen eller längre, 69 patienter (89 %) rapporterade 

mottagande medicinering. Intervjuade 3 familjer och 2 pediatriska sjukhus och 1 lärare som var chef för en lokal stödprogram för barn med 
beteende problem. Frågeformulär, intervjuer, graderingsskalor och observation.  

Genomförande/Analys: För att mäta resultatet av omsorg om kvaliteten på barnets vardag utöver centrala symtom användes frågeformulär, intervjuer, 
graderingsskalor och observation av familjens hem och anhöriga. Intervjuerna varade i 40 till 90 minuter. Dessa intervjuer byggde på tidigare 
observationsstudier och mätning av Child Health frågeformulär – en allmän livskvalitet åtgärd för barn med ADHD. Multitrait analys 
användes för att försäkra att gruppera objekten i 2 separata skalor som forskarna gjorde var lämpligt. Alla beräkningar har utförs med hjälp av 
den reviderade Multitrait analys program. 

Resultat:  En förälder känner sig frustrerad över att sitt barns ADHD är ohanterligt. ADHD sjukdomen ger en negativ inverkan på livskvaliteten för de 
drabbade barn och hans eller hennes familj. 

Kvalitet:  Svarar på syftet, använde olika mätmetoder och reliabilitet och validitet finns. Betyg: medel. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



 

 

Författare:   Neophytou, K., & Webber, R. 
Land/Årtal:   Australien 2005. 
Titel:  Attention deficit hyperactivity disorder: The family and social context. 
Syfte: Syftet med studien är att upptäcka och undersöka familjens erfarenheter som har ett barn med diagnosen ADHD. 
Urval/Datainsamlingsmetod: Tre familjer med en 9-årig son med ADHD. I familjerna hade föräldrarna separerat före diagnos och mödrar är heltids vårdare. Mödrars åldrar 

var 20-30 år. Barnen hade kontakt med sina fäder. Ett lämpligt stickprov från ett större sjukhus på barn med ADHD. Familjerna blev 
tillfrågade av forskarna om deltagande i studien. En semistrukturerad intervju användes. 

Genomförande/Analys: Under 3 månader intervjuades familjerna 3 gånger och lärare 2 gånger. Den första intervjun gjordes precis efter diagnosen och före 
medicineringen. En tematisk analys användes för att identifiera och katalogisera teman, sidoteman och mönster. 

Resultat:  Mödrar upplevde att tiden innan diagnosen var särskilt svårt. Mödrar upplevde höga nivåer av stress. Tre mödrar hävdade att barnen ständigt 
misskötte sig i ett oacceptabelt sätt. Mödrarna upplevde många motstridiga känslor före barnets diagnos och föreskrivning av medicinering. 
De kände sig sårade och arga av människors negativa reaktioner och blev utmattade för att skydda sina söner från avslag och misstroende. 
Mödrarna rapporterade om att de hade blandade reaktioner på deras barns diagnos och kände sig lättnad att veta att det fanns en orsak till 
deras barns svåra beteende. 

Kvalitet:   Svarar på syftet, undersökningsgruppen tydlig, datainsamlingsmetod finns men frågeställningar saknas, överensstämmelse med andra studier, 
  Instämmer med slutsatsen. Betyg: hög. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Författare:   Peters, K. & Jackson, D.,   
Land/Årtal:   Australien 2008. 
Titel:  Mothers’ experiences of parenting a child with attention deficit hyperactivity disorder. 
Syfte:  Att undersöka mödrars uppfattning och erfarenhet med föräldraskapet av ett barn med ADHD. 
Urval/Datainsamlingsmetod: Snöbollsurval användes på 11 mödrar av barn med ADHD. Inklusionskriterier var mödrar som var vårdnadshavare för barn med medicinskt 

diagnos av ADHD, prata flytande engelska och bor i New South Wales, Australien. Information om studien via media. Använde djup 
intervjuer och självberättelse. 

Genomförande/Analys: Djupintervjuer i 1-2 timmar på universitets campus. Intervjuer spelades in digitalt och skrevs ner ordagrant. Studien var godkänd av en etisk 
kommitté. Empirisk fenomenologisk psykologisk metod. 

Resultat:  Mödrarna kände att omvårdnads ansvaret var för stort, dem kände sig utpekade, granskade och kritiserade. De kände även skuld och skyller 
på sig själva och kände sig även som försvarare till sitt barn. 

Kvalitet:  Svarar på syftet, tydligt urvalsmetod, datainsamlingsmetod finns, instämmer med slutsatsen. Betyg: hög. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Författare:   Segal, E-S. 
Land/Årtal:   Chicago 2001.   
Titel:  Learned mothering: raising a child with ADHD. 
Syfte: Att undersöka mödrars erfarenheter att ha barn med ADHD. Målet med detta är att förstå deras behov och att undersöka hur socialarbetare 

bäst skulle uppfylla dessa behov.   
Urval/Datainsamlingsmetod: 25 frivilliga mödrar med varierande ålder som var födda från tidigt 30-talet till början av 50-talet. De flesta var college studenter och ungefär 

en fjärdedel hade avancerande grader. Alla var vita och bodde i mellersta och övre stadsdelar och var i medelklass. Mödrarna hade skilda 
erfarenheter att ha barn med ADHD. Studien utfördes 1992 och 1993 och använde grounded theory som är en kvalitativ forskningsmetod. 
Med denna typ av forskning är målet att sammanställa en temainriktad stereotyp som bygger på många berättelser från mödrars erfarenheter 
att ha barn med ADHD.     

Genomförande: Samtliga 25 personer intervjuades en gång, 15 av dessa har intervjuats två gånger. Intervjuerna bandinspelades, transkriberades och sedan 
kodades och organiserades.  

Resultat:  Mödrar upplevde ADHD diagnosen som en vändpunkt i deras liv med sitt barn när de fått information om sjukdomen, att det är möjligt för 
deras barn att utveckla kompensatoriska mekanismer, och att köpa läkemedel för att förbättra barnets förmåga att delta i och lära sig i skolan. 
Mödrar var glada att få veta att sjukdomen var som ”erkänt” problem och därmed skulle vara fri från skuld för svårigheter som de upplever. 
ADHD mödrarna uttryckte en känsla av isolering att inte kunna bjuda hem människor och kan ha varit utestängda från ansamlingar av andra 
när de diskuterade resultaten och framgångarna av sina barn. Mödrar upplever minskat stöd från sin omgivning.  

Kvalitet:   Svarar på syftet, tydlig beskrivning av undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod och dataanalys och instämmer med slutsatsen. Betyg: hög. 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Författare:   Singh, I. 
Land/Årtal:   England 2003. 
Titel:  Boys will be boys: Fathers’ perspectives on ADHD symptoms, diagnosis, and drug treatment. 
Syfte: Att undersöka fäders egna berättelser för att förstå deras perspektiv om symtomatiska ADHD beteenden, diagnos och narkotiska behandling 

på sina söner. 
Urval/Datainsamlingsmetod: 22 mödrar och 12 fäder från en pediatrisk neurologisk klinik intervjuades inom ett universitetssjukhus i Rhode Island. Ytterligare 17 mödrar 

och 10 fäder från utbildnings konferenser för ADHD, online stödgrupper och lokala skolor deltog. Inklusionskriterien var att barnen skulle ha 
fått medicinsk behandling i minst 3 månader men inte mer än ett år. Grounded theory användes för att analysera och samla in data. 
Informerat samtycke har erhållits från alla deltagare i studien, och styrelsens godkännande erhölls för forskning  
inom kliniken. 

Genomförande: Öppen, formella intervjuer utfördes med hjälp av bilder ur populära tidskrifter som deltagarna har valt för att undersöka individuella 
erfarenheter. Vid början av intervjuerna skulle deltagarna ta 30 minuter för att bläddra i tidningar och att samla in bilder.  
Deltagarna väljer upp till tio bilder och skrev ner associerade idéer och teman. De började med bilder som representerade deras erfarenheter 
av symtomatiska beteenden, följt av andra som representerade den diagnostiska processen. Efter intervjuer med båda föräldrarna fokuserade 
man på tre faser av ADHD diagnos och behandling. Intervjuerna varade mellan en och tre timmar, och var  
bandinspelad och transkriberad. 

Resultat:  Fäderna var skeptiska av barnets ADHD diagnos och behandling. Fäderna upplevde att barnets beteende inte var någon känsla av skam och 
skuld. Fäderna hade känslor av personligt misslyckande och svaghet, besvikelse i sina söner och sig själva.  



 

 

Kvalitet: Svarar på syftet, undersökningsgruppen och datainsamlingsmetoden är tydlig, etiskt godkännande accepterades av deltagarna och instämmer 
med slutsatsen. Betyg: hög 

 

 

 

 

 

 
 

 


