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SAMMANFATTNING 

 
Studien syftade till att utifrån en fenomenologisk utgångspunkt undersöka föräldrars 

erfarenheter av att ha barn med diagnos inom autismspektrumtillstånd, där bl.a. autism och 

Aspergers syndrom ingår. Detta paraplybegrepp ingår i sin tur i den medicinska termen 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi ville förstå hur föräldrarna uppfattade sin 

situation och hur både den och diagnosen tillskrevs mening. 

   Vi intervjuade tre mödrar till barn med autismspektrumstörning. Resultatet analyserades 

utifrån metoden Interpretative Phenomenological Analysis. För att förklara föräldrarnas 

meningsskapande och förstå deras livsvärldar har vi använt oss av teorier och begrepp från 

den fenomenologiska traditionen. I analysen har vi kontextualiserat föräldrarnas berättelser 

med hjälp av medikaliseringsforskning. 

   Studien har visat att föräldrarna kände sig misstrodda och ständigt fick kämpa för sina barn. 

Kampen underlättades något när barnen fick en diagnos som genererade en förklaring till 

problemen och pekade ut en möjlig lösning. Trots diagnosen var det fortfarande många runt 

om som inte förstod vad problematiken innebar och föräldrarna sökte sig gärna till personer 

med liknande erfarenheter, till vilka de kände samhörighet och gemenskap. 

 

Nyckelord: Autism, Aspergers syndrom, Föräldraskap, Meningsskapande, Fenomenologi 

 

ABSTRACT 

 

This study was conducted through a phenomenological perspective and aimed to investigate 

parents' experiences of having children with autism spectrum disorders, which include autism 

and Asperger's syndrome. This term, in turn, is a part of the medical term neuropsychiatric 

disorders. We wanted to understand how the parents perceived their situation and how they 

ascribed meaning to it.  

   Three mothers with sons who have autism spectrum disorder were interviewed. The results 

were analysed by the method Interpretive Phenomenological Analysis. In order to explain the 

-worlds we have used 

phenomenological theories. Further, research on medicalization has provided a context for 

interpretation in our analysis. 
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   The study revealed that parents felt distrusted and that they constantly had to fight for their 

children. The fight was helped somewhat when the children were given a diagnosis that 

generated an explanation to the problem and pointed towards a possible solution. Despite the 

diagnosis, the environment still did not understand what the problems involved and the 

parents felt affinity to people with similar experiences. 

 

Keywords: Autism,  syndrome, Parenthood, Meaningfulness, Phenomenology  
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INLEDNING 

    En hemul har hemskt stora fötter och ingen humor, förklarade 
     jag. Hon har en framträdande näsa som är lätt tillplattad och 
     håret växer i obestämda tottar. En hemul gör ingenting därför 
     att det är roligt utan bara för att det borde göras och berättar 
     hela tiden för en vad man själv borde ha gjort. 

                                                                       
                                                                      Ur Muminpappans Memoarer1 
 

I citatet har muminpappan bytt ut en filifjonka mot en hemul. Den som läser boken får veta att 

det egentligen är en filifjonkas egenskaper som muminpappan beskriver. I själva verket är det 

ju filifjonkor som är pliktmänniskor och helst av allt vill ha ordning och reda, medan hemuler 

istället har snäva specialintressen och gillar att samla på saker. Den medvetna förväxlingen 

som muminpappan gör förutsätter kategorisering, att hemuler och filifjonkor representerar 

olika grupper, och precis som alla andra platser skulle också Mumindalen bli obegriplig utan 

kategorier. Skillnaden är att Mumindalens invånare kategoriseras utifrån sina styrkor och 

intressen, inte utifrån hur väl de stämmer överens med funktionsnormer. Bortom de ensliga 

bergen, i vår värld, där vi läser trollens historier som sagor är situationen helt annorlunda. Här 

är det inte sällan avvikare som görs till grupper med hjälp av tillgängligt vetenskapligt 

kunnande. Varje tid och plats har sina sätt att kategorisera och de beteenden som 

kategoriserats har därför växlat, allteftersom kunskap och funktionsnormer har gjort det. 

   En nu pågående utveckling som i hög grad går ut på att kategorisera mänskligt beteende är 

den som brukar kallas medikalisering. Kortfattat innebär det att allt fler fenomen och delar av 

den mänskliga tillvaron får en medicinsk diagnos.2 Till varje lidande hör en orsak och ett 

botemedel, även om dessa ännu inte kunnat klarläggas. Som en del av denna utveckling kan 

man se de neuropsykiatriska beskrivningarna av barn som har det svårt i skolan. Deras udda 

eller oönskade beteenden antas ha sin orsak i medfödda dysfunktioner i hjärnan. 

   För att återvända till Mumindalen skulle en neuropsykiatrisk medikalisering där förutsätta 

att filifjonkornas sinne för ordning och reda och hemulernas samlarglöd konkurrerade med 

etablerade normer för hur man ska bete sig. Med den neuropsykiatriska blicken skulle dessa 

beteenden kunna beskrivas som abnorma fixeringar samtidigt som den bakomliggande 

hjärnskadan efterlystes.  

   Sociologen Eva Kärfve är av den uppfattningen att man med den neuropsykiatriska blicken 

missar och misskänner många (sociologiska, socialpsykologiska och psykologiska) 

                                                 
1 Tove Jansson, Muminpappans memoarer (Rabén & Sjögren, Stockholm), s. 26.  
2 Peter Conrad, The medicalization of  society: On the transformation of human conditions into treatable 
disorders (The John Hopkins University Press, Baltimore 2007), s. 4. 
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förklaringar till varför vissa barn har det svårt i skolan. I förlängningen felbedömer och döljer 

man de verkliga orsakerna till kriminalitet, självmordsbenägenhet m.m.3 Samtidigt kan en 

diagnos innebära ett synliggörande av de problem som människor faktiskt upplever. Att 

utreda och diagnostisera är ett sätt att ta upplevda svårigheter på allvar och huruvida en 

diagnos utgör den sorts stigma som Kärfve befarar är en fråga för empirisk undersökning. Att 

bara avfärda neuropsykiatriska diagnoser som ett uttryck för social kontroll riskerar att 

bagatellisera personliga erfarenheter och verkliga hjälpbehov.  

   Föräldrar i dagens svenska samhälle försöker att på en praktisk nivå hantera den ibland 

svåra vardagen, de lever i spänningen mellan att ta hjälp av de experter som utlovar bra 

behandling och kunskap och oviljan att med en diagnos stämpla barnet som avvikare. 

Föräldrarna försöker ofta hantera sina barns svårigheter genom att ta hjälp av medicinen eller 

psykiatrin, då detta är det huvudsakliga samhälleliga system inom vilket barns svårigheter 

idag hantaras. Trots hjälpen kan alltså föräldrar vara skeptiskt inställda till att kategorisera 

enbart enligt de neuropsykiatriska kriterier som idag används. Deras erfarenheter kanske inte 

alltid stämmer överens med den medicinska berättelsen. Den amerikanske sociologen Arthur 

W. Frank menar att alla upplevelser, även de som inte bekräftar den medicinska berättelsen, 

måste få utrymme. Olika röster måste få höras. Upplevelserna blir till narrativ som kan handla 

om allt från att inte alls acceptera diagnosen till att omarbeta den egna identiteten. Denna 

uppsats ska ses som ett försök att närmare beskriva hur dessa berättelser formas. 

 

Syfte och frågeställningar 

Mot denna bakgrund vill vi undersöka föräldrars levda erfarenhet av att ha barn med autism 

eller Aspergers syndrom. Mer preciserat vill vi förstå hur föräldrarna uppfattar sin situation 

genom att undersöka hur de gör autism och Aspergers syndrom till meningsfulla fenomen. Vi 

kommer därför att lägga vikt vid det sätt på vilket föräldrarna förmedlar sina upplevelser och 

gör dem till berättelser. Med utgångspunkt i denna helhetsberättelse vill vi förstå hur de 

tillskriver enskilda fenomen mening.  

   Våra frågeställningar är 

  Hur upplever föräldrarna att situationen var innan diagnosen ställdes? 

  Hur mottogs diagnosen? 

  Hur upplever föräldrarna att det är att leva med en diagnos och vilken mening 

tillskriver de den och sin situation? 

                                                 
3 Eva Kärfve, Hjärnspöken: Damp och hotet mot folkhälsan (Symposion, Stockholm/Stehag 2001), s. 16, 142. 
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Avgränsning och definition 

Till de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna hör fler diagnoser än dem inom 

autismspektrumtillstånd, bland annat ADHD och Tourettes syndrom. Vi har avgränsat oss till 

diagnoserna inom autismspektrumtillstånd för att skapa en viss enhetlighet i materialet. Alla 

livshistorier är unika, men vi ansåg att risken för spretighet och svårigheter att jämföra fallen 

ökade om fler diagnoser plockades ihop. 

 

Autismspektrumtillstånd 

Autismspektrumtillstånd är en paraplyterm som bland annat innefattar autistiskt syndrom, 

Aspergers syndrom, och atypisk autism. Atypisk autism brukar beskrivas som autismliknande 

tillstånd, och i juridisk mening innefattas där alla tillstånd inom autismspektrum utom 

autistiskt syndrom.4 Dessa diagnoser utgör olika typer av beteende- och utvecklingsavvikelser 

och antas ha en neurobiologisk grund. Den är genetiskt betingad men kan även påverkas av 

yttre faktorer.5 

 

Problematik 

Individer med autismspektrumtillstånd anses ofta ha problem med mentalisering, vilket 

innebär att de har svårt att förstå hur andra personer tänker. I vissa fall leder det till att de har 

svårare att känna medkänsla och uppvisa ett hänsynsfullt beteende. Ofta kan de inom 

autismspektrumtillstånd som är normalbegåvade träna upp detta. 

kräver dock mycket uppmärksamhet, och är väldigt uttröttande, vilket gör att de ofta upplever 

det jobbigt att vara bland folk. De uppfattar ofta det sociala samspelet som svårt och drar sig 

gärna undan sociala sammanhang vilket kan orsaka att de uppfattas som passiva eller 

annorlunda.6 

   Personer inom autismspektrumtillstånd har även problem med vad man kallar central 

koherens, som är ett sätt att bearbeta data. De kan ha svårt att uppfatta helheten och fokuserar 

ofta på enskilda detaljer för att först efter längre bearbetning uppfatta en helhet. 

Detaljfokuseringen skapar också oro för förändringar, eftersom varje liten förändring av 

detaljer innebär stora förändringar i individens vardag. Svag koherens behöver dock inte alltid 

                                                 
4 Methe Axén, Annika Brar, Eva Huslid, Viviann Nordin, Lena Nylander & Margareta Walch, Regionalt 
vårdprogram - ADHD , lindrig utvecklingsstörning och autismspektrumtillstånd hos 
barn, ungdomar och vuxna (Stockholms läns landsting, 2010), s. 35. 
5 Ibid., s. 39. 
6 Ibid., s. 40, 43. 
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vara ett problem. Arbeten med t.ex. krav på detaljuppfattning har stor nytta av personer med 

svag koherens.7 

   Inom autismspektrumet har man ofta svårt med generalisering och automatisering. Dessa är 

viktiga komponenter för att klara av vardagssituationer. Automatisering är det som gör att 

man till exempel kan lära sig att tala. Man förstår hur vi ska sätta ihop ord till meningar för att 

få fram ett visst budskap, och kan sedan applicera detta utan att för varje gång behöva tänka ut 

det på nytt. Generaliseringsproblem innebär istället att personen har svårt att använda sig av 

tidigare inlärd kunskap i nya situationer.8 

 

Diagnostisering 

Autismspektrumtillstånd diagnostiseras utifrån ett system som kallas DSM-IV men kommer 

inom kort att bytas ut till förmån för DSM-V. Detta medför vissa förändringar när det gäller 

diagnostisering, bland annat kommer Aspergers syndrom att tas bort som egen diagnos och 

införlivas i autismspektrumet. Dessutom kommer kriterierna för diagnostisering att bli 

betydligt snävare.9 

  Autismspektrumtillstånd är något man föds med, men symtomen är mer eller mindre tydliga 

från början. Ibland kan det visa sig redan i spädbarnsålder, medan det i andra fall visar sig 

senare. Ofta kan en diagnos fastställas från relativt tidig ålder.10 

 

Disposition 

Nedan följer ett avsnitt med teorier som utvecklats inom den sociologiska fenomenologin 

samt en diskussion om meningsskapandet genom berättande. I efterföljande avsnitt om 

tidigare forskning går vi från en diskussion av medikalisering, via forskning om familjer med 

barn med autismspektrumstörning och vidare till två studier om meningsskapande i samband 

med diagnostisering inom autismspektrumstörning. Metodavsnittet inleds med en överblick 

över kvalitativ och fenomenologisk metod innan vi presenterar exakt hur denna studie 

genomfördes. Den efterföljande resultatpresentationen är tematiskt upplagd och inleds med en 

kort redogörelse för våra informanters berättelser. Dessa analyseras sedan med hjälp av våra 

teorier. Därefter sammanfattas och diskuteras resultaten i relation till tidigare forskning för att 

avslutas med förslag på framtida studier. 

 
                                                 
7 Axén, Brar, Huslid, Nordin, Nylander & Walch, s. 41. 
8 Ibid., s. 42.  
9 Ibid., s. 35. 
10 Ibid., s. 36. 
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TEORI  
 

Utgångspunkten i denna undersökning är fenomenologisk och de teorier vi kommer att 

använda har samtliga utarbetats inom denna tradition. 

 

Sociologisk fenomenologi 

Fenomenologins grundare Edmund Husserls menade att kunskap bara kan nås genom 

erfarenheten, genom ett subjekt som förnimmer en omvärld. Ett fenomen finns aldrig utanför 

medvetandet, bara i eller genom det. Medvetandet är därtill filtrerat och kännetecknas av sin 

selektiva uppmärksamhet. Detta är grunden till kategoriseringar, att uppfatta en uppsättning 

egenskaper som någonting genom att förtränga de intryck som motsäger enhetligheten.11 Man 

kan föreställa sig att en omvärld skulle existera även om inte människor befolkade den men en 

sådan omvärld vore inte empiriskt tillgänglig, vi kan därför inte uttala oss om den. Detta 

innebär att upplevelsen av världen är vad som gör den verklig, och de sätt på vilka vi 

kategoriserar avgör hur den värld vi lever i konstrueras. Kategorisering är alltid en närvarande 

del av människans tolkning av världen, men den kan vara mer eller mindre styrande. 

Exempelvis uppfattas en närstående person ofta mindre typisk, medan en mer anonym person 

uppfattas tydligare definierad av de kategorier som hon anses tillhöra12.  

   Vår upplevelse är inte en neutral spegling av världen utanför, utan en process av 

situationsbundet meningsskapande av fenomen. För att komma åt ett fenomen måste man 

börja i den subjektiva upplevelsen av det, i livsvärldens definitioner av det, och undersöka hur 

fenomenet blir meningsfullt för oss som människor. Søren Overgaard och Dan Zahavi 

beskriver livsvärlden som the world we take for granted, the pre-scientific, experientially 
13. Peter Berger och 

Thomas Luckmann tillägger att vardagsverkligheten (vi uppfattar att begreppet är synonymt 

med livsvärld) upplevs vara i förväg arrangerad, oberoende av hur människan uppfattar den. 

Begreppet den naturliga attityden syftar just på denna upplevelse - att världen i stort sett inte 

kan vara annorlunda.14 Samtidigt som vi själva alltså är konstruktörer av omvärlden så litar vi 

blint på dess existens. Den uppfattas som given, vilket är en förutsättning för social handling. 

                                                 
11 Harvie Ferguson, Phenomenological sociology: Experience & Insight in Modern society (Sage Publications, 
London, Thousand Oaks & New Dehli 2006), s. 42. 
12 Peter L Berger & Thomas Luckmann, Kunskapssociologi: Hur individen uppfattar och formar sin socia la 
verklighet (1966) sv. övers. (Wahlström & Widstrand, Stockholm 1998), s. 44. 
13 Søren Overgaard & Dan Zahavi, Phenomenological Sociology: The subjectivity of everyday life (Basingstoke; 
New York: Palgrave Macmillian, 2009) s. 4. 
14 Berger & Luckmann, s. 33.  
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   Livsvärlden är uppbyggd av meningsfulla fenomen. Martin Heidegger beskriver mening 

som funktioner i livsvärlden och betonar meningens intersubjektiva, mellanmänskliga, 

karaktär. Människan finns till i relation till en specifik omvärld, uppbyggd av gemensam 

funktionell mening.15 Vad som gör att vi kan uppfatta två skilda människor som autister, trots 

att de ser olika ut, beter sig på skilda sätt, är olika gamla m.m. beror först och främst på att de 

kategoriseras som sådana. Kategorierna är i sin tur inte neutrala, d.v.s. de utgörs inte av en 

samling objekt som är oberoende av vår erfarenhet av dem, utan det är på grund av denna, vår 

erfarenhet, som de tillhör kategorin. Fenomen och uppsättningar av likartade fenomen (alltså 

kategorier) blir för oss funktionella redskap som kan användas för att förstå och hantera vår 

omgivning. Detta ska inte uppfattas som att människor i vår undersökning nödvändigtvis 

använder autism eller Aspergers syndrom som medel för att uppnå olika mål. Snarare att 

autism och Aspergers syndrom måste undersökas som del av berörda människors 

föreställningar om världen, inblandade i en kontext av värderingar, associationer, 

handlingsmöjligheter m.m. Den mening som autism och Aspergers syndrom tillskrivs bestäms 

alltså av det sammanhang som de ingår i. Om det t.ex. i skolmiljö uppstår problem för ett barn 

kan autism eller Aspergers syndrom bli meningsfulla fenomen genom att förklara avvikelsen 

som problemet antas ha sin orsak i, diagnoserna fyller en funktion. Meningen bestämmer vad 

fenomenet är och på grund av vår naturliga attityd till omvärlden uppfattas den inte vara 

godtycklig. 

  

Intentionalitet, institutioner och handlingslinjer 

Husserl menar, precis som Berger och Luckmann, att medvetandet alltid är intentionellt, det 

är alltid riktat mot något. Det kan vara ett hus, en känsla eller en diagnos, men det kan aldrig 

vila i sig självt.16 Genom kategorier och institutioner kan man säga att riktningen specificeras. 

Berger och Luckmann menar att en institution i princip sammanfaller med en vana, och är 

samtidigt förankrad i de inblandades tillskrivande av mening. Institutioner och all annan 

social verklighet uppstår genom objektiveringar. Med objektiveringar, uttryck, av tankar, 

känslor, m.m. blir individuella uppfattningar om fenomen intersubjektivt tillgängliga17. 

Genom objektiveringar och tolkning av andra människors objektiveringar uppstår en 

växelverkan som Berger och Luckmann kallar samhällets essentiella dialektik18. Denna 

intersubjektiva process mellan enskilda objektiveringar och språkliga och institutionella 
                                                 
15 Overgaard & Zahavi, s. 3. 
16 Berger & Luckmann, s. 32.  
17 Ibid., s. 48ff. 
18 Berger & Luckmann, s. 96. 
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strukturer är vad som skapar social verklighet där vissa objektiveringar anses naturliga medan 

andra inte kan få fäste.19 

   Institutionen anger vart medvetandet ska riktas och därmed utkristalliseras möjliga 

handlingar.20 Institutioner kontrollerar också genom själva sin existens det mänskliga 

handlandet genom att uppställa i förväg definierade handlingsmönster som kanaliserar det i en 
21. Deras 

institutionsbegrepp är därmed mycket kroppsligt. En institution, som ett klassrum, föreskriver 

att läraren pratar och eleverna sitter snällt i sina bänkar och tillgodogör sig den kunskap som 

skolverket anser viktig. Detta är inte den enda regeln i klassrummet (den enda möjliga 

handlingen), det tillåts en viss variation, men alltför kraftiga avvikelser lär innebära problem. 

En institutionell ordning låter vissa barn passera medan andra fastnar. Diagnostisering blir 

därmed ett sätt att kategorisera den senare gruppen i enlighet med legitim (neuropsykiatrisk) 

kunskap. 

   En mer samtida utveckling av detta resonemang finns i Sara Ahmeds tankar om 

handlingslinjer, normer och rum. Enligt Ahmed är rum detsamma som handlingsutrymme, 

genom kroppens närvaro i det blir det meningsfullt.22 Att orientera sig är att förstå vilka 

handlingar som är möjliga att utföra och kan beskrivas som att följa linjer. Dessa linjer 

beskriver de för oss önskvärda vägarna och med det vilka punkter vi kan och bör uppnå. 

What is available is what might reside as a point on this line. When we follow specific lines, 
23. Ahmeds 

linje ligger därmed nära Berger och Luckmanns institutionsbegrepp: längs linjen eller genom 

institutionen blir vissa handlingar möjliga och andra inte. Att orientera sig går tillbaka på 

intentionaliteten, att alltid rikta sig mot något. 

   Ahmed beskriver ett flertal olika linjer, som på skilda sätt möjliggör och omöjliggör 

handlingar. Först och främst linjer som kroppen rent fysiskt rör sig längs. Linjebegreppet 

betecknar därmed en fysisk regelbundenhet, t.ex. i ett klassrum, som vissa barn följer och 

andra skiljer ut sig ifrån.24 Linjen kan också beskrivas som en berättelse. Vi kan exempelvis 

säga att en familjehistoria utgörs av händelser som knyts samman likt punkter på en linje. Den 

narrativa linjen är på så sätt knuten till identitet, och ger en specifik riktning åt framtida 

                                                 
19 Berger & Luckmann., s. 31f. 
20 Ibid., s. 70.  
21 Ibid., s. 71. 
22 Sara Ahmed, Queer Phenomenology: Orientations, objects, others (Duke University Press, Durham & London 
2006), s. 65. 
23 Ibid., s. 14.  
24 Ibid., s. 80ff. 
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is not simply behind the child: it is what the child is asked 

to aspire toward 25. En linje innehåller därmed också förväntningar, som kan gå i kras. Det 

som av någon anledning upplevs som ett problem kan beskrivas som en avbruten linje, vars 

punkter i dess förlängning in i framtiden aldrig kommer att nås.  

   Berger och Luckmann använder begreppen terapi och tillintetgörelse för olika former av 

resocialisation av människor som på något sätt står utanför den institutionella ordningen 

(utanför den etablerade linjen). Terapi innebär att införliva en avvikare i den etablerade 

ordningen, medan tillintetgörelse handlar om att neutralisera avvikande definitioner. Detta 

genom att peka ut de avvikande definitionerna som omöjliga att ta på allvar, eller att översätta 

dem till begrepp som är meningsfulla inom den etablerade vardagsverkligheten.26 Exempel på 

det senare kan vara att beskriva en olust för stora folksamlingar som ett symtom på 

patologiska förändringar i hjärnan. Berger och Luckamann skriver i första hand om verbala 

definitioner och hämtar många exempel från historiska eller fiktiva diskussioner om 

institutionernas legitimeringar. En legitimering är ett försvar av institutionen, på meningsnivå. 

Den är vad som gör att institutionens existens framstår som rimlig.27 Vi vill föreslå att deras 

begrepp vidgas till att även omfatta handlingar som ifrågasätter eller avviker från den 

institutionella ordningen.  

 

Meningsskapande som en berättelse om identitet   

Arthur W. Frank tar i The wounded storyteller avstamp i en medikaliseringsdiskussion och 

menar att den medicinska vetenskapen har kolonialiserat kroppen. 
Just as political and economic colonialism took over geographic areas, 
modernist medicine claimed the body of its patients as its territory, at  
least for the duration of the treatment.  

 

Han menar att i de fall då sjukdomen snabbt kan botas är detta inte något egentligt problem, 

men om tillfrisknandet drar ut på tiden blir behovet av en egen röst, en egen definition av 

situationen, viktig. Det blir en moralisk uppgift att återta vet och 

beskriva förloppet utifrån den subjektiva livsvärlden. Människor berättar dels för att hjälpa 

andra i liknande situationer, dels för att kunna förstå sina nya identiteter. Berättelsen är alltså 

lika mycket till för en själv som för andra, de som berättar gör det med ansvar inför 

                                                 
25 Ahmed, s. 90.  
26 Berger & Luckmann, s. 134f. 
27 Ibid., s. 111.  
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omvärlden.28 För att knyta an till den fenomenologiska utgångspunkten kan man säga att de 

objektivistiska definitionerna av sjukdom inte lämnar utrymme för personligt 

meningsskapande, något som Frank menar måste få ingå. I och med uppgiften att berätta sin 

historia för andra uppstår ett slags gemenskap. Frank beskriver samhörighet -

ever samma problem med en metafor, 

från en reseskildring av Albert Schweitzer. Med detta menar han 

att alla som befinner sig i samma utsatta situation inte längre bara är sig själva utan blir del av 

en gemenskap. Gemenskapen syftar alltså på en delad erfarenhet.29 

   Frank beskriver tre idealtypiska sjukdomsnarrativ: det återställande narrativet, 

kaosnarrativet och det sökande narrativet. Handlingen i det återställande narrativet är 

Narrativet 

utgår från att hälsa är normaltillståndet, och historier som använder detta narrativ beskriver 

ofta en kamp för att återställa allt som det var innan.30 Detta är enligt Frank det vanligaste 

narrativet, vilket han menar beror på medicinens faktiska framgångar i att lindra lidande. Ett 

typexempel på det återställande narrativet är läkemedelsreklam som visar en person som blir 

sjuk, tar en tablett och tillfrisknar.31 Narrativet är därmed i hög grad en för vår kultur 

gemensam berättelse om sjukdom,32 vilket innebär att användningen av det återställande 

narrativet inte lämnar särskilt mycket utrymme för personligt meningsskapande. Den sjuke 

övertar både den journalförda beskrivningen av sjukdomen och de institutionaliserade 

förväntningarna på vem den sjuke är.33 

   Kaosnarrativet är egentligen inte en berättelse, utan ett virrvarr av svårsorterade intryck, där 

ingen, varken berättaren eller vårdapparaten verkar ha kontroll.34 Frank menar att den som 

upplever kaos inte är i stånd att berätta om det, att det krävs en distans för att kunna reflektera 

och återberätta.35 Kaos kan med andra ord vara en del av många berättelser, men inte gärna en 

självständig historia.  

   Det sökande narrativet handlar ofta om att återta kroppen och uppvärdera den meningsfulla 

erfarenhet som sjukdomen inneburit. 

                                                 
28 Arthur. W Frank, The wounded storyteller: Body, Illness, and E thics (The University of Chicago press, 
Chicago & London 1995), s. 10  18. 
29 Frank, s. 35. 
30 Ibid., s. 77. 
31 Ibid., s. 79. 
32 Ibid., s. 83. 
33 Ibid., s. 81. 
34 Ibid., s. 100. 
35 Ibid., s. 104f. 
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illness and seek to use it 36. Frank beskriver här ett meningsskapande av sjukdom som ligger i 

linje med Heideggers tankar om mening som användbarhet. Sjukdomen tillskrivs mening och 

fyller därigenom en funktion i livsvärlden, lidandet kan hanteras och kaoset tyglas. Narrativet 

handlar ofta om att koppla ett aktivt grepp om sjukdomen, att ge sig ut på en resa och komma 

tillbaka med en insikt.37 Till skillnad från i det återställande narrativet är det inte 

tillfrisknandet som är det centrala, utan den nyförvärvade erfarenheten. En viktig del av 

narrativet är alltså att återta sin berättelse och genom sina nya erfarenheter återupprätta sin 

egen person. 

   Franks narrativ är intressanta i relation till medikalisering. Han pekar på hur 

läkemedelsreklam bygger på och sprider det återställande narrativet, som därmed kan 

beskrivas vara en del av medikaliseringen. Medikalisering innebär att ett medicinskt 

perspektiv äger problemformuleringsinitiativet över många mänskliga svårigheter, och 

erbjuder genom det återsällande narrativet ett meningsskapande av dem. I Eva Kärfves 

Hjärnspöken framställs de berättelser som finns inom DAMP-litteraturen som mer eller 

mindre propagandistiska, att den lättnad som efter en tidig diagnos avlöser skamkänslor mest 

.38 Meningsskapande blir ur 

Kärfves perspektiv ytterligare en skadeverkning som befäster det från början felaktiga. Men 

som kommer framgå nedan finns flera andra sätt att beskriva saken på. 

   

                                                 
36 Frank., s. 115.  
37 Frank, s. 117f.  
38 Kärfve, s. 76ff. 
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TIDIGARE FORSKNING 
 

Ett par olika forskningsinriktningar och teman kommer att presenteras nedan. Inledningsvis 

följer en beskrivning av medikalisering av samhället. De forskare vi refererar till intar något 

olika positioner när de bedömer frågan och ser både faror och möjligheter. Med perspektivet 

följer emellertid ett (om än implicit) ifrågasättande av diagnostiserandet som sådant: en annan 

värld vore möjlig. Från en sådan utgångspunkt är det lätt att människors faktiska dilemman 

och levda erfarenheter negligeras. Därför följer på medikaliseringsdiskussionen studier som 

tar dessa svårigheter på allvar. Studierna beskriver en stressig vardag och de strategier som 

används för att hantera en ibland kaotisk tillvaro. Avslutningsvis presenteras två 

fenomenologiska studier där meningsskapande står i centrum. 

 

Medikalisering och neuropsykiatriska störningar 
 
There has been making up of people in all times and places, but only 
in the past two hundred years have the sciences been so central to the  
human understanding of who we are. We make ourselves in our own 
scientific image of the kinds of people it is possible to be.39 

 

Den kanadensiske filosofen Ian Hacking pekar i citatet på att människor i alla tider har 

kategoriserats i enlighet med tillgänglig kunskap, men att de senaste tvåhundra åren 

kännetecknats av att den vetenskapliga kunskapen blivit allt viktigare för detta. Hacking 

blir till och förändras i takt med att kunskap och institutioner gör det. Som exempel på detta 

nämner han autister.  
In 1950 this was not a way to be a person, people did not experience 
themselves in this way, they did not interact with their friends, their 
families [...], in the way they do now. Later this did become a way to 
be a person, to experience oneself, to live in society.40  

 

Innan diagnosen introducerades 1943 fanns visserligen människor med autism, i medicinsk 

bemärkelse. Men det var inte en identitet såsom det kan vara idag. Hacking menar att 

vetenskapliga metoder för att studera en kategori historiskt har sammanfallit med de 

mekanismer som skapar sorter av människor. Att räkna, kvantifiera och gradera, skapa 

normer, korrelera och söka samband, biologisera och nu senast att kartlägga gener har 

                                                 
39 Ian Hacking, Proceedings of the Brittish Academy 151 (2007), s. 305. 
40 Ibid., s. 303. 
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samtidigt bestämt vem den som tillhör en viss kategori är.41 

   Den kategorisering som den medicinska vetenskapen ägnar sig åt kallas medikalisering. 

Sociologen Peter Conrad definierar medikalisering som att icke-medicinska fenomen och 

problem börjar klassas som medicinska.42 Detta innebär att en allt större del av vår förståelse 

av samhället blir avhängig den medicinska vetenskapens definitioner. I Conrads uppfattning 

av begreppet ingår att grupper av människor som uppfattas ha eller utgöra problem 

kategoriseras i enlighet med medicinsk terminologi. Ofta har drivkraften bakom denna 

utveckling beskrivits som att professorer och doktorer helt enkelt lägger beslag på normbrott 

och samhällsproblem, men Conrad framhåller två alternativa huvudsakliga drivkrafter. Den 

första är att patienter och anhöriggrupper organiserar sig. Dessa använder den medicinska 

auktoriteten för att ställa krav eller kämpa för rättigheter.43 Den andra är läkemedelindustrin 

och dess marknadsföring som skapar efterfrågan på läkemedel genom att mänskliga problem 

av olika slag medikaliseras. Industrin drar inte bara nytta av en process, utan är också 

medskapare genom att på eget initiativ lansera problem.44 Den svenska 

funktionshinderforskaren Rafael Lindqvist pekar på att välfärdsstatens expansion, åtminstone 

i Sverige, har betytt mycket för samhällets medikalisering. Intresset för den har berott på dess 

när någon skulle sjukskrivas och sjukpenning utbetalas. För att en arbetsskada eller ett 

problem på en arbetsplats skulle ge ersättning krävdes att den kunde beskrivas med 

medicinska begrepp.45 Enligt både Conrad och Lindqvist bör utvecklingen med andra ord 

beskrivas som en samverkan mellan olika grupper som drar nytta av den. 

   En mer kritisk attityd intas av Kärfve och Frank. Frank (vars syn på saken presenterades 

utförligare i teoridelen) menar att medikaliseringen i princip är en kolonialisering av den 

mänskliga kroppen. Kärfves Hjärnspöken är ett angrepp mot den svenska DAMP-diagnosen i 

synnerhet och neuropsykiatrin i allmänhet. Hon skriver  
P  [DAMP] existens och utbredning 
saknar faktiskt motstycke i den medicinska historien. En mycket liten 
grupp psykiater [...] har lyckats slå ut alla andra förklaringar till varför 
barn uppför sig underligt.46  

 

                                                 
41 Hacking, s. 305ff.  
42 Conrad, s. 3f. 
43 Ibid., s. 9.  
44 Ibid., s. 16f.   
45 Medikalisering, professionalisering 
och hälsa: ett sociologiskt perspektiv (Studentlitteratur, Lund 1997), s. 52f.  
46 Kärfve, s. 14. 
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I båda dessa beskrivningar är aktören bakom utvecklingen den medicinska experten, en 

uppfattning som Conrad och Lindqvist alltså vänder sig mot. 

   Delar av Kärfves kritik grundar sig på insikten att avvikelser alltid uppstår i relation till 

sociala normer och institutioner. Från den utgångspunkten beskriver en diagnos inte 

nödvändigtvis ett fel i hjärnan. Att inte alla människor inkluderas i samhället är ett problem 

som kräver sin lösning, men Kärfve menar att tron på hjärnskador (d.v.s. neuropsykiatrisk 

medikalisering) är en felbedömning som är rent skadlig. Den tenderar att konservera de 

normer och institutioner som borde granskas och kan på sikt vara ett hot mot demokratin 

såtillvida att föräldrar förklaras inkompetenta att ta hand om sina barn utan inblandning av 

myndigheter.47 På mikronivå framhåller Kärfve att diagnosställandet har destruktiva effekter 

för familjen. Hon menar att, a) barnet segregeras från omgivningen och kommer aldrig att 

kunna up  ) Föräldrarna inkompetensförklaras och fråntas på 

sätt och vis ansvaret för sina barn vilket på sikt sänker deras självförtroende.48 Dessa 

påståenden faller inom ramen för denna uppsats att undersöka empiriskt, Kärfve gör det 

nämligen inte själv. 

   Hacking värderar egentligen inte medikaliseringen, men ur hans redogörelse kan man 

plocka ut ett par punkter som ifrågasätter Kärfves kritik. För det första ser Hacking i de 

neurobiologiska förklaringsmodellerna en ansvarsbefrielse i ordets positiva bemärkelse. 

Ohjälpliga beteenden bör inte stämplas som moraliska tillkortakommanden (resonemanget 

förutsätter alltså en hög sanningshalt i den neurobiologiska beskrivningen av beteendets 

orsak, något som Kärfve i just DAMP-fallet betvivlade). För det andra pekar Hacking, i 

motsats till Kärfve, på de hjälpinsatser som en diagnos faktiskt möjliggör och ser de terapier 

som syftar till normalisering som någonting gott. För det tredje diskuterar han kategorisering 

(diagnos) som en förutsättning för organisering, att själv försöka ta kommandot i diskussionen 

om vem man faktiskt är.49  

   Att kategorier av människor organiserar sig var enligt Conrad en av medikaliseringens 

drivkrafter. Lars-Christer Hydén beskriver detta som identitetspolitik. I ett samhälle där 

mångfald och olikhet är honnörsord är det legitimt att identifiera sig med exempelvis ett 

handikapp och från den positionen kämpa för rättigheter som normativa förgivettaganden 

förnekar vissa kategorier av människor. I en sådan kontext är någon med autism eller 

                                                 
47 Kärfve, s. 164f, 212f.  
48 Ibid., s. 80f. 
49 Hacking, s. 310ff. 
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Aspergers syndrom möjligtvis olik andra, men inte en avvikare.50 

 

Famil jen - Problembild 

Även om det kan finnas skäl att kritisera medikaliseringen så innebär inte det att de problem 

som har medikaliserats blir mindre allvarliga. Vårdvetenskapsforskaren Bengt Sivberg har 

undersökt hur familjer som har barn med någon form av autismspektrumstörning upplever sin 

familjesituation. Vad som tydligt kunde visas i undersökningen var att familjer med barn 

inom autismspektrumet uppvisade en större upplevelse av stress och press i vardagen än 

familjer utan diagnos. Stressen upplevdes i både den egna familjesituationen och i förhållande 

till skola, vård och övrig social omgivning.51 Ylva Benderix har i en vårdvetenskaplig 

avhandling, också den om föräldrars erfarenheter av att ha ett barn med autism, sett att 

föräldrarna upplever stress då barnets beteende uppfattas svårt att hantera. Detta eftersom 

föräldrarna känner att de hela tiden behöver hålla koll på barnet. Stressen leder till känslor av 

uppgivenhet och behov av professionell hjälp.52 

   Stressen bör i första hand förstås som en följd av de svårigheter som 

autismspektrumstörningarna medför, och är inte något som orsakar störningen vilket tidigare 

varit en vanlig uppfattning.53 Däremot är miljön avgörande för barns med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar förmåga att klara av vardagen. Barnneuropsykiatern Björn Kadesjö 

menar att en från början svår situation lätt utvecklas till ett negativt samspel. Han trycker på 

dynamiken mellan barn och förälder. Det är inte bara föräldern som påverkar barnet utan 

också i hög grad barnets beteende som inverkar på förälderns sätt att hantera situationen. 

Stressiga situationer bör därmed förstås som negativa samspel där stressen kan sägas eskalera 

i spiraler av mindre uppmuntran och mer restriktioner, vilket gör det än svårare för barnet att 

uppträda önskvärt.54 

 

 

 

                                                 
50 Lars-Christer  i Judith Lind, 
Normalitetens förhandling och förvandling: En antologi om barn, skola och föräldraskap (Symposion, 
Stockholm 2006), s. 269ff. 
51 Bengt Sivberg
spectrum disorder and parents with non- Autism vol 6 no 4 2002, s. 406. 
52 Ylva Benderix, Familjers och vårdpersonals erfarenheter av barn och vuxna med autism (Lunds Universitet, 
Lund 2007), s. 42. 
53 Sivberg, s. 406-407. 
54 Björn ADHD/Damp - en uppdatering 
(Studentlitteratur, Lund, 2007), s. 100ff. 
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Famil jen  Problemlösning 

Sivbergs studie visar vidare att dessa familjer har andra sätt att hantera vardagen än familjer i 

kontrollgruppen (familjer utan autismspektrumstörning). Så kallade coping strategies är just 

strategier för att hantera vardagen. Strategierna utvecklas av föräldrarna som ett svar på en 

högre nivå av stress i vardagen jämfört med den nivå som kontrollgruppen upplevde. 

Strategierna kan alltså ses som försök att undvika svårigheter, som konflikter, vilka annars 

kan drabba hela familjen. Distansering och flyktbeteenden var vanligt förekommande. Detta 

tog sig exempelvis uttryck i en benägenhet att ge efter för barnens beteende. Sådana strategier 

är inte alltid konstruktiva, menar Sivberg, men för föräldrarna uppfyller de sitt syfte genom att 

det akuta problemet försvinner.55 Hos dessa föräldrar fanns det också ett stort behov av redan 

utarbetade strategier som kan hjälpa dem att klara av den mer stressiga vardagen. Det är 

därför av stor vikt att dessa föräldrar får hjälp att hitta för dem lämpliga strategier som kan 

fungera för deras behov.56 

   En strategi skulle kunna vara avlastning, vilket innebär att föräldrarna kan få social hjälp. I 

g handlade detta om att barnet får möjlighet att i olika utsträckning bo på 

ett gruppboende.57 Benderix påpekar dock att dessa familjer upplever det svårt att få den 

professionella hjälp de anser sig behöva, i form av avlastning eller samtalsstöd. Bristen på 

hjälp kan möjligen bero på att det sociala nätverket minskat sedan familjens svårigheter har 

förändrat familjens sociala villkor.58 Också det att föräldrarna upplever att deras situation 

uppmärksammas och tas på allvar beskrivs värdefullt. Bra kontakt med kompetent 

vårdpersonal kan med andra ord både avhjälpa den stressiga familjesituationen och göra 

viktiga avtryck i föräldrarnas subjektiva upplevelser av sin situation.59,60. Det finns även 

studier som pekar på att föräldrar som är involverade i barnens behandlingsprogram upplever 

mindre stress och mer kontroll.61 

 

K änsloliv 

I Benedrix avhandling beskrivs hur föräldrarna förutom stress även upplevde känslor av sorg 

och skuld över att ha ett barn med ett avvikande beteende. Sorgen blev dock mindre 

närvarande när avlastningen kom. Föräldrarna upplevde den både med lättnad och ännu en 
                                                 
55 Sivberg, s. 406. 
56 Ibid., s. 406f. 
57 Benderix, s. 53. 
58 Ibid., s. 42, 52f. 
59 Ibid., s. 42.  
60 Britt-Marie Lindblad, Att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning: Erfarenheter av stöd och att 
vara professionell stödjare (Umeå Universitet, Umeå 2006), s. 39. 
61 Benderix, s. 18. 
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sorg. En lättnad för att livssituationen för föräldrarna och eventuella syskon blev lättare, men 

en sorg, dels för det liv de aldrig fick, dels för skuldkänslorna över att lämna bort 

omvårdnaden av sitt barn till någon annan.62  Benderix uppmärksammar dessutom hur 

föräldrarnas känslotillstånd har förändrats som en följd av barnets beteende. De beskriver 

trötthet, utmattning och ibland depressiva tendenser. De uppger även en förändring i det 

sociala samspelet som består i en ofta förminskad umgängeskrets, som beskrevs som en följd 

av eget förändrat känslotillstånd men också barnets ibland okontrollerbara beteende.63 

 

L evda erfarenheter och meningsskapande av diagnos 

Mycket av den forskning som gjorts om familjer med barn inom autismspektrum och andra 

funktionshinder, såväl som delar av den forskning som presenterats ovan, har fokuserat på 

problemlösning snarare än meningsskapande. Stress, coping strategies och handlingsmönster 

är begrepp som beskriver föräldrarnas situation, men som inte tränger särskilt långt in i deras 

subjektiva erfarenhet. Vårdvetenskapsforskaren Britt-Marie Lindblad skriver vid 

för 64. 

Avhandlingen är från 2006, men att läget drastiskt skulle ha förändrats har vi själva inte sett 

essutom 

erfarenheter och meningsskapande av situationen, inte diagnosen. Till vårt syfte hör som 

bekant att undersöka huruvida diagnostiserandet tillför situationen något. 

   En av Lindblads intressantaste iakttagelser, som samtidigt pekar på relevansen i både 

hennes och vår studie är att det inte finns någonting 
65. Hon reserverar sig för att 

slutsatsen kan bero på att alla som hon intervjuat har levt med diagnosen en längre tid, men 

framhåller ändå att andras nedvärdering, bristen på professionellt såväl som informellt stöd är 

vad föräldrarna ansett mest betungande.66 

   Lindblad pekar på att en etisk förpliktelse är central i föräldrarnas meningsskapande. Denna 

kännetecknas av en strävan att på bästa sätt ta hand om sitt barn. I vissa situationer upplevs 

strävan som en kamp mot de professionella, för att få det stöd som behövs för att den etiska 

förpliktelsen gentemot barnet ska kunna uppfyllas. Ett annat tema handlar om vänskap och 

                                                 
62 Benderix, s. 42f, 53. 
63 Ibid., s. 42. 
64 Lindblad, s. 20. 
65 Ibid., s. 44. 
66 Ibid., s. 44. 
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möten. Att få ett barn med funktionshinder beskrivs som ett prov på vänskap. När föräldern på 

grund av ett ökat omsorgsansvar inte är socialt tillgänglig på samma sätt som tidigare prövas 

beständigheten i vänskapliga relationer, men också den professionella omgivningen döms 

efter i vilken utsträckning den 67. 

   Ett annat undantag från den problemlösningsorienterade dominansen i autismforskningen 

bidrar pedagogikforskaren Kristina Hellberg med. Hon har gjort en fenomenologisk-narrativ 

studie av elever som går på ett individuellt gymnasieprogram för ungdomar med Aspergers 

syndrom. Studien är grundad i elevernas levda erfarenheter och kretsar kring beskrivningar av 

problem i skolan. I likhet med Kärfve gör Hellberg det uppenbart att elevernas problem 

uppstår i olika sociala situationer, men hon deltar för den skull inte i kritiken mot 

medikaliseringen. Där Kärfve har en tendens att bagatellisera upplevda svårigheter i sin kritik 

mot den neuropsykiatriska kunskapen gör Hellberg upplevelsen av dessa svårigheter till sin 

undersöknings utgångspunkt. Med det fenomenologiska greppet försöker hon ge en 

beskrivning av Aspergers syndrom där problemen å ena sidan bara uppstår i relation till olika 

institutioner (eller linjer för att knyta an till Ahmed), å andra sidan är högst verkliga för de 

inblandade. 

   Hellberg har identifierat ett tydligt narrativt i de intervjuades beskrivning av sin skoltid. 

Som många andra barn var de först förväntansfulla inför skolstarten. Snart förbyts 

entusiasmen i svårigheter, som så småningom eskalerar. Problemen uppstår i relation till 

lärare, klasskamrater, läxläsning m.m. Till slut blir problemen så oöverkomliga att psykolog 

eller kurator kontaktas och en utredning påbörjas. Diagnosen uppfattas som en vändpunkt som 

ger upphov till förändringar i livet. Slutligen beskriver ungdomarna att de på det särskilda 

.68 Vad som händer när diagnosen 

introduceras i ungdomarnas liv är att tidigare svårigheter tycks få sin förklaring, men också en 

ny mening. Diagnosen kan ses som  
ett redskap att ta till för att förklara svårigheter som eleven upplever 
idag. Att eleverna kan förklara och säga att de har Aspergers syndrom 
ses av några som en möjlighet och svårigheterna ges legitimitet. 

 

Det ska påpekas att alla inte identifierar sig med eller använder sin diagnos på det sättet.69 

Emellertid utgör diagnosen för samtliga en sorts inträdesbiljett till nämnda gymnasium.70 Den 

                                                 
67 Lindblad, s. 35-41. 
68 Kris - annorlunda - kategoriserad: Elevers berättelser från ett individuellt 

Normalitetens förhandling och förvandling: En antologi om barn, skola och 
föräldraskap (Symposion, Stockholm 2006), s. 234-251. 
69 Hellberg, s. 246f.  
70 Ibid., s. 251.  
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skapar för samtliga ungdomar nya slags linjer och sätt att orientera sig, vare sig de identifierar 

sig med diagnosen eller inte.  
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METOD 

 

K valitativ och fenomenologisk metod 

Patrik Aspers definierar i E tnografiska metoder en kvalitativ studie som att den ifrågasätter 

förgivettagna antaganden i syfte att förstå det som studeras genom att skapa distinktioner via 
71. Genom kvalitativ metod kan vi få en möjlighet att förstå fenomen genom att 

iaktta dem på närmare håll, i vårt fall genom intervjuer om föräldrars levda erfarenhet. 

Grunden för kvalitativa studier och för fenomenologi är förståelse. Människan föds in i en 

värld som måste tolkas, och vilka tolkningar som är meningsfulla och som forskaren vill 

förstå, bestäms i hög grad av samhällets tillfälliga utformning. Världen är med andra ord 

socialt konstruerad.72  

   En viktig del av förståelsearbetet i en kvalitativ undersökning kommer från hermeneutiken, 

som poängterar kontextens betydelse för tolkning. I och med att vi som utför studien har en 

viss förförståelse för fenomenen som undersöks kommer vi tolka dem, enskilda delar, utifrån 

vad vi tidigare vet, helheten. Samtidigt förändras helheten av den nya kunskap som de 

enskilda delarna tillför. Detta kallas den hermeneutiska cirkeln. För att överhuvudtaget kunna 

förstå aktörens mening behöver forskaren en viss förförståelse. Att denna är individuell och 

omöjlig att redovisa är oundvikligt. Det blir därför desto viktigare att forskaren aktivt 

reflekterar över sin egen roll och hur den kan påverka resultaten.73 Men i forskarens 

förförståelse ingår inte bara egna erfarenheter, utan också teorier och andra forskares resultat. 

Dessa påverkar också tolkningarna som görs, men på ett sätt som läsaren har en annan 

möjlighet att ta ställning till. Inom fenomenologin brukar man framhålla betydelsen av att 

forskaren sätter förförståelsen inom parentes för att så förutsättningslöst som möjligt närma 

sig aktörernas livsvärld. 

   Den fenomenologiska sociologin betonar att utgångspunkten för tolkning, analys och 

diskussion ska baseras på första ordningens konstruktion, d.v.s. baseras på informantens 

meningsnivå. Aktörerna inom fältet har skapat sig en egen förståelse och ett eget sätt att prata 

om och i fältet då det utgör deras vardag, deras förgivettaganden. Detta meningsskapande 

inom fältet, som alltså är vad forskaren vill säga något om, utgörs därmed till stor del av den 

naturliga attityden. Forskaren måste kunna förstå och använda sig av aktörernas språk och 

tankar kring fältet för att representera dessa på bästa sätt. Dock är det viktigt att sedan knyta 

                                                 
71 Patrik Aspers, E tnografiska metoder: Att förstå och förklara samtiden. (Liber, Malmö 2011), s. 14. 
72 Ibid., s. 24f. 
73 Ibid., s. 25f. 
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de begrepp som aktörerna själva använder sig av till en mer abstrakt och generaliserad 

begreppsordning, för att förklara dem. Dessa begreppsliga förklaringar utgör andra 

ordningens konstruktion.74     

 

Interpretative Phenomenological Analysis 

En analysmetod inom kvalitativ och fenomenologisk forskning är Interpretative 

Phenomenological Analysis, IPA. Metoden används i syfte att komma åt den mening 

aktörerna tillskriver fenomen, som autism, genom en rörelse från det mycket deskriptiva och 

konkreta (alltså första ordningens konstruktioner) till allt högre grader av abstraktion.75 

Analysarbetet utförs på tre nivåer. Den första nivån består av koder som syftar till att 

identifiera vad aktörerna själva anser viktigt, vad de säger. Tolkningarna som görs här är 

mycket begränsade.76 På den andra, lingvistiska, nivån identifieras hur detta framställs genom 

språkanvändning. Metaforer, skratt, motsägelser, tveksamheter m.m. blir av intresse.77 På den 

tredje nivån börjar man lämna det deskriptiva och plockar utifrån den första och andra nivån 

ut teman på en något högre abstraktionsnivå. Dessa teman är alltså tolkningar och svarar både 

mot textens konkretion och mot forskarens förförståelse.78 Nästa steg i analysen är att urskilja 

på vilket sätt olika teman är relaterade till varandra, vilka mönster som finns i materialet. 

Målet är att skapa en modell som förklarar relationen mellan materialets teman, och därmed 

hur aktörens meningsskapande är sammansatt i en helhet.79 Först därefter går forskaren vidare 

till nästa intervju och gör samma sak. Det sista steget innebär att identifiera mönster och 

organisera teman i hela materialet.80 

   I vår analys har vi inte slaviskt följt denna modell, den har varit en utgångspunkt. Modellen 

kan ses som en strävan att undvika alltför stora språng mellan informanternas meningsnivåer 

och forskarens tolkningar. Att ta analysen steg för steg är ett försök att säkra förklaringarnas 

grund i empirin, så att kopplingarna mellan första och andra ordningens konstruktioner är 

starka. 

    

 

 
                                                 
74 Aspers, s. 47-48. 
75 Jonathan A Smith, Paul Flowers & Michael Larkin, Interpretative phenomenological analysis: Theory, method 
and research (Sage Publications, Los Angeles 2009), s. 80. 
76 Ibid., s. 84. 
77 Ibid., s. 88. 
78 Ibid., s. 92. 
79 Ibid., s. 96. 
80 Ibid., s. 101. 



 27 

T illvägagångsätt 

Urval 

Urvalskriteriet var att de intervjuade var föräldrar till barn med en diagnos inom 

autismspektrumet. Vi sökte efter deltagare via olika intresseföreningar för autism- och 

Aspergerdiagnostiserade och anhöriga. Våra tre informanter var samtliga mödrar, och alla tre 

hade söner. Sönerna var mellan 9 och 26 år. Vi kommer i resultatdelen inte att diskutera 

eventuell betydelse av könssammansättningen men vill här göra läsaren uppmärksam på den. 

Den har inte varit ett aktivt val, varför vi inte heller har gjort den till en del av syftet. Vid valet 

av antal deltagare utgick vi ifrån Smiths m.fl. rekommendationer om tre till sex deltagare för 

fenomenologiska undersökningar av den här storleken. Då analysens fokus är detaljerad och 

textnära läsning anses detta deltagarantal generera tillräckligt med material för att enskilda 

analyser och jämförelser mellan fallen ska bli möjliga. Sådana jämförelser görs för att belysa 

både meningsfulla likheter och skillnader i materialet.81 Att det i denna undersökning till slut 

bara blev tre intervjuer har främst att göra med svårigheten att i tid hitta informanter villiga att 

delta. 

   Alla våra informanter var anslutna till olika nätverk. Att det är en viss typ av människor 

med viss en typ av erfarenhet (och som kanske mer än andra vill dela dessa erfarenheter) som 

söker sig till sådana nätverk kan inte uteslutas. Inte heller att erfarenheter förmedlas och 

omformas i samtalsgrupper eller möten. Läsaren bör med andra ord ta med sig att urvalet kan 

ha påverkat resultatet och att det blir än svårare att uttala sig om föräldrar i allmänhet. Men 

istället för att bara se detta som en fråga om begränsad representativitet har vi valt att aktivt 

fråga informanterna om deras engagemang i nätverken: hur de upplever dessa kontakter och 

hur kontakterna blir en del av deras livsvärldar. Nätverken blir därmed både en avgränsning 

och en del av studien. 

 

Intervjuerna 

I datainsamlingen använde vi semistrukturerade djupintervjuer. Smith m.fl. beskriver en 

djupintervju som ett samtal med ett syfte,82 vilket är lämpligt när föräldrarnas egna berättelser 

är centrala. Till intervjuerna konstruerade vi en intervjuguide med öppna frågor. Syftet med 

det var att ha en grund att utgå ifrån, samt att få ett slags osynlig struktur i samtalet. Det är 

viktigt att informanten själv får berätta sin historia och avgöra vad som är relevant för denne, 

                                                 
81 Smith, Flowers & Larkin, s. 51f. 
82 Ibid., s. 57. 
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men samtidigt är det bra för oss som intervjuare att hålla samtalet kring de teman som vi är 

intresserade av att undersöka.83 

   den med informanten Åsa, som vi sedan gick 

igenom för att få en uppfattning om hur frågorna hjälpte oss att få svar på det vi var 

intresserade av. Utifrån det preciserade och omformulerade vi frågorna till de efterföljande 

intervjuerna.84 Den slutgiltiga intervjuguidens teman var Diagnos, Socialt samspel och 

Livssituation. 

   Diagnostemat har använts för att fråga om varför barnet utreddes och hur misstankarna 

upplevdes, om diagnosen har gjort skillnad, hur den mottogs och upplevdes. 

   Temat Socialt samspel har byggts upp av den övergripande frågan om hur deras umgänge 

har sett ut över tid. Vi har även frågat intervjupersonerna om vilka de har kunnat prata om det 

med, samt om kontakter med människor i samma situation. Vi har också frågat om hur de 

upplever omgivningens kunskap om problemen.  

   Med temat Livssituation har vi försökt ringa in vilka förväntningar de haft på familjelivet, 

vad som har varit svårt och hur de har påverkats som personer (vilka erfarenheter de har tagit 

med sig). De kursiverade meningarna har använts som utgångspunkter i intervjuerna. 

   När vi transkriberade det inspelade samtalet skrevs allt ner ordagrant, och noteringar för 

längre pauser samt skratt och andra typer av påverkan på samtalet noterades för att en så 

verklig bild av samtalet som möjligt skulle överföras till läsningen.  

   Under intervjuerna var vi två intervjuare. En uppenbar nackdel med detta är det numerära 

underläge som informanten hamnar i. Den intervjuade kan känna sig utsatt i en sådan 

situation, vilket försvårar ett gott samtal. I värsta fall upplever informanten ett maktmässigt 

underläge. Vi ansåg dock att fördelarna, som fick oss att trots allt genomföra intervjuerna 

tillsammans, var flera. Med två som lyssnar ökar chanserna att fånga upp viktiga detaljer. 

Dessutom möjliggjorde det en viss arbetsdelning. Den ena kunde ställa en fråga samtidigt som 

den andra kunde reflektera över denna, föra anteckningar eller titta igenom intervjuguiden. 

Förhoppningsvis kan två uppmärksamma lyssnare också ställa mer relevanta följdfrågor än en 

ensam.85 Slutligen menar vi att då vi båda skulle tolka och analysera samma material, samt 

diskutera detta med varandra, var det en stor fördel att båda också var närvarande i mötet med 

den intervjuade.  

  

                                                 
83 Smith, Flowers & Larkin, s. 57, 59f. 
84 Ibid., s. 52. 
85 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer (Studentlitteratur, Lund 1997), s. 43f. 
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Generaliserbarhet 

Då vi gjort ett fåtal djupintervjuer har vi inte några direkta möjligheter att uttala oss om 

termer är vår studie inte generaliserbar. Antalet deltagare är få och de förväntas inte 

representera alla föräldrar som befinner sig i en liknande situation. Men resultaten kan kanske 

ge en inblick i, och förhoppningsvis väcka tankar kring en större grupp människors levda 

erfarenheter. Om det finns gemensamma drag i de intervjuades upplevelser kan vi alltså inte 

uttala oss om i vilken utsträckning detta mönster går igen i en större grupp. Men den 

begränsningen behöver inte vara skäl att tro att våra resultat skulle vara fullständigt unika för 

de människor som vi har pratat med. De upplevelser vi får ta del av är individuella, men inte 

nödvändigtvis isolerade, företeelser. Ett sätt att validera resultaten är också att relatera dem till 

vad som framkommit av tidigare forskning. Detta kommer att göras i slutdiskussionen. 

 

Etiska överväganden 

När vi först kontaktade våra informanter berättade vi om undersökningens syfte och varför vi 

ville intervjua just dem samt ungefär vilka ämnen som skulle tas upp i en eventuell intervju. 

Dessutom erbjöd vi oss att skicka dem en intervjuguide i förväg, så att de dels kunde fundera 

kring våra teman, dels få en chans att innan intervjuerna påpeka om det var något de inte ville 

prata om. 

   Vi har utgått från Vetenskapsrådets etiska riktlinjer i vår kontakt med informanterna. 

Informationskravet innebär att informanten delges villkoren för deltagandet samt 

undersökningens syfte.86 Detta gjordes redan vid första kontakttillfället. Vi informerade om 

att de själva valde vilka frågor de ville svara på och att de inte behövde fullfölja intervjuerna. 

Samtyckeskravet innebär att uppgiftslämnaren just samtycker till att medverka och att det sker 

på dennes villkor. Han eller hon ska kunna dra sig ur utan några negativa följder.87 Vi har 

därför sagt till deltagarna att de är välkomna att höra av sig om de vill komplettera, ändra eller 

dra tillbaka uppgifter. Vi har erbjudit alla respondenter att själva välja en plats för intervjun, 

där de känner sig bekväma. Detta gjordes även för att underlätta ett bra samtal. Med 

informanternas samtycke spelades intervjuerna in. Konfidentialitetskravet innebär att alla 

uppgifter ska ges största möjliga konfidentialitet och att ingen utomstående ska kunna ta del 

av dem.88 Detta krav försökte vi säkerställa genom att redan vid transkriberingen av 

                                                 
86 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Vetenskapsrådet 2002, s. 7. 
87 Ibid., s. 9. 
88 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, s. 12. 
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intervjuerna ändra namn, platser och övriga uppgifter som på något sätt kunde röja 

deltagarnas identitet. I de fall särskilda önskemål om att anonymisera uppgifter har framförts 

så har vi naturligtvis tillgodosett detta. Inspelning och transkriptionsutskrifter har förvarats så 

att ingen utomstående har kunnat få tillgång till dem. Nyttjandekravet som innebär att de 

lämnade uppgifterna inte får användas i andra sammanhang än den pågående studien kommer 

också hörsammas.89 

   Att intervjua föräldrar om deras upplevelser av avvikande barn och de svårigheter detta har 

inneburit kan uppfattas som ett känsligt ämne. Vi har behövt ställa frågor av privat karaktär 

och kan därmed ha rört upp känslor hos de intervjuade. I den mån vi har besvärat någon ser vi 

det därför som en viktig uppgift för oss att utföra ett bra arbete och verkligen ta tillvara dessa 

erfarenheter. Slutligen vill vi tillägga att de vi pratat med har framhållit vikten av att få dela 

med sig av sina upplevelser och att denna betydelse av att få dela med sig kommunicerar med 

något vi upplever som en etisk ambition från vår sida att synliggöra denna grupps erfarenhet 

vetenskapligt. 

                                                 
89 Ibid., s. 14. 
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RESULTAT OCH ANALYS 

 

Under analysen har fem överordnade teman rest sig ur materialet. Inom några av dem har vi 

valt att lyfta fram betydelsefulla distinktioner i form av underteman. Temat Hemmiljön och 

mötet med skolan behandlar upplevelser av att det i barnens nya omgivning uppstår problem 

som inte funnits tidigare, eller som tidigare inte tillmätts samma betydelse. Under 

Mottagandet samlas föräldrarnas erfarenheter av beskedet om en diagnos, samt känslomässiga 

och meningsförskjutande bearbetningar i anslutning till detta. Föräldrarna skildrar 

genomgående olika slags konflikter med omgivningen och tillskriver föräldraskapet meningen 

av Kamp, som är namnet på vårt tredje tema. Konflikterna utkämpas ömsom i ensamhet, 

ömsom i gemenskap vilket vi tematiserar i Isolering och gemenskap. Slutligen har vi i 

materialet lagt märke till hur föräldrarna pratar om diagnosens användbarhet, att den är en 

resurs för dem. Vi beskriver detta närmare i Diagnosen som kapital. Till sist knyter vi ihop 

vissa av de teoretiska resonemangen som förts i de ovanstående temana under rubriken 

Autism och Aspergerssyndrom som intersubjektiva fenomen. Diskussionen fokuserar på hur 

meningstillskrivandet av autism och Aspergers syndrom av föräldrarna görs tillgängliga i 

samhället.   

  Innan dessa resultat presenteras vill vi först ge en kort presentation av våra informanter, för 

att ge en överblick över deras berättelser. Därefter följer själva analysen. 

 

Åsa 

Åsas son Peter fick sin Asperger-diagnos när han gick i åttan, men hon hade tidigt misstänkt 

utredning i tredje klass gav inga svar. Tvärtom konstaterades att Peter var duktig i många 

ämnen. Han var lite tystlåten och var därför den enda i klassen som fick prata utan att räcka 

upp handen. Men senare ledde svårigheterna att anteckna från tavlan fram till en utredning om 

dningen visade att han både hade 

Aspergers syndrom och dyslexi. Åsa har tudelade upplevelser av Peters skolgång, å ena sidan 

upplever hon att hon måste kämpa för att skolan skulle uppmärksamma hans problem och 

göra en utredning, å andra sidan upplever hon 

 

  Under åren som följde efter Peters diagnos fick både hennes man och sedan hennes dotter 

ADHD-diagnos. Maken hade också en period av djupa depressioner, så Åsa var tvungen att ta 
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ett stort ansvar för familjen. Hon fick hoppa av studierna och börja jobba natt samtidigt som 

hon skötte kontakter med vård och skola på dagtid och försökte upprätthålla en struktur i 

familjen. All denna stress ledde till kroniskt trötthetssyndrom, med upp till tjugo sjukdagar 

Asperger-förbundet som gav nya kontakter och möjligheter att prata av sig. Hon har även 

bloggat och utbytt erfarenheter med kontakter på internet. Idag lever Åsa och hennes familj 

 

 

Britt-Marie 

Britt-Marie adopterade sin son Adam när han var två månader gammal. Hon beskriver att han 

så duktig på matte. Han var också väldigt 

intresserad av tåg och älskade att räkna vagnarna på tågen som åkte förbi på järnvägen. 

   I låg- och mellanstadiet bodde de på landet, skolan var idyllisk och Adam trivdes väldigt 

bra. Problem började med frånvaro i sjätte klass. Britt-Marie förstod att något var fel, men 

visste inte vad. Högstadiet, på en ny skola, blev än värre. Hon märkte att Adam inte alls 

trivdes. Frånvaron blev allt större och till slut sattes ett maskineri av utredningar igång. Det 

var kontakter med BUP, socialtjänsten, det var skolkonferenser, kuratorer och läkare. På BUP 

-

 

   Britt-Marie och hennes man såg olika på Adams behov, vilket till slut bidrog till att de 

skilde sig. Hon upplevde att både mannen och andra i omgivningen skyllde Adams beteende 

på hennes veka sätt att uppfostra honom. 

   Ett tag följde hon med Adam till skolan varje dag för att han skulle klara av att vara där, 

men till slut gick inte det heller. När Adam var sexton år låg han en dag i fosterställning i 

sängen och vägrade gå upp. En utredning inleddes på barnpsyk och man konstaterade att 

Adam hade autismspektrumstörning, dyslexi och depression. Britt-Marie kände en lättnad av 

tidigt med i Autism-gemenskapen, som erbjöd ett andrum och en förståelse från personer i 

liknande situationer. Det har varit en hjälp i hennes kamp och hon säger att hon aldrig 

kommer sluta kämpa för sin son.    
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Sarah 

När Sarahs son Andreas var sex månader började han kräkas efter varje måltid. Han var 

senare än andra barn i sin språkutveckling och hade svårt att sitta, stå och gå. På dagis 

undersökningar påbörjades innan de till slut fick veta orsaken. Sarah glömmer aldrig när de 

på sättet som läkaren berättade, och hon tyckte att bemötandet var dåligt. Hon visste ju inte 

ens vad autism betydde utan fick själv läsa på internet. Hon berättar att hon under den tiden 

grät väldigt mycket. Samtidigt började hon gå kurser för att kunna hjälpa Andreas. Hon 

upplever också att hennes tidigare utbildning till pedagog har hjälpt henne att träna honom. 

Andreas är nu nio år och behöver fortfarande väldigt mycket tillsyn. Hans hyperaktivitet 

skapar ofta konflikter med omgivningen som Sarah och hennes make tvingas hantera. 

Andreas kan springa fram till folk, smaka av deras matlådor, ta saker i affärer m.m. Han har 

svårt att sätta ihop hela meningar men han gör hela tiden framsteg, och för varje nytt ord han 

 

   För ett par år sedan kunde inte Sarah berätta för någon om Andreas svårigheter. Hon 

kommer ursprungligen från en annan kultur och beskriver att man inom denna har låg 

acceptans för avvikande barn och det var mycket svårt att berätta för släkten. Vändningen 

kom när hon träffade en kvinna som utan minsta blygsel presenterade sig som mamma till ett 

autistiskt barn. Sarah grät och sa att hon också hade en autistisk son. Genom medlemskap i 

Autism-gemenskapen och andra kontakter med anhöriga har hon lärt sig att berätta om 

Andreas och idag känner hon att hon kan ta med honom överallt. 

 

Vi kommer nu att knyta dessa berättelser till de fem teman som förklarades ovan. Temana 

följer i viss mån en kronologi, men inte alltid. Det finns dock en struktur av en resa som 

börjar i upplevelserna av hur barnet fungerade i hemmamiljön, via mötet med skolan som 

orsakar problem till diagnostisering och sedan en process av anpassning till en ny situation.   

 

H emmiljön och mötet med skolan  

Våra informanters berättelser om tiden innan diagnosen går delvis isär. I Sarahs fall uppstod 

tydliga problem väldigt tidigt varför det knappast fanns någon tid dessförinnan, medan det i 

de andra fallen går att se att barnens eventuella egenheter eller beteenden normaliserades i 

hemmet. Vi har sett att situationen anpassades till barnens beteenden i de fall det var 
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nödvändigt, och att de blev som en del av den vanliga vardagen. I hemmiljön utgjorde barnens 

beteenden alltså inte några problem, men under tiden i skolan kom de att uppfattas som något 

avvikande. I berättelserna framkommer att det var just i skolan som beteendena 

uppmärksammades som problematiska. I skolan utvärderas nämligen barns kunskaper och 

förmågor hela tiden efter relativt homogena och snäva mallar som är svåra att tänja på. De 

som avviker från det förväntade utmärker sig därför tydligt, både från andra barn och från 

skolverkets krav - från de önskade linjerna.  

  Britt-Marie upplevde att Adam trivdes bra i den lilla skolan på landet och att han hade 

kompisar. Problemen kom först i 

upplevde tidigare. Detta kan beskrivas som att han inte kunde hantera övergången och 

anpassa sig till sin nya miljö. En persons linje, de handlingsmönster eller 

orienteringsalternativ som hon har tillgodo, beror mycket på de förväntningar och normer som 

omgivningen tar förgivet. Linjer och institutioner, så som skolan, möjliggör vissa handlingar 

och omöjliggör andra. 

   Då Adam inte klarade av att leva upp till skolans krav slutade han att gå dit. Ur skolans 

perspektiv var detta ett normbrott, han agerade i och med sin frånvaro utanför de 

institutionaliserade linjerna, de rent fysiska regelbundenheter för hur man bör bete sig i 

skolan. Också för Britt-Marie innebar det ett brott mot det förväntade, fast på ett annat sätt. 

Den 

som var så duktig när han var liten, vi kallade ju ho

som att Adams familjelinje, den av Britt-Marie förväntade framtiden, bröts av. För att kunna 

lösa problemet, laga linjen, försökte hon hitta förklaringar till Adams frånvaro. När Adam fick 

sin diagnos, Autismspektrumstörning, fick problemet en förklaring, och därmed en möjlig 

lösning. En ny linje kunde upprättas för Adam. Då diagnosen legitimerar en viss anpassning 

av den vanliga skolans krav kan vi säga att den nya linjen löper parallellt med den förra, mot 

samma mål men med andra förväntningar. Han började först i en specialgrupp och tilläts 

sedan ha mamma med sig i skolan, men inte heller detta fungerade för honom. Den parallella 

linjen tycktes ligga för nära den ursprungliga, Adam klarade fortfarande inte av skolmiljön. 

Han verkade fortfarande inte kunna sträcka sig mot den framtid som omgivningen stakat ut åt 

honom. För att inrätta detta, Adams inkompatibilitet med skolan, i livsvärldens kategorisering 

användes hans diagnos, vilket samtidigt legitimerade institutionen. Då diagnosen kunde stå 

som förklaring till Adams oförmåga att gå i skolan behövde inte institutionen ifrågasättas eller 

uppfattas som misslyckad. 
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   Åsa berättar att det gjordes en utredning av Peter i tredje klass  
Och enligt den [...] så var han ju fantastiskt duktig på många ämnen, så att de 
tyckte ju inte att det var några problem. Men han hade ju bland annat tics från 
det att han var... fem-sex år. Så jag visste ju att det var någonting.  

 

Hon visste att han var duktig i vissa ämnen, men hon såg också problem. Även skolan såg 

vissa svårigheter, men problemen uppfattades inte som allvarliga. De löstes med att låta Peter, 

för de ämnen han var svag på, gå i en hjälpgrupp. Denna kombination, att han med viss hjälp 

klarade kunskapskraven samtidigt som han inte störde eller avvek allt för mycket, kan 

förklara hans passerande genom institutionen. Passerandet innebar dock inte att Peter helt och 

hållet följde linjen som representerar hans institutionaliserade handlingsmöjligheter. Det 

innebar bara att den linje som Peter följde än så länge låg tillräckligt nära den önskade linjen. 

Hans problem var hanterbara inom ramen för den vanliga skolans krav.  

   Till slut fick Åsa gehör för sina misstankar. När Peter berättade att han hade svårt att 

anteckna från tavlan inleddes en utredning för dyslexi som också ledde fram till en Aspergers-

diagnos. Diagnosen ger en möjlig förklaring till vissa problemen som kan uppstå, vilket 

förenklar passerandet genom den fortsatta skolgången, eftersom diagnosen tillåter viss 

modifiering av villkoren. Både Peter och Adam uppfattades som smarta och duktiga i skolan 

vilket gjorde att de klarade vissa av skolans krav för passerande, samtidigt som man i viss 

mån bortsåg från deras avvikelser, tills de framstod som alltför påtagliga för att kunna 

kompenseras. Adam och Peter fick genom sina diagnoser möjlighet till terapi, med vilket 

menas att de genom hjälpmedel såsom mindre grupper och skrivhjälp erbjöds återanpassning 

till den vanliga institutionen.  

   Sarahs fall skiljer sig något från de andra. Hon upplevde tidigt att Andreas hade någon 

bröts definitivt av när att han ett tag senare fick diagnosen autism samt lätt 

utvecklingsstörning. För Andreas innebar diagnosen att han istället för att återanpassas till den 

gamla institutionen hänvisades till en särskola. Hans diagnos genererade alltså förändrade 

förväntningar vilka ledde till en helt ny linje med nya möjliga riktningar. 

 

Mottagande av diagnos 

I samband med att föräldrarna berättar om beskedet att deras söner har autism eller Aspergers 

syndrom har vi kunnat urskilja flera betydelsefulla inslag, både med avseende på känslor och 

på meningsskapande. Samtliga informanter har på olika sätt beskrivit en sorg och i vissa fall 
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har vi också sett lättnad. De första två temana nedan behandlar dessa känslor. Därefter 

diskuteras hur föräldrarna tar diagnosen till sig och det meningsskapande som den medicinska 

kunskapen möjliggör. 

 

Sorg 
Det var ju klart en väldigt stor sorg, man tänkte hur ska det här gå, hur ska 
det gå med utbildning, hur ska det gå med hans liv, ska han hamna på ett 
hem som många hamnar på, kommer han någonsin att kunna hitta någon 
tjej och kanske skaffa barn...  

 

Åsa beskriver här beskedet om Peters diagnos som en stor sorg och en oro över hur Peters liv 

skulle kunna bli. Då han passerade i skolan och inte framstod som särskilt avvikande kom 

diagnosen som ett besked om att han faktiskt stack ut en smula från de andra. Sorgen kan 

beskrivas som en rädsla för att han kanske inte skulle nå fram till vissa viktiga punkter 

(utbildning, bostad, familj) längs linjen. Dessa punkter framställs vara vad som bör ingå i ett 

liv, ett antal mål att uppnå, och diagnosen kommer då som ett hot om att inte nå fram till dem. 

Vi kan därmed säga att hacket i linjen synliggör förväntningar i Åsas livsvärld. I den mån 

denna livsvärld är intersubjektiv kan vi anta att Åsa har pekat ut några i vår kultur högt 

värderade institutioner. 
Men sen insåg jag ju att allt det här som de skrev om att Aspergers syndrom 
var, allt som de radade upp har ju inte alla personer med Aspergers syndrom 
[...] det handlar ju också om personlighet och när man börjar inse det så blir det 
ju lite lättare, och sen var man ju tvungen att inse det att min son var ju likadan 
efter diagnosen som han var innan, och jag vet ju fortfarande inte hur hans liv 
kommer bli.  

 

Efter den ovan nämnda sorgen beskriver Åsa här en återhämtning. Att Peter kategoriseras som 

någon med Aspergers syndrom innebar inte, insåg hon, att han uppbar alla egenskaper som 

hörde till kategorin. Inte heller att kategorin uteslöt Peters personlighet - diagnosen 

definierade honom inte. Hon förstod att livet gick att förutse lika lite efter diagnosen som 

innan och att det liv de vant sig vid mycket väl skulle kunna fortsätta. Idag ser Åsa mer 

positivt på diagnosen men vi kan förstå att det inte var så till en början. Vi ser att hennes 

första tankar om diagnosen var att den kunde innebära en rad tänkbara svårigheter, bl.a. ett 

familjelöst liv på hem. Detta kan beskrivas som att den kategori Peter plötsligt kom att tillhöra 

för Åsa associerades med linjer som ledde åt fel håll. Kategoriseringen fick honom att 

automatiskt växla in på denna linje. Insikterna hon sedan fick handlar om en uppluckring av 

kategorin, i enlighet med vad Berger och Luckmann skriver om att personer i ens närhet 

uppfattas mindre typiska än andra. En son uppfattas inte gärna som en typisk Aspergare, vad 
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han gör är mer en följd av personlighet och mindre av Asperger. Genom den nära kontakten 

med honom förstärks nyanserna inom kategorin tills den blir nästintill meningslös, och den 

befarade linjen framstår som allt mindre sannolik. Den mening hon nu tillskriver diagnosen 

har skilts från hennes första intryck av den. 

   För Sarah stod det klart att Andreas hade svårigheter redan i spädbarnsåldern. Hon beskriver 

ett par års skytteltrafik mellan olika vård- och utredningsinstanser innan orsaken till 

problemen kunde lokaliseras. Med beskedet att det var autism förbyttes stressen och paniken i 

sorg, då allt som Andreas inte skulle klara av framhölls. Läkaren verkade inte heller bry sig så 

ag jättemycket, plus en massa nya ord som 

förväntade linje in i framtiden fullständigt hade huggits av. Beskedet innebar inte alls något 

förmildrande utan gjorde sorgen över barnets rörelser utanför de etablerade linjerna definitiv. 

För att förstå vad autism var började hon läsa på internet. Hon ville inte visa barnen hur 

ledsen hon var så hon läste på natten. Hon beskriver vidare att man inom hennes kultur har låg 

tolerans för funktionshindrade barn, och detta gjorde det svårt att både acceptera diagnosen 

och dela sorgen. Försöken att hantera den bestod alltså till en början inte av att lära sig 

acceptera sonen som han var och omvärdera punkterna längs hans tilltänkta linje. Efter hand 

har Sarahs sorg lättat  
 

] Det finns många barn som har det mycket värre än vad 
Andreas har. Samtidigt åkte jag till hemlandet [...], man ska tacka Gud för att 
man bor i Sverige ändå.  

 

Här syns hur hon till slut tagit till sig diagnosen och att vanan gjort sorgen mindre svår. 

Genom jämförelser med barn som har det värre skapades en grund för tacksamhet som gjorde 

Andreas svårigheter lättare att leva med. Meningsskapande i livsvärlden gjordes genom att 

plocka in bilder från andra tänkbara scenarion och pröva den egna situationen mot dessa. 

 

Lättnad 

På frågan om Britt-Marie upplevde sorg i och med diagnosen svarar hon att det gjorde hon 

den sorgen hade jag ju levt med så många år redan så jag visste ju att det 

 vad 

skönt, nu vet vi vad det är. Nu 

hon redan gått igenom kom diagnosen med löfte om förändring. Hon upplever att många 
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föräldrar känner just en lättnad, och att diagnosen framför allt berättigar en ny sorts hjälp. 

Britt-Marie hade under utredningsprocessen läst på om autism och var införstådd med att en 

diagnos kunde innebära vissa rättigheter. Upplevelsen var att nya framtidsscenarion nu tedde 

sig möjliga. Lättnaden blev en del av meningsskapandet kring diagnosen, där den 

känslomässiga rörelsen från stress och oro till lättnad bidrog till förståelsen av den. Vi kan 

beskriva detta som att nya linjer blev synliga för Britt-Marie. Diagnosen innebar ett nytt sätt 

att orientera sig, det blev möjligt att sträcka sig mot nya handlingar och ta ett nytt grepp om 

världen. Adam kanske inte längre skulle behöva plåga sig igenom röriga skolmiljöer eller sitta 

hemma, och Britt-Marie tänkte att hennes roll skulle bli annorlunda. Istället för att genomleva 

hjälp och hon skulle slippa se honom lida.  

   Allt blev inte frid och fröjd när Adam fick sin diagnos, men den accepterades som 

förklaring till hans avvikelse och medikaliseringen vann legitimitet. Det kollektiva i 

upplevelsen visar på medikaliseringens genomslag. 

   Lättnaden Britt-Marie upplevde bör också ses mot bakgrund av de anklagelser om dålig 

uppfostran som hon tidigare upplevde. Som neuropsykiatrisk förklaring motsäger diagnosen 

påståendet att Britt-Marie inte klarar av att fostra sin son och ger henne upprättelse som 

förälder. Påståendet att barnet är ouppfostrat lägger skulden för barnets beteende på föräldern, 

men pekar samtidigt på att det med viss träning skulle gå att inordna barnet i normen. Den 

neuropsykiatriska förklaringen ursäktar föräldern men beskriver samtidigt barnets beteende 

som mer statiskt. 

   

Att acceptera och agera utifrån diagnosen 

När Sarah till slut accepterat Andreas svårigheter har hon gjort det till sin uppgift att hjälpa 

honom. Denna rörelse från att förneka till att acceptera kan beskrivas i termer av Franks 

narrativ. Från ett kaos där Sarah sprang mellan sjukhus och ingen verkade veta vad som var 

fel, till ett sökande där hon har accepterat vilka förutsättningar hon har som förälder och gjort 

till sin uppgift att möjliggöra Andreas framsteg, något hon känner är meningsfullt. På samma 

sätt kan vi uppfatta Britt-Maries ord  
 
Jag vet att det är min livsuppgift att hjälpa de här två barnen. Så att det finns 
ingenting som kan få mig att ge upp. Jag stupar lite ibland, men sen är det 
bara att jag skruvar upp mig i ryggen och sen är det bara att fortsätta.  
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Diagnosen innebar att förutsättningarna för föräldraskapet kastades om, de tvingades in i en 

ny orientering mot omvärlden. När detta väl accepterats återstod att kämpa för barnets 

rättigheter. Det sökande narrativet är föräldrarnas berättelser om sig själva, hur meningen med 

deras föräldraskap förändrats.  

   Att ta till sig diagnosen innebär delvis att börja se på världen med medicinska ögon, att 

kategorisera omgivningen i enlighet med medicinsk kunskap. Att denna kunskap medverkar i 

meningsskapandet kring barnens beteenden lyser ibland igenom i hur föräldrarna pratar om 

sina barn. Åsa säger 

saker, såhär perceptioner 

så jättebråttom på grund av att han är hyperaktiv

sina vardagsförståelser. Barnen har problem med ljud och har bråttom. Därefter syns hur 

föräldrarna har anammat de medicinska begreppen för att beskriva dem. Detta medikaliserade 

meningsskapande blir framförallt begripligt som ett svar på de andra förklaringsalternativ som 

föräldrarna tvingas förhålla sig till, där barnen föreslås vara ouppfostrade. Den medicinska 

kunskapen bekräftar då att omgivningen har fel. 

  Men att meningsskapandet medikaliseras betyder inte att föräldrarna sväljer vad experterna 

säger med hull och hår. Britt-Marie tänker tillbaka på mottagandet av diagnosen med orden 
De kallade det då för autismspektrumstörning, lite läs- och skrivsvårigheter.  
Men det var nog mer det att han var ovan att läsa eller skriva. Jag vet inte 
om han har någon dyslexi men de påstod det. Och depression. Men det är 
klart, ligger man i fosterställning... så är det inget konstigt att man känner 
sig deprimerad.  

 

Att Adam skulle ha dyslexi tvivlade Britt-Marie på och beskriver det hellre som att han var 

ovan. Att -

Marie, men hon verkar inte anse att det medicinska utlåtandet tillförde något  att han mådde 

de kallade det för autismspektrums

uttrycker en skepsis - kanske hade läkarna rätt, men det viktiga var inte vad det hette, utan den 

hjälp han kunde få. 

  

livet, det är då man egentligen behöv

utreds, då de aldrig har haft behovet. Snarare än att beskriva en dysfunktion i vissa 

människors hjärnor, framställer hon diagnosen som en mekanism för att sortera fram dem som 

kan behöva extra hjälp. Om inte behovet finns, så tillför diagnosen inget. Både Åsa och Britt-

Marie accepterar till stor del diagnoserna, men inte helt och hållet, de gör dem till sina egna. 

Vi ser här ett aktivt meningsskapande av diagnosen. Att som Kärfve och Frank ta den 
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moderna medicinens kolonialisering av kroppen (där vissa definitioner mer eller mindre 

påtvingas) som utgångspunkt för resonemangen är en missvisande förenkling. 

 

K amp 

I samtliga intervjuer var det tydligt att informanterna tillskrev detta särskilda föräldraskap en 

mening av kamp. Vi vill lyfta fram tre aspekter av denna kamp. Den första rör föräldrarnas 

kamp mot en omgivning som inte tar dem på allvar och den andra handlar om en kamp mot 

okunskap. I tredje led beskriver vi hur kampen formas genom det perspektiv som föräldrarna 

utgår ifrån. 

 

Kampen för att bli tagen på allvar 

Alla våra informanter beskriver det konfliktfyllda mötet med omgivningen som en kamp, 

starkast syns det i Britt-Maries berättelse. De svårigheter som hon genomlever tas inte på 

allvar. Hon berättar hur hon en längre tid var med Adam i skolan och att det äntligen började 

gå bra, när det plötsligt tog tvärstopp.  
Det kan vara det att någon dukti du vet till 
hösten när du börjar nian så kan du ju inte ha med dig mamma i skolan 

. Poff så var han hemma. [...] Jag försökte få 
Adam ska 

komma till skol . De tog det alltså  
som att det var på pin kiv som han var hemma.  

 

Upplevelsen av att inte tas på allvar kännetecknade mötet med skolpersonalen. De såg Adam 

som en motståndare att knäcka och hennes förslag att få hemundervisning avfärdades bestämt. 

Personalen upplevdes ovillig att vara det minsta tillmötesgående och motarbetade snarare 

När detta inte lyckades föreslogs Adam istället flytt

djupliggande orsak till Adams beteende varken i honom själv eller i skolan, antogs den ligga 

hos henne, och lösningen blev att inte låta henne ta hand om honom. Både hennes omdöme, 

att hon vet vilka undervisningsmetoder som fungerar för Adam, och hennes duglighet som 

förälder ifrågasätts. Vi tolkar denna episod i Britt-Maries liv som att det inte fanns något 

skydd mot det som uppfattades som angrepp. Hon upplevde att både de professionella och den 
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diagnosen har ju varit misstrodda [...], det behöver man egentligen inte prata om i de här 

sammanhangen, f  

  

vilka svårigheter vi har hemma. Jag brukar alltid fråga dem att... om ni vill veta hur vi mår 

äldrarna framhåller att då autism är ett 

funktionshinder som inte syns har föräldrarna svårt att få myndigheter att förstå vilka 

hjälpinsatser som behövs. Byråkratin upplevs stelbent och oförmögen att fånga upp de 

autistiska barnens skilda behov. Erfarenheter föräldrarna bär på avfärdas och ses som 

illegitima i de institutioner som föräldrarna orienterar sig mot för att få hjälp. Föräldraskapet 

blir meningsfullt som en kamp mot dem som inte tror på föräldrarna.  

 

Kampen mot okunskap  

Ovan visades hur föräldrarna kände sig misstrodda av omgivningen. Men misstron är 

dubbelriktad, från sitt håll misstror föräldrarna också omgivningen. De beskriver ofta hur den, 

både de professionella och de privata kontakterna, lider brist på kunskap om 

neurospsykiatriska funktionsnedsättningar. 

   

man som hon och hennes make mötte. Andreas kunde bara uttala enstaka ord, på svenska. 

Mannen undrade varför Sarah inte hade lärt ut deras modersmål till Andreas. Hon blev 

ledsen. Om han hade vetat så skulle situationen inte ha inneburit något problem, än mindre 

smärta. På samma sätt redogör Britt-Marie för en läkarkontakt på BUP. Läkaren sa att han 

-Marie med orden att Adam snart tröttnar på att vara 

eller jag i alla fall fått många gånger ifrån lärare och läkare [...], jag betecknade honom som 

terigen sårar omgivningens okunskap föräldrarna. De försöker stå upp 

för sina barn och gör vad de kan, men får ingen förståelse för sin situation. Kampen utkämpas 

mot de mindre vetande. Genom att själva läsa på om den aktuella diagnosen, något som alla 

tre har fått göra på egen hand, har de kunnat inta en position från vilken de själva misstror 

omgivningen. I vissa fall är det till och med samma kunskap som experterna gör anspråk på 

som istället används mot dem. Den medicinska kunskapen accepteras, men vissa 

institutionella representanter i dess tjänst avvisas. 
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   Åsa menar att det är när människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inte får 

rätt hjälp som de verkliga problemen uppstår.  
Får man inte den hjälp man behöver så blir det ofta följdsjukdomar som  
ångest och depression och såhär, men får man bra hjälp man behöver 
från början så kan man faktiskt ha en bra hälsa. Man har bara den här 
diagnosen och ingenting mer. Och... det är väl det som är så tragiskt, när 
skolan inte ger den hjälp som behövs. [...] Det gör mig orolig att lärarna vet 
så lite om NPF när det är så många barn som har det.  

 

Barnen må ha sina diagnoser, men deras välmående är villkorad omgivningens okunskap. 

Själva tragiken står skolans oförmåga att hjälpa barnen för. 

   Att beskriva omgivningen, den professionella såväl som den privata, som okunnig är att 

placera problemet utanför barnet och föreslå vem det är som istället behöver ändra på sig. 

Föräldrarna kämpar med andra ord om problemformuleringsprivilegiet. Barnen har rätt till 

samhället - det är de okunniga som förstör. 

 

Att göra barnets kamp till sin egen 

I olika utsträckning antar föräldrarna sina barns perspektiv. Med detta menar vi inte att de i 

olika grad tar barnets parti, utan att de i olika grad ser på världen med sina barns ögon när de 

beskriver den. Perspektiv handlar alltså om den position föräldrarna väljer att kämpa utifrån. 

   Britt-Marie beskriver högfungerande autism som att  
Hjärnan fungerar på ett annat sätt. Och i vårt samhälle så är det ju... fel sätt.  
Man ska vara så väldigt social och man ska kunna läsa mellan raderna och 
man ska förstå alla skämt och man ska så väldigt mycket. Medan det i en 
anpassad miljö kan vara en enorm tillgång.  

 

Adams hjärna fungerar på ett visst sätt, den har sina svagheter och styrkor och det är 

omgivningens förgivettaganden om hur samhället ska vara som utgör problemet. Vidare 

beskriver hon hans vredesutbrott i hemmet med hål i väggarna, blåmärken på mamma och 

var mest synd om var ju 

världen med hans ögon och inbjuder oss som lyssnar att göra det också. Utgångspunkten för 

beskrivningen är Adam och sättet hon skildrar omvärlden på är utifrån hans, ibland hala, 

grepp om den. Kampen handlar därför om att förändra de institutioner som stänger Adam ute, 

t.ex. 

ett fyrkantigt barn genom ett 

man hjälper till att strukturera upp vardagen så behöver inte Aspergers syndrom utgöra något 

problem. Att strukturera om vardagen, att göra denna anpassning av sig själv och familjen, 
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beskrivs inte som någon svårighet. Utgångspunkten för resonemanget är därmed Peter. Hon 

ja då kramade han mig alltid tillbaka. Men det hade han inte gjort innan, för han förstod inte 

så att hon efteråt kunde förstå att det i alla lägen inte fanns någon vits med att kramas. Hon 

berättar att hon kan förstå Peter, när han t.ex. undviker folksamlingar. Hon tänker att hon själv 

skulle kunna ha fått en diagnos om hon hade varit liten idag, hon kan identifiera sig med hans 

upplevelser. Både Åsa och Britt-Marie förstår sina söner genom att utgå från deras 

upplevelser. Detta formar deras kamp, så att de av omgivningen kan kräva anpassning. Britt-

Marie uttrycker explicit samhällskritik medan Åsa gör det i viss mån, samtidigt som hon 

också ser lösningar i den anpassade familjemiljön. 

   Föräldrarna har alltså med utgångspunkt i barnens förhållande till omvärlden gjort deras 

svårigheter till sina. Föräldrarollen har genom utgångspunkten i det särskilda barnets behov 

specificerats till en kamp, rollens intentionalitet riktar föräldrarna mot de institutioner som 

måste förändras. Berättelser om barnen struktureras i hög grad av det återställande narrativet. 

Kampen handlar visserligen inte om att förändra någon situation till ett ursprungsläge, men 

det är barnens relation till normen som ger berättelserna nerv. De bygger på barnens 

förhållande till den normativa linjen, hur de färdas längs den, avlägsnar sig från den, gör nya 

närmanden och studsar bort. Även om diagnosen inte uppfattas definiera barnen, så är deras 

problematiska förhållande till den normativa linjen i hög grad vad som definierar berättelserna 

om dem. Dessa berättelser är naturligtvis också en konsekvens av frågorna vi ställt, av att 

informanterna intervjuats i egenskap av förälder till barn med autism, men samtidigt formas 

dessa berättelser bl.a. i de gemenskaper som kommer diskuteras längre ner.  

   När Sarah pratar om att lära sig förstå Andreas handlar det ofta om att föregripa konflikter. 

berättar att Andreas sprang fram till ett barn på en strand, men 

berättar också att han kan skrika på nätterna och störa grannarna, hur snabbt hon än kommer 

för att hjälpa honom. Skriken går inte att förhindra, ingen vet hur man ska göra. För Sarah 

handlar svårigheterna om olika människors behov som krockar med varandra: Andreas behov 

situationen som helhet. Sarah måste väga in andras upplevelser, och konflikten framstår som 

olöslig då de olika behoven under en överskådlig framtid kommer att förbli oförenliga. En 
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möjlig förklaring till att hon inte alltid kan anta Andreas perspektiv är att han har svårare än 

Peter och Adam att verbalt objektivera sina upplevelser och göra dem tillgängliga för andra. 

   Utifrån detta kan vi ana att föräldrarna tar på sig tre något skilda uppgifter. Britt-Marie utgår 

från Adam och kämpar för ett samhälle som kan inkludera honom. Åsa utgår från Peter och 

kämpar i viss mån för samma förändring, men också för att hålla ihop en anpassad familj. 

Sarah däremot utgår från de olika behov som kan finnas i en situation, och kämpar för att 

balansera dessa. 

 

Isolering och gemenskap 

I intervjumaterialet lade vi märke till en dubbelhet i föräldrarnas förhållande till omgivningen. 

Det finns en tydlig tråd av ensamhet och svek, men denna flätas samtidigt ihop med 

erfarenheter och upplevelser av ingå i en särskild gemenskap. Föräldrarna beskriver också ett 

behov av att få berätta om sina upplevelser.  

 

Övergiven av samhället 

I berättelserna gav föräldrarna olika exempel på vad vi tolkar som en känsla av att vara 

övergiven av samhället och en känsla av besvikelse över att vara ensam i kampen för barnen. 

Åsa berättar om hur hon har fått ta ett stort ansvar för familjen. Eftersom att det är mycket 

som händer hela tiden och det är mycket som man själv måste klara av blir det i längden 

myndighetskontakter som diagnoserna i Åsas familj har medfört, upplevde hon att hon var 

ensam i kampen för sin son, att hon inte fick någon hjälp när hon borde ha fått det. Också 

Sarah berättade att situationen med Andreas autism ledde till en ständig stress och en stor 

press i familjen och hon beskriver en besvikelse över att de som borde ha hjälpt dem inte 

gjorde det. De fick ingen hjälp att förstå vad det var för problem Andreas hade och ingen 

berättade vad Autism betydde. Hon fick själv ta reda på det. Hon upplevde det som en väldigt 

jobbig tid, att hon ensam fick ta stort ansvar för att hjälpa Andreas att bli bättre. Hon förklarar 

 

kommer och säger, varsågod, det här t finns en potentiell hjälp, men 

det är svårt att få den förverkligad, hon känner sig utlämnad åt sitt öde. Sarah uppvisar med 

detta en frustration över att de möjligheter som hon upplever sig vara berättigade till inte 

kommer. Denna frustration syns också hos Britt-Marie som berättar om otaliga fall där hon 
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ju ledsen alltså, man söker hjälp och tror att de

berättelserna finns en framträdande besvikelse över att ansträngningarna aldrig lett 

någonstans, att ingen varit tillräckligt kunnig och att hjälpen varit svår att hitta. 

   Förväntningarna på att få hjälp, en lösning, representerar en möjlig framtid på den nya 

linjen. Dessa förväntningar innefattar en önskan om att det inte ska uppkomma nya problem, 

nya avbrott i linjen, utan att det istället kommer hjälp utifrån. Föräldrarna sträcker ut sina 

händer i tron om att någon ska dra upp dem på den linje de halkade av. När dessa 

förhoppningar inte infrias upplever föräldrarna en besvikelse gentemot de institutioner, som 

trots att de utlovar hjälp inte kan erbjuda någon. Diagnosen pekar ut vad som skulle kunna 

vara en möjlig lösning men paradoxalt nog verkar denna konkretion kunna leda till nya 

besvikelser, då diagnosen på ett annat sätt än ett odefinierat dilemma ställer frågor om 

ansvarsfördelning - vad föräldrarna själva ska göra och vilka som bör hjälpa dem. Denna 

krock mellan förväntning och verklighet leder till besvikelse, och också till den misstro som 

diskuterades ovan. 

 

Ensamhet och isolering i förhållande till den nära omgivningen 

Vid sidan av upplevelsen av att samhället inte gör något åt deras situation upplever alla tre att 

de som mammor har tagit mer ansvar för att hjälpa sönerna än vad deras partner har gjort. 

Arbetsdelningen förstår de som resultat av olika kunskapsnivåer och händelser i deras liv och 

förståelsen skiljer sig mellan berättelserna då relationen mellan mödrarna och deras partner 

har sett olika ut. Skillnaderna sträcker sig från Britt-Maries fallerade äktenskap som bl.a. 

berodde på meningsskiljaktigheter kring Adams uppfostran, till Sarah, vars man är engagerad 

i Andreas utveckling. Skillnaderna syns tydligt i intervjuerna då Sarah i betydligt större 

ha bättre kunskaper än maken om Andreas träning är det ändå hon som tar det större ansvaret. 

Också Åsa har vid flera tillfällen fått ta ett väldigt stort ansvar för familjen i och med hennes 

makes depression som följdes av en diagnos.    

   I Åsas fall syns tydligt en upplevelse av ensamhet, dels i att ta ansvar för familjens 

problematik, dels att hon i sin omgivning upplevde att hon inte hade någon att vända sig till 

upplevelse av ensamhet och isolering från omgivningen, men berättar att hon nu har en 

kompis som hon träffar regelbundet. De båda har sina problem och tar dem skedvis för att 

orka med. Åsa menar att de som inte själva har barn med neuropsykiatrisk 
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funktionsnedsättning inte förstår hur mycket jobb det är. De som hon känner att hon kan 

hämta stöd ifrån har själva liknande upplevelser som hon. Sarahs ensamhet har delvis haft 

andra orsaker. När Andreas fick sin diagnos beskriver hon att hon och hennes man inte kunde 

on. De kunde inte ens 

berätta för Andreas farbror, som var läkare, trots att de såg att han hade sett att det var 

någonting som var fel. Ingen ville säga något. Vi tolkar detta som att Sarah i relation till 

Andreas problem upplevde en känsla av skam. Denna känsla förklaras till stor del av att hon 

beskriver att det i hennes kultur finns en annan syn på handikapp än i den svenska, att man 

Sarah och hennes man egenhändigt tog på sig ensamheten, som ett skydd mot skammen. 

Familjen valde att begränsa sitt umgänge på grund av Andreas svårigheter och hans behov av 

struktur. Detta kan beskrivas som en typ av isolering, vilket också finns i Åsas liv, då i 

förhållande till Pe

tydligt hur det är ett aktivt val att inte ha så stort umgänge. Det är något som är viktig för 

Peter och då är det också viktigt för henne. För Sarah är den sociala isoleringen inte bara en 

följd av Andreas behov utan också en följd av att hon inte upplever att folk förstår hur han är, 

 förstår de inte. Men de som är runt 

som accepterar Andreas som han är. 

 

Vikten av att prata - en väg till gemenskap 

Sarah beskriver att hon till en början inte alls ville prata om Andreas problem. Hon visste inte 

konstigt på dem. Men hon vande sig vid situationen och anpassade sina förväntningar. Första 

gången hon pratade om Andreas problem med någon var när hon gick en utbildning. Alla 

n berättar vidare att de både under och efter utbildningen brukade prata 

re 

 

   Sarahs resa från att inte alls vilja prata om Andreas problem, till att nu helt öppet göra det, 

kan enligt Franks teori förklaras som att hennes situation, hennes sons funktionsnedsättning, 
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utgör en permanent förändring i hennes liv. Detta leder till att hon måste omdefiniera 

situationen och göra den till sin egen, att utveckla sin egen röst. Genom att sluta oroa sig för 

hur andra ser på henne och istället börja prata om Andreas problem återtar hon rösten och 

därmed definitionen av sin situation. Beskedet om Andreas autism ledde till att hon tvingades 

omvärdera sina tidigare kunskaper och erfarenheter, och använda dem i sin nya roll. Sarah 

beskriver att hon i sin träning av Andreas har väldigt stor användning av att hon innan han 

föddes utbildat sig till pedagog. Den tidigare kunskapen får ett nytt syfte och tillskrivs en ny 

mening, hon har fått nya möjligheter att orientera sig mot omvärlden. De nya kunskaperna 

använder hon för att ta, vad Frank kallar metakontroll, över situationen. När Sarah först 

försökte dölja Andreas problem var det för att undvika den stigmatisering som det 

okontrollerade barnet gav upphov till. Det var bland annat här skammen uppstod. Hon kan 

fortfarande inte alltid kontrollera Andreas, men hon kan delvis kontrollera presentationen av 

honom och sig själv. Detta kan vara en förklaring till att hon nu känner sig trygg att ta med 

Andreas överallt. Med sin nya röst bryr hon sig inte längre om samhällets stämpling. 

   För Sarah var samtalet med andra och möjligheten att prata med någon om Andreas en 

viktig komponent i hennes förståelse av sonens problem, men också förståelsen av hennes 

egen roll i sonens liv. Britt-Marie och Åsa nämner också att det är viktigt att få gehör för och 

prata om sin situation. Åsa upplever att det är viktigt att prata, men också att lyssna på 

varandra. Hon menar att det framförallt är viktigt i relation till hela livssituationen, att få 

berätta hela sin historia.  
När jag fick kroniskt trötthetssyndrom och började vara hemma så startade 

 
om mitt liv helt enkelt och skrev om vad som hände hur jag kände och hur 

för 
att skriva av mig eftersom jag inte hade någon att prata med. 

 

Hon förklarar att bloggen fick fungera lite som en dagbok. Som Frank skriver innebär 

återtagandet av sin berättelse att man gör sin röst hörd, att berättelsen delas med andra. Det 

syns tydligt att Åsa med sin berättelse och sina erfarenheter vill nå andra och hjälpa dem i 

samma situation som hon själv befinner sig i. 

   I all tre berättelser kan vi klart se att upplevelser av gemenskap och engagemang är viktiga 

för att forma föräldrarnas livsvärldar. Föreningarna som de är aktiva i skapar en känsla av 

gemenskap. I Sarahs fall syns tydligt att acceptansen och förståelsen av hennes nya situation 

kommer med upplevelsen av en samhörighet, att det finns någon som har upplevt samma sak. 

Situationen 

gå med i Autism-gruppen. Som aktiv upplever hon en gemenskap med dem som har liknande 
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b

är säker på sin nya 

identitet, och att gemenskapen för henne består i att få dela med sig av sin styrka. Britt-Marie 

upplever att engagemanget i föreningen gav henne kraft att orka fortsätta sin kamp och 

upplever att en viktig del av samhörigheten har funnits i Autism-gruppen

engagemanget fört med sig. I hennes fall upplevdes aldrig Adams autism medföra någon 

isolering, snarare har hon i och med de nya kontakterna fått uppleva en än större gemenskap. 

Åsa beskriver hur hon knutit flera internetkontakter där den gemensamma nämnaren är att de 

är anhöriga till någon med ett funktionshinder. Det verkar som om diagnosen i vissa 

sammanhang fungerar som socialt smörjmedel, den underlättar vissa kontakter och kan 

möjligen beskrivas som ett socialt kapital. Mer om kapital nedan. 

 

Diagnosen som kapital 

Under analysen av vårt material blev det uppenbart hur föräldrarna använde diagnoserna som 

ett medel, som ett kapital, för att underlätta för sina barn. Den tillskrevs med andra ord ett 

instrumentellt värde. Diagnosens användbarhet kan beskrivas som att den öppnar dörrar, den 

tillåter barnen att passera. Med Ahmeds linjebegrepp kan vi säga att barnen tillåts röra sig 

längs linjer, exklusiva för de diagnostiserade. Dessa linjer är dock inte synliga, eller 

funktionella, så länge föräldrarna har neuropsykiatrisk eller juridisk kunskap om vad 

diagnosen innebär. Kunskapen är vad som gör linjerna synliga, som gör diagnosen användbar 

i form av kapital. Diagnosen används dels som en resurs i samtal med andra människor, dels 

kan den växlas in i juridiska och andra formaliserade rättigheter. 

 

Diagnosen som socialt kapital 

Britt-Marie berättar om en studievägledare som förklarade att Adam tyvärr kanske inte skulle 

få några slutbetyg i nian, men att han ju faktiskt fick skylla sig själv när frånvaron var så stor. 
 

ju skylla sig själv när han sett till att bli  
förstod ju vilken dumhet hon hade sagt. Han fick betyg, han kom in på 
gymnasium, på Aspergerenheten.  
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Britt-Marie ger tillbaka med samma mynt. Med autismdiagnosen i sin hand kan hon nu göra 

bort den studievägledare som i och med sin professionella roll tidigare hade ett övertag. Inom 

ramen för det medikaliserade samhället kan man använda diagnosen i vardagliga interaktioner 

för att hävda sig. Den kunskap som ryms i diagnosen är den legitima och den övertrumfar 

andra förklaringar av barnets beteende, vilka kan avfärdas som dumheter. Britt-Marie säger 

 

   Både Britt-Marie och Åsa använder sig av kategorin funktionshindrade och jämför sina 

barns syndrom med blindhet och att sitta i rullstol. Med hjälp av kategorin framställs kritiken 

mot barnens beteenden som absurd  de kan helt uppenbart inte skärpa till sig. Kategorin 

funktionshindrade och de mer synliga handikapp som den rymmer ger diagnoserna en starkare 

växelkurs, de knyts till andra fenomen som redan har ett etablerat värde. Förutsättningen för 

denna kapitalanvändning är att diagnosen ingår i ett intersubjektivt meningsskapande. För att 

studievägledaren inte ska kunna avfärda Britt-Maries förklaring av Adams svårigheter med ett 

meningsskapande. 

   Sarah beskriver att hon med den kunskap hon skaffat kring sonens diagnos blivit modigare: 

 

kunskapen kan ingjuta självförtroende, genom kunskap blir kapitalet en känslomässig 

upplevelse. Sarah litar på kapitalets värde och känner sig stärkt. Föräldrarna kanske inte alltid 

får gehör för vad de säger, men som kapital ger diagnosen dem extra tyngd och de kan välja 

vilka åsikter och vilken kritik de ska lyssna på. De vet att de har rätt kunskap för att hjälpa 

sina barn. 

 

Diagnosen som juridiskt kapital 

Att ha kunskap om diagnosen beskrivs även vara väldigt viktig för mer formella ändamål.  
Framförallt blir man ju berättigad en annan hjälp än om man inte har en 
diagnos... i skolan så ska ju egentligen alla barn få hjälp bara för att de 
behöver inte för att de har diagnos, men det är ju lättare att trycka på 
och få hjälp om man har en diagnos bakom.  

 

Britt-Marie beskriver hur hon försökt att få in Adam i en mindre hjälpgrupp i skolan, men att 

det inte fa  diagnos så fanns det plats. 

förklaringen som diagnosen innebär nu ett riktigt problem som genererar vissa rättigheter. 
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Varken skolan eller någon annan kan nu bara vifta bort henne, de måste ta henne på allvar. 

Britt-Marie får med diagnosen ett kapital att förhandla med. Tidigare diskuterades hur hon 

vi som att även om det finns en diagnos så krävs det att föräldrarna själva skaffar sig kunskap 

om vad den innebär. De kan ha myntet i sin hand utan att men vet inte vad det är värt. Först 

med kunskap kan diagnosen användas som hårdvaluta.  

   Om omgivningen är okunnig måste föräldern upplysa den om vad diagnosen innebär för att 

den ska kunna användas som ett argument. Sarah berättar att när hon inte visste vad autism 

 inte så mycket kring 

regler och sådana saker, rättigheter. Men nu är det inte så längre, för att nu vet jag 

vet sina rättigheter så är det inte så lätt att få 

göra med juridiska rättigheter, vad sonen genom diagnosen blir berättigad till. Detta pratar 

också Åsa om, och tillägger att det blir lättare när barnen blir äldre eftersom man kan anmäla 

för diskriminering i de fall högskolan inte lever upp till sina åtaganden. Förutsättningen för att 

kapitalet ska kunna användas juridiskt är med andra ord att det i samhället finns institutioner 

som tar emot det. Medikaliseringen har skapat en acceptans för just diagnoser hos de 

institutioner som hanterar diskrimineringsärenden, så att vissa rättigheter kan konkretiseras.  

   Kapitalet ingår i ett växelspel mellan många enskilda användningar av det, och 

makrostrukturer som både legitimeras av och möjliggör dess användning. Diagnosen används 

för att köpa den hjälp som inte annars går att få, trots att problemen tycks vara desamma som 

innan.  

 

Autism och Aspergers syndrom som intersubjektiva fenomen 

Med uppsatsens syfte och de enskilda intervjuerna har vi hittills fokuserat på individuellt 

meningsskapande. Vi vill avslutningsvis knyta ihop ett par trådar om hur diagnoserna 

objektiveras som intersubjektivt tillgängliga fenomen. 

   Med samhällets essentiella dialektik beskriver Berger och Luckmann hur social verklighet 

skapas. Genom kamp, genom föreningsengagemang, genom sorg, lättnad och skam, genom 

familjeanpassning och genom kapitalanvändning gör föräldrarna autism och Aspergers 

syndrom till sociala fenomen. I föräldrarnas relationer (t.ex. i föreningarna eller till 

skolpersonal) och genom deras kapitalanvändning måste också omgivningen förhålla sig som 

om barnet är autistiskt, och det verkar som om den är benägen att acceptera fenomenet som 

just syndrom. På så sätt objektiveras en medikalisering. I sina relationer till omvärlden och 
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genom berättelserna om sig själv och om barnet blir föräldern en sorts människa, för att 

använda Hackings begrepp. Förälder till barn med autism blir ett sätt att vara människa på, 

som inte är möjligt utan den medicinska kategoriseringen. Ur detta perspektiv framstår det 

inte som om föräldrarna och barnen bara följer mer eller mindre etablerade linjer, istället kan 

vi beskriva föreningsengagemanget, berättandet, kapitalanvändning m.m. som ett utstakande 

av nya linjer, ny social verklighet. Föräldrarna socialiseras in i en ny värld med utgångspunkt 

i barnets autism och den sociala kroppen formas av föräldrarnas särskilda avtryck i den. 

  Föräldrarnas kamp kan beskrivas som ett försök att fixera fenomenets intersubjektiva 

mening. De objektiverar diagnosen som något fast och oföränderligt, vilket gör att kampen för 

barnen riktas mot social förändring. Om en bild etableras av att delar av omgivningen är 

okunnig blir det lättare att få gehör för en förändring av den - de som inte vet något bör heller 

inte få bestämma hur saker och ting ska vara. Föräldrarnas kamp består i att objektivera 

diagnosens medicinska mening och i att inkludera barnen i normalitetskategorin, genom att 

vidga denna. Problemet formuleras då som att det är normalitetskategorin som är för snäv, det 

är inte barnen i sig som felar. Istället för avvikande ska barnen uppfattas normala, möjligtvis 

olika andra. Då diagnosen står för något fixerat kommer barnen exkluderas så länge 

normalitetskategorin inte förändras, varför det i föräldrarnas livsvärld är denna fixerade 

mening som på allvar möjliggör förändring. 

   Ett led i att åstadkomma den sociala förändringen har för föräldrarna varit att organisera sig 

i nätverk. I dessa skapas också grund för en gruppidentitet. Genom att objektivera sina 

berättelser och få dem bekräftade av andra kan föräldrarna uppfatta sig som en egen kategori. 

De blir en subgrupp som kämpar för sina närstående, vars samhälleliga rättigheter kränks.   
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DISKUSSION 

 

Vårt syfte var att försöka förstå hur föräldrarna uppfattar sin situation och vilken mening de 

tillskriver både den och diagnosen. Vi föreslog att syftet skulle uppfyllas genom att förstå 

meningsskapandet med utgångspunkt i föräldrarnas berättelser. Våra frågeställningar var 

  Hur upplever föräldrarna att situationen var innan diagnosen ställdes? 

  Hur mottogs diagnosen? 

  Hur upplever föräldrarna att det är att leva med en diagnos och vilken mening 

tillskriver de den och sin situation? 

  Nedan följer ett försök att utifrån undersökningens resultat besvara forskningsfrågorna. 

Därefter diskuterar vi våra resultat i relation till tidigare forskning.  

 

Uppfyllande av syfte 

Förväntningar på hur barnens liv ska se ut har vi begreppsliggjort som linjer. Innan 

visste vad. Beroende på hur pass obehindrat barnen kunde fortsätta längs de förgivettagna 

linjerna upplevde föräldrarna en mer eller mindre stark oro över att barnet inte var på väg åt 

rätt håll. I Britt-Maries och Sarahs fall har vi beskrivit detta som upprepade avbrott i sönernas 

liv, i Åsas fall som att Peter på vissa sätt stack ut men att han rörde sig tillräckligt nära de i 

samhället önskvärda linjerna för att kunna passera. I oron och i mötet med dem som förväntas 

kunna hjälpa till men inte gör det läggs grunden till meningsskapandet av situationen som en 

kamp mot dem som inte tar föräldrarnas erfarenheter på allvar och mot dem som är okunniga. 

Vi har också sett att barnets avvikelser kan uppfattas med en känsla av skam som bottnar i ett 

stigma. 

   Diagnosen mottogs med både lättnad och sorg. Sorgen har vi satt i relation till att barnen 

inte tycktes kunna uppfylla vissa mål eller leva ett liv som alla andra. Hoppet om att alla 

problem skulle kunna lösas, att allt skulle bli bra, försvann med diagnosen. Lättnaden har vi i 

Britt-Maries berättelse beskrivit som en avlösning av den redan befintliga sorgen. Lättnaden 

kom också av att hon nu kunde skaka av sig kritiken om att hon var en dålig förälder. 

Beskedet innebar en vändning. Förutom känslorna vid mottagandet har vi också sett exempel 

på hur diagnosen medför ett nytt slags meningsskapande i föräldrarnas liv. Vi har beskrivit 

detta i termer av ett sökande narrativ, där föräldrarnas berättelser om sig själva handlar om de 

nya livsuppgifter de får och hur de själva har förändrats. En annan del av meningsskapandet 
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har varit att de beskriver omvärlden och barnen utifrån den neuropsykiatriska kunskap som 

diagnosen baseras på. Detta innebär inte att de alltid litar på enskilda experter, men kunskapen 

och dess institutioner som sådana legitimeras därigenom. 

   Konflikter med omgivningen kvarstår i stor utsträckning efter diagnostiserandet, men de 

utkämpas nu i ett nytt ljus. Omgivningen ansågs redan innan vara okunnig och misstroende, 

med diagnosen bekräftas framförallt upplevelsen av att den är okunnig. Upplevelsen av att 

vara misstrodd finns delvis kvar, men kan i vissa situationer lättare avfärdas efter diagnosen. 

Misstron leder till att de i kampen känner sig svikna av samhället och ibland ensamma. De har 

i vissa fall medvetet isolerat sig för att underlätta barnens habilitering eller för att barnen kan 

uppfattas provocerande av en omgivning som inte förstår. Föräldrarna känner däremot att 

andra med liknande erfarenheter förstår dem, och genom kontakten med dessa upplever de en 

gemenskap i kampen. I denna känsla av samhörighet, som uppstår i och med berättandet och 

de delade erfarenheterna, blir situationen meningsfull på ett nytt sätt - de tar delvis till sig en 

ny identitet. Vi har också föreslagit att meningsskapandet i konflikterna bör ses som en 

konsekvens av de perspektiv föräldrarna intar, från en lojalitet med sönernas beskrivning av 

världen till ett försök att balansera dessa mot omgivningens krav. Berättelserna om barnen blir 

i stor utsträckning meningsfulla i termer av det återställande narrativet, där barnens 

problematiska förhållande till normen utgör berättelsens drivkraft. 

   Vi föreslår en tolkning av diagnosen som ett kapital att använda inom ramen för det 

medikaliserade samhället. Detta på två nivåer. Dels kan den användas i interaktioner på 

mikronivå. Kunskap om diagnosen leder till självförtroende och föräldrarna kan tillrättavisa 

dem som inte vet. Dels utlovar diagnosen vissa juridiska och andra formaliserade rättigheter. 

Den kan exempelvis växlas in i extra stöd och hjälp, bättre studiemiljöer och 

arbetslivsvägledare. 

   Slutligen diskuterar vi hur föräldrarna objektiverar diagnosen som fenomen i samhället. 

Genom de sätt föräldrarna agerar som om barnen har syndrom skapas ny socialitet och nya 

linjer. Föräldrarnas kamp för att inkludera barnen i samhället blir ett försök att överföra det 

egna meningstillskrivandet till en intersubjektiv nivå, i vilken barnen inte är avvikare. 

 

Diskussion av tidigare forskning 

Conrad pekade på medikaliseringens flersidiga drivkrafter och framhöll bland annat 

anhöriggruppers organisering. Enligt våra resultat är detta en rimlig förklaring, men också 

enskilda aktioner kan ha verkan. Genom funktionen av kapital bekräftas diagnosens 



 54 

legitimitet varje gång den används. Utbytet är ömsesidigt, föräldrarna drar fördelar av den 

medicinska auktoriteten och medikalisering som samhällsfenomen befästs. 

    Kärfve menade att diagnostiserandet hade två negativa effekter för familjen. Hon menade 

att, a) Barnet seg

. Detta påstående verkar stämma så tillvida att barnen ibland segregeras, men detta 

beskriver föräldrarna vara en följd av att de från början inte inkluderas. Diagnosen gör det inte 

svårare att följa linjen. b) Föräldrarna inkompetensförklaras och fråntas på sätt och vis 

ansvaret för sina barn vilket på sikt sänker deras självförtroende. Vår uppfattning är att detta 

påstående är falskt. Ingen av informanterna har upplevt sig inkompetensförklarad av 

diagnosen. Snarare att de utan den kunde beskyllas för att vara inkompetenta. Genom 

användningen av diagnosen som kapital, genom den juridiska och medicinska kunskap 

föräldrarna faktiskt förfogar över och genom den gemenskap som möjliggörs tycks diagnosen 

istället stärka deras självförtroende. Huruvida patologiseringen av avvikare har en 

konserverande eller subversiv verkan är en svår fråga. I vår analys av Mötet med skolan 

menade vi att diagnosen kunde legitimera den befintliga institutionen. Men samtidigt har vi 

sett hur uppfattningen att barnens beteenden är något fixerat tvingar fram ett upplevt behov av 

förändrade institutioner. Förutsättningen för en förändring är kanske att barnen först 

inkluderas i en normalitetskategori. 

   Hacking beskrev hur autism har gått från att enbart vara en medicinsk term, till att idag 

kunna vara del av någons identitet. Detta vill vi föreslå inte bara gäller de diagnostiserade, 

utan också anhöriga. Utan barnens syndrom kategoriseras och objektiverar sig våra 

informanter som mammor, men med diagnosen som mammor till barn med autism eller 

Aspergers syndrom - det blir en del av deras identitet. 

   Hydéns resonemang om identitetspolitik spinner vidare på detta. Identiteten, menar han, är 

viktig i kampen för rättigheter. I vår analys ser vi att föräldrarna identifierar sig med barnen 

och gör deras kamp till sin, i det att de kämpar för de möjligheter och rättigheter som 

samhället förnekar barnen. Föräldrarna fungerar som den röst barnen kanske inte själva kan 

uppbringa. Deras kamp kan i detta avseende liknas vid gay-rörelsens kamp, på så sätt att den 

påtvingade kategoriseringen görs till en del av identiteten, vilket möjliggör ett återtagande av 

definitionen av den egna situationen. 

   Medikaliseringsforskningen som vi har använt har varit ganska teoretiskt orienterad. Vi ser 

inte att de påståenden som vi har diskuterat direkt validerar eller möjliggör en generalisering 

av våra resultat. Snarare har vi med vår empiri, vår utgångspunkt i faktiska levda erfarenheter, 

här gjort jämförelser i avsikt att bekräfta och falsifiera vissa av dessa forskares påståenden.   
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   I vår analys framkom att föräldrarna upplevde en ständig kamp och att detta orsakade stress 

och ibland följdsjukdomar. I vissa fall berodde stressen även på omgivningens reaktioner på 

barnens avvikelser. Detta beskriver också Benderix. Hon uppgav i sin avhandling att stressen 

kom av behovet att kontrollera barnet och påpekade dessutom att föräldrarna hade svårt att få 

gehör för sina problem och att de hade svårt att få hjälp från dem som hade möjlighet att ge 

den. Också Sivberg har uppgett resultat som liknar våra, i det att stressen uppkommer i 

förhållande till omgivningen. Dessa tidigare studier styrker med andra ord vår bild av att 

föräldrar till barn med autismspektrumstörning upplever stress i förhållande till sin 

omgivning.  

   I en stressad vardag beskrev Sivberg att coping strategies kunde fungera som ett bra 

hjälpmedel. En typ av strategi kunde vara det som föräldrarna i vår undersökning pratar om 

som en anpassad miljö där barnet känner sig tryggt. Detta ska också ses i relation till Kadesjös 

bidrag om miljöns inverkan på barnens möjligheter att klara av sin situation. Han beskrev hur 

förälderns och barnets samspel i hög grad påverkade barnets habilitering. Detta är 

framträdande i vår analys. Föräldrarna beskriver hur en anpassad miljö är viktig och att 

kunskapen om barnens problematik hjälper dem att förstå barnet, vilket är viktigt för en 

positiv och givande relation. Miljöanpassningen kan se olika ut, men ett sätt som beskrivs ha 

underlättat för barnen är att familjen minskat sitt sociala umgänge. Föräldrarna har självmant 

resultat som pekade på att föräldrarna upplevde en isolering som, så som vi har uppfattat det, 

inte var självvald. Denna skillnad skulle kunna bero på att våra informanter aktivt har sökt sig 

till ett annat eller ett nytt umgänge i och med deras föreningsengagemang. De beskriver att 

umgänget har förändrats mot att bara inkludera dem som förstår och accepterar barnens 

problematik. Vi ser att dessa olika resultat snarare kompletterar än motsäger varandra, 

tillsammans visar de att det finns många nyanser i föräldrarnas erfarenheter. Vi tolkar 

föräldrarnas kamp för förändring som en kamp delvis för att inte behöva isolera sig eller 

anpassa bilden av sig själva gentemot omgivningen. 

   Lindblad menade att barnens funktionsnedsättningar i sig inte var det svåra för föräldrarna, 

utan att problemet utgjordes av omgivningens bemötande. Vi vill inte påstå att det vid sidan 

av dåligt bemötande saknades svårigheter i våra informanters liv, men de framhävde just 

konflikterna, bemötandena, kampen, misstron och spydigheterna som det mest sårarande. 

Lindblad har precis som vi beskrivit en kamp, men där hon tar fasta på den etiska förpliktelse 

som motiverar kampen har vi tagit fasta på de relationer och den socialitet som föräldrarna 

frammanar.  
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   Slutligen finns vissa likheter mellan våra resultat och Hellbergs beskrivning av ungdomar i 

Aspergerklass och meningsskapandet av diagnosen. Hon har visserligen pekat ut mottagandet 

av diagnosen som en viktig vändpunkt, något som inte har varit lika framträdande i våra 

berättelser. Däremot finns i hennes diskussion av diagnosen som en resurs att ta till (som 

förklaring av egna svårigheter och som inträdesbiljett till gymnasium) tydliga 

beröringspunkter med vår diskussion om diagnosen som ett kapital. 

   Vår uppfattning är att det finns tendenser till att våra resultat går att översätta i mer 

generella termer, i och med de överensstämmelser med tidigare resultat som här diskuterats. 

Både vi och andra har uppmärksammat bl.a. konflikter, stress och kamp, varför vi kan anta att 

detta är erfarenheter som kan finnas hos fler föräldrar.  

 

F ramtida studier   

För framtida studier föreslår vi att vårt resultat jämförs med resultat från undersökningar där 

föräldrar inte ingår i anhörignätverk. Att resultaten skiljer sig åt är mycket möjligt, speciellt 

med avseende på vår diskussion om ensamhet, gemenskap och besvikelse. Vidare kunde det 

vara på sin plats att inte bara undersöka mödrar till söner, eller om mödrar i större 

utsträckning än fäder vill dela med sig av sina erfarenheter och vad detta i så fall beror på. 

   Ett av de tydligaste dragen i våra informanters berättelser är att deras upplevelser och 

erfarenheter inte tas på allvar av de myndigheter och den personal som ska hjälpa deras söner, 

detta trots att de beskiver att de själva vet vad som fungerar och inte fungerar, och upplever 

att de har bra kunskap om syndromen. En intressant fortsättningsstudie skulle därför kunna 

vara att under en längre tid följa familjer där ett barn har autism eller Aspergers syndrom, för 

att undersöka hur föräldrarnas kunskaper skulle kunna användas i praktiken. Hur de skulle 

kunna integrera sina erfarenheter och kunskaper av barnets habilitering med den hjälp som 

skolan och andra institutioner kan erbjuda. 
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