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Räddande rutiner 

”Ett jäkla drivhus för 
dåligt självförtroende” 

 
Familjen Borg Skoglund (fr v): Hanna, Nike, Per, Alexander, Lotta, Filip och Klara. Foto: 
Sofia Ekström  
Bråk om skärm, sovtid eller mat? Livet med barn bjuder på många 
utmaningar. Bokaktuella psykiatern Lotta Borg Skoglund menar att 
nyckeln till en smidig vardag är struktur och rutiner. 
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Som mamma till fem barn mellan 13 och 17 år, varav ett har en adhd-
diagnos, har Lotta Borg Skoglund, överläkare i psykiatri, lärt sig otroligt 
mycket om föräldraskap.  



Ännu mer har hon lärt sig av de föräldrar till barn med neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning (npf) som hon möter på den egna mottagningen 
Smart Psykiatri. Särskilt om hur familjer kan organisera livet för att få 
vardagen att gå smidigt och för att alla familjemedlemmar ska må bra. 

– Npf-föräldrar kan tvingas in i de här frågorna på liv eller död och vi kan 
lära av dem, säger Lotta Borg Skoglund, som också är lektor på Uppsala 
universitet och forskare vid Karolinska institutet. 

Just nu är hon och kollegan Martina Nelson aktuella med boken ”Svart 
bälte i föräldraskap: att lösa vardagen i npf-familjer” (Natur & Kultur, 
2021). I familjer där någon har en npf-diagnos kan vardagen nämligen vara 
extra utmanande, säger Lotta Borg Skoglund. 

– Dels måste de här föräldrarna utveckla strategier för att manövrera i 
vardagen utanför gängse normer, dels måste de ofta kapa förväntningarna 
på hur man ska vara som förälder. Samhällets förväntningar på föräldrar är 
väldigt högt uppskruvade. På ett sätt är det självklart, vi har ett enormt 
ansvar. Men för många är det som ett jäkla drivhus för dålig självkänsla och 
dåligt självförtroende. 

 
Min oro, när vi skrev boken, var att den skulle låta för banal 

och präktig. 
Många föräldrar till barn med en npf-diagnos behöver hitta strategier 
för att hantera tillvaron så att vardagen fungerar. Men faktum är att många 
föräldrar, även med barn utan diagnos, skulle må bra av att ställa mer 
rimliga krav på sitt föräldraskap och ”låna” de metoder som npf-föräldrar 
använder, säger Lotta Borg Skoglund.  

Alla föräldrar oroar ju sig över att barnen inte äter tillräckligt, inte sover 
nog, bråkar med syskon, inte kommer i väg till skolan eller sitter för mycket 
framför datorn, konstaterar Lotta Borg Skoglund när vi ses över en kopp 
kaffe på en uteservering på Möja i Stockholms skärgård. 

– Jag hade exempelvis ångest inför sommaren och såg framför mig hur 
sönerna bara skulle sitta och gejma, men sedan sommarjobbade alla och då 
kändes det okej att de spelade när de var lediga, säger hon med en suck av 
lättnad. 



 
 

När barnen var yngre använde Lotta Borg Skoglunds familj färgkodning och teckningar med 
bilder på vad som behöver göras på morgonen och kvällen. Foto: Sofia Ekström 
I boken ”Svart bälte i föräldraskap” har hon och Martina Nelson samlat all 
kunskap de hittat – från forskning till egen och andras erfarenheter – kring 
ämnen som mat, sömn, konflikter och skola. 

– Min oro, när vi skrev boken, var att den skulle låta för banal och präktig 
därför att om man kokar ner de här råden handlar det väldigt mycket om 
sunt förnuft och grunderna i motiverande samtal. 

Motiverande samtal var temat för Lotta Borg Skoglunds första bok ”Lyssnar 
din tonåring?” och är en metod som utvecklades av forskarna William 
Miller och Stephen Rollnick på 1980-talet.  

Det skapar en överblick och hjälper barnen att utveckla sätt 
att hantera förändring. 

I korthet går den ut på att föräldern ska ta sig ur sin egen uppfattning om 
hur saker och ting borde vara och vem man tycker har rätt, och i stället göra 
sig nyfiken på vad som ligger bakom det aktuella problemet, hur det har 
uppstått och hur man tillsammans med sitt barn kan förändra situationen. 

– Som förälder är det mycket svårare att få till en fördjupad relation med 
ditt barn om du går in i ett samtal med påståendet: ”Jag vet hur det är, jag 



har också varit ung”. Då sätter du dig i expertrollen och den ska man akta 
sig för, säger Lotta Borg Skoglund. 

Tanken är inte att komma med lösningen på problemet, utan att få till en 
dialog. 

– Målet är ju inte att våra barn ska bli lydiga soldater, utan att de ska 
berätta hur de tänker så att vi tillsammans kan hitta ett sätt att förändra hur 
vi båda ser på problemet. 

 
Att förbereda barnet väl på kvällen minskar friktionen morgonen efter. Ett annat av Lotta 
Borg Skoglunds tips är att sätta upp en dagsplanering på väggen. Foto: Sofia Ekström 
Förutsägbarhet är också genomgående i tipsen till npf-familjer och 
något som, enligt Lotta Borg Skoglund, gynnar alla barn. 

Många föräldrar känner exempelvis säkert igen sig i att just morgnar kan bli 
konfliktfyllda. Att förbereda så mycket man kan kvällen innan genom att 
packa skolväska, lägga fram kläderna som barnet (och den vuxne) ska ha på 
sig och ha en låda i hallen där allt barnet behöver ha med sig på morgonen 
ligger. Kanske kan barnet också få frukostmackan i sängen om det är svårt 
att komma upp på morgonen. En annan variant är att sätta upp en 
dagsplanering på väggen. 

– Att barnen får reda på vad som ska hända under dagen, och får 
förklaringar till varför saker behöver göras och vad som händer när planer 
ändras. Det skapar en överblick och hjälper barnen att utveckla sätt att 
hantera motgångar och förändring, vilket kan vara extra svårt vid npf. 



Det är som små silvertrådar som man måste vara väldigt 
uppmärksam på. 

När barnet får hjälp att förstå hur saker hänger ihop, och att hantera 
obehag inför en förändring och hjälp att utforska alternativa sätt att se på 
och lösa situationer – då blir framtida motgångar och förändringar mindre 
hotfulla, säger Lotta Borg Skoglund. 

Barn vill göra rätt om de kan – och alla barn, särskilt de yngre men även 
tonåringar, är beroende av sina föräldrars gillande, att bli omhändertagna 
och accepterade. 

– De flesta av oss håller på med det även som vuxna. När jag fick pappret på 
att jag hade blivit docent var pappa den första jag ringde till, pappa som jag 
bråkat med halva mitt liv, säger Lotta Borg Skoglund med ett stort skratt. 

 
Lotta Borg Skoglund konstaterar att det svåra inte är att hitta hur man vill vara som förälder, 
utan att orka hålla fast vid det när det börjar blåsa. ”När vi hamnar i konflikt och när vi blir 
rädda, det är då det är svårt”, säger hon. Foto: Sofia Ekström  
Motiverande samtal kan verka enkelt, men alla som försökt prata med 
sitt barn om saker där man tycker olika vet hur svårt det kan vara. För att 
komma dit där man kan ha ett öppet samtal behöver man ha byggt upp ett 
förtroende. 

– Det handlar om de små sakerna. Dels om små öar av omsorg, dels om att 
vara uppmärksam på när barnet faktiskt signalerar att det vill ha kontakt, 



även om det sker på ett ibland avigt och indirekt sätt, säger Lotta Borg 
Skoglund. 

Hon tror att det är få barn som har förmågan att säga: ”Pappa jag vill prata 
om det här!” Behovet av att prata kommer i stället till uttryck genom små 
puffar i vardagen. 

– Det är som små silvertrådar som man måste vara väldigt uppmärksam på 
för att se när de glimmar till och sedan fånga dem och hålla i dem 
jätteförsiktigt. Börjar man dra i dem för hårt kan barnet sparka bakut. 

Att visa intresse ger en mandat att diskutera hur mycket tid 
som är lagom att spela. 

Just det där att inte bli för entusiastisk när barnet berättar något, eller går 
en till mötes, tror Lotta Borg Skoglund är viktigt. För en förälder vars barn 
inte klivit utanför rummet på ett halvår kan det vara svårt att hålla tillbaka 
entusiasmen när barnet ska träffa en kompis – men om man blir för 
glad kan det skapa ett slags förväntan på barnet som lätt får det att gå i 
baklås. 

Hon berättar om när hon jobbat med familjer där barnen är hemmasittare 
och har tagit med föräldrarna till gaming centers där de får vara nybörjare i 
barnens värld. 

– Då ser vi hur relationen tar fart. Steg ett är att visa intresse, det ger en 
mandat att exempelvis diskutera hur mycket tid som är lagom att spela. 

Det primära målet med hela föräldraskapet är att rusta sitt barn för den 
här världen, det sekundära målet – och kanske mer egoistiska – är att få en 
fin relation till sina vuxna barn. 

– Att ha en fin relation är kanske något man främst börjar tänka på när 
barnen är tonåringar, men man lägger ju grunden till det när de är små, 
säger Lotta Borg Skoglund. 



 
I boken ”Svart bälte i föräldraskap” har Lotta Borg Skoglund och kollegan Martina Nelson 
samlat knep för att få vardagen att flyta på smidigt i familjer där någon har en npf-diagnos. 
Foto: Eva Lindblad/1001bild.se 
 

Lotta Borg Skoglunds tips för smidigare vardag 

• Planera och förbered. Det är avgörande för barn med npf att vardagen är 
förutsägbar och strukturerad, men förutsägbarhet och struktur är också något 
som alla barn gillar och mår bra av. 

• Orka titta bakom. Försök förstå behovet bakom barnets beteende. Här 
behöver du kliva ur din egen förklaringsmodell till varför saker är som de är 
och fråga dig själv: finns det andra sätt att se på, eller göra det här? Var 
förutsättningslös och nyfiken och se till att du orkar ta emot svaret. 

• Lär ditt barn att förhandla. I en bra förhandling kan ingen få precis som 
den vill, varken du eller barnet. I en bra förhandling går båda därifrån lite 
lagom missnöjda. En förhandling handlar om att kompromissa. 

• Kom inte med färdiga lösningar. Låt barnen i stället vara med och 
utforma lösningen. Lyssna utan att döma och stötta barnet i att formulera sig 
kring dilemmat – det är då man förändrar sitt sätta att tänka och då lärdomar 
sjunker in. 

 


