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Abstract: 

The issue of diagnosed children has been heavily debated in the media over the 

past decade. This study deals with the issue of diagnosis from a family perspective 

and utilizes a method of thematic analysis trough a literature review of four 

autobiographies that describes the parents experience of the diagnosis issue 

regarding attitudes and responses towards their children and family. The purpose is 

to create a greater understanding of the family situation and to explore new 

approaches and strategies to counter psychological affliction and exclusion in 

society. The results show a widespread exclusion based on the main themes, 

internal and external influences. These themes represent exclusion factors like for 

example inexperience in dealing with power bearing institutions such as schools 

and health facilities and creates few opportunities for socialization processes due 

to the child's disability, stigma. Both of these themes can be seen as a result of 

sensory deprivation. The attitudes and responses of society towards the stigma 

bearing child has a great negative impact on the families with diagnosed children. 

 

 

Keywords: stigma, ADHD, attitudes, responses, children with 
disabilities, exclusion, social responsivity, sensory deprivation.  
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Sammanfattning: 

Diagnosfrågan har varit starkt omdebatterad i media under det senaste decenniet. 

Dennas studie behandlar diagnosfrågan ur ett familjeperspektiv genom en 

kvalitativ ansats via en litteraturstudie och tematisk analys av fyra självbiografier. 

Syftet med studien är att belysa diagnosbärande barns föräldrars erfarenheter kring 

omgivningens attityder och bemötande samt skapa en ökad förståelse för 

familjernas livssituation. Vidare menar den kommande analysen till att kunna 

utröna nya förhållningssätt och strategier för att motverka psykisk ohälsa i dessa 

familjer. Resultatet visar på ett utbrett utanförskap som redovisas i två 

huvudteman, inre och yttre påverkan. Dessa teman representerar faktorer som 

okunskap i bemötande och attityder inom maktbärande institutioner men även i ett 

fördomsfullt och toleranslöst bemötande från den närmaste omgivningen. 

Resultatet visar även att utanförskapet skapar få möjligheter till 

socialiseringsprocesser på grund av de negativa attityderna kring barnets 

funktionsnedsättning  och beteende, detta kan ses som en följd av sensorisk 

deprivation. 

 

 

Nyckelord: stigma, ADHD, attityder, bemötande, diagnosbärande 
barn, exkludering, social responsivitet, sensorisk deprivation. 
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1. Inledning 

 

Samhällsdebatten på senare år har beskrivit en ökning av diagnoser på barn inom 

NPF området. NPF står för neuropsykiatriska funktionshinder och innefattar 

funktionsnedsättningar som exempelvis ADHD, ASD/ Asperger, Autism och 

Tourettes syndrom. Dessa funktionshinder fastställs via diagnos inom psykiatrin 

och det är först när svårigheterna är så stora att de kraftigt påverkar individens 

utveckling och möjligheter att fungera i samhället som det handlar om en 

funktionsnedsättning1. Personer med NPF har ofta svårigheter med: 

 

 reglering av uppmärksamhet 

 impulskontroll och aktivitetsnivå 

 samspelet med andra människor 

 inlärning och arbetsminne 

 att uttrycka sig i tal och skrift 

 motoriska svårigheter 

 

Alla dessa funktionshinder kan ses som en nedsättning av funktioner som ofta ger 

sig till känna genom bl.a. ett eller flera personlighetsdrag eller egenskap. Denna 

egenskap kan tänkas påverka individens möjligheter till umgänge i samhället 

utifrån att ett icke konformt beteende som drar omgivningens blickar till sig. 

Denna uppsats kommer inte att behandla diagnosdebatten ur ett varken medicinskt 

eller psykologiskt perspektiv utan ur ett sociologiskt. Under förarbetet till detta 

arbete har jag upplevt att de tidigare två perspektiven överväger den tidigare 

forskningen i ämnet och därav mitt intresse för en attitydfråga kring detta 

fenomen. Att vara förälder eller syskon till ett diagnosbärande barn ställer stora 

krav, både praktisk och psykiskt2 och kan tänkas bli en börda att bära. En börda 

som kan ses utifrån ett flertal olika perspektiv. Denna studie tar sin form 

sociologiskt perspektiv, ett perspektiv som berör individers handlingar och 

                                                 

1 http://attention-riks.se/npf/om-npf/, läst 20160430 
2 http://www.svt.se/opinion/om-barn-med-npf, läst 20160502 
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processer kring relationer, och berör framförallt de faktorer som rör omgivningen 

till diagnosbärande barn och dess närstående, mor, far men även syskon. En 

undersökning och analys utifrån dessa närståendes subjektiva upplevelser skulle 

möjligtvis kunna ge relevant information ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv 

för att motverka psykisk ohälsa bland närstående samt diagnosbärande barn men 

också  kunna ge möjligheter att möta upp med stöd samt föra ett proaktivt arbete 

för att förhindra en snöbollseffekt av potentiella negativa konsekvenser vad det 

gäller psykisk ohälsa i familjer med diagnosbärande barn. 

1.1 Förförståelse 

Jag är mor till ett barn med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, därav mitt 

intresse för fenomenet jag syftar till att undersöka i attitydfrågan kring 

diagnosbärande barn. Denna studie trots det är på ingalunda vis vare sig en 

reflektion eller beskrivning av min egna erfarenheter eller upplevelser, det står 

dock klart att min objektivitet kan ifrågasättas. Min ställning i forskarfrågan 

kommer jag att utveckla ytterligare i min metoddiskussion (Kap 3.7). 

1.2 Syfte 

Syftet för studien eftersträvar att skapa en fördjupad förståelse kring livet med ett 

diagnosbärande barn för att ur ett samhällsperspektiv kunna utröna nya strategier 

och förhållningssätt gentemot dessa familjer för att i förlängningen kunna 

motverka psykisk ohälsa i ett familjeperspektiv. 

1.3 Frågeställning 

 Hur upplever familjer med diagnosbärande barn bemötande och attityder från 

omgivningen? 

 Hur påverkar omgivningens bemötande dels det diagnosbärande barnet men 

även dess närstående? 

1.4 Disposition 

Denna uppsats har indelats i fem huvudkapitel. Kapitel ett redogör för intresset för 

studien, min förförståelse, syftet och den huvudsakliga frågeställningen. Kapitel 

två redovisar den teoretiska ramen i form av vedertagen teori, tidigare forskning 

utifrån vetenskapliga artiklar samt en översikt av facklitteratur på området familj 

samt anhöriga till diagnosbärande barn. Kapitel tre ger en översikt av metodval 
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gällande undersökningsdesign, urval, materialinsamling samt en metoddiskussion 

där jag även argumenterar för min ställning till forskningsfrågan. Kapitel fyra 

presenterar resultatet för studien  via en tematisk analys. Kapitel fem sammanfattar 

och konkretiserar studiens fynd genom att först besvara frågeställningarna för att 

senare ge en slutsats av studiens fynd samt ge min tolkning på resultatet i en 

diskussion, avslutningsvis ges förslag på framtida forskning. 
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2. Bakgrund 

I första delkapitlet 2.1 kommer jag att redogöra för betydelsefulla sociologiska 

begrepp som kommer att utgöra min teoretiska bas för den följande analysen. 

Denna teoridel kommer således att skapa en stadig konstruktion i min 

uppsatsbyggnad. Begreppen är en viktig grund för att förstå det attitydfenomen 

som kommer att analyseras i kapitel fyra. Begreppsförklaringen visar på en 

process som tar avstamp i ett icke önskvärt avvikande beteende, ett stigma som i 

sig leder till en stigmatiseringsprocess. Detta förlopp kan tolkas utifrån olika 

perspektiv och jag kommer nedan att ta upp Howard S Beckers (2006) samt Mats 

Hiltes (1996) där de menar att omgivningen skapar denna process och således 

ytterligare inringar avvikelsen och avvikaren som person. I delkapitel 2.2 kommer 

jag att beskriva den tidigare teoretiska kunskapen inom detta fält jag menar att 

undersöka. I delkapitel 2.3 redovisar jag en sammanfattning av den facklitteratur 

på området psykisk ohälsa i närståendeperspektiv samt en orientering på området 

familjer med diagnosbärande barn. Bakgrundskapitlet behandlar både 

internationell samt nationell forskning på området och ligger till grund för den 

teoretiska mättnad jag menar skapa för förståelsen av fenomenet jag vill studera. 

Teoretisk mättnad rör enligt Bryman (2013) den teoribildning som är byggd på 

empirisk grund och avser att det teoretiska underlaget är tillräckligt i den 

bemärkelse att forskaren kan skapa en mättad kategori av data utifrån det 

empiriska material som ska undersökas. Teorierna är väl avvägda för att appliceras 

till  mitt syfte. 

2.1 Teori 

Stigma, stigmatisering och stämplingsteori 

Ervin Goffman (1972) definierar ett stigma som ett djupt misskrediterande 

karaktärsdrag, en egenskap, ett attribut som en individ bär. Detta stigma gör att 

individen avviker från normativt beteende och således avviker på ett icke önskvärt 

sätt från omgivningens förväntningar. Goffman (1972) beskriver vidare att pga. 

just detta karaktärsdrag så tillförs denna bärare av stigmat en mängd 

ofullkomligheter på basis av just en enda ofullkomlighet. Goffman (1972) men 

även Becker (2006) presenterar tre olika definitioner av begreppet stigma där den 

första definitionen presenterar en statistisk avvikelse, exempelvis en rödhårig och 
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en brunhårig person eller av ting såsom längden på grödor osv. Denna definition är 

inte av intresse i denna studie då i stort sett det mesta blir applicerbart i detta fall, 

allt som i sig avviker ifrån genomsnittet. Den andra definitionen visar en 

patologiskt avvikelse som refererar till ett sjukdomsförfarande där en organism ses 

som sund när denne fungerar effektivt och sjukt när den inte gör det. Den tredje 

definitionen av avvikelse beskrivs visar en regelorienterad avvikelse där det 

grundläggande är en oförmåga att följa ett normativt, regelrätt och konformt 

beteende. Detta senare perspektiv och definition är den definition av avvikelse som 

jag baserar min studie på. Individen stigmatiseras och reduceras till den egenskap 

som avviker.  

 

Goffman (1972)  för också fram resonemanget kring alienation där han menar att 

det är genom att avskärma sig ifrån andra, de normala som Goffman beskriver det, 

dvs de som icke avviker från normativt beteende,  som bäraren av stigmat kan få 

vara fri och känna sig som en fullt normal människa. Viktigt att poängtera i 

Goffmans (1972) resonemang är att för att tillhöra de normala så behöver man 

också vara en del av upprätthållandet av det som räknas till normalt, man behöver 

vara tillämpare av normen och inte bara hålla på normen. Denna alienation som 

bäraren kan skapa för sig själv kan ske genom isolation eller genom att istället 

söka sig till likasinnade, likar för att på så sätt skapa sig en tillhörighet och en ny 

standard av norm.  

 

Goffman (1972) gör också skillnad på begreppen diskreditabel eller diskrediterad 

där det första begreppet syftar till en individ som ännu ej är upptäckt, stigmat är 

ännu inte känt för individens omgivning och den misskrediterade är istället 

upptäckt och dömd utifrån dennes stigma. Detta ger individer med ett betingande 

stigma möjligheten att passera (1972) och försöka dölja sitt stigma för att på så sätt 

accepteras av sin omgivning. Goffman (1972) menar att då det finns enorma 

vinster med att passera som normal så försöker alla människor att åtminstone 

någon gång försöka att passera. Goffman (1972) tar även upp en ytterligare 

möjlighet till passage och det är via en nära anhörig som benämns som 

”hedersmedlem”. Denna hedersmedlem skulle i denna studies syfte kunna 
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återspegla en mor, far eller ett syskon som i sin roll som hedersmedlem vill 

försöka släta, normalisera ett oönskat beteende som ett diagnosbärande barn kan 

uppträda med i avsikten att hjälpa barnet att passera. Stigmat som egenskap 

tillhörande en individ skapar en avvikelse, ett brott mot en sam förstådd regel 

menar Howard S Becker (2006). 

 

 Becker (2006) framför ytterligare ett perspektiv i resonemanget och menar det är 

inte stigmat som egenskap som är roten till stigmatisering utan låter oss istället 

förstå att det är omgivningens bemötande som är orsaken till stigmatisering. 

Stigmatiseringsprocessen är en konsekvens av en social konstruktion av samhällets 

behov av normer och normalitet.  

 

Becker (2006) formulerade den så kallade stämplingsteorin vars utgångspunkt är 

att en handling för att bli avvikande måste definieras som sådan av omgivningen. 

Goffmans (1972) teori kring konformitet kontra avvikelse samt Beckers (2006) 

tidigare beskrivna stämplingsteori är primära underlag i denna studie och får ses 

som teoretisk bas i undersökningen. Detta i enlighet med, som tidigare nämnts i 

inledningen syftar denna studie till att undersöka attityder i samhället kring 

familjer till diagnosbärande barn. Barnet  besitter ett stigma som i sin tur leder till 

stigmatisering via ett icke konformt beteende. Individen ges sanktioner av 

samhället pga. detta stigma, stigmats befästs i individens identitet och således 

förstärks. Även Mats Hilte (1996) beskriver stämplingsteori utifrån Beckers (2006) 

ursprungliga stämplingsteori och begrepp som primär samt sekundär avvikelse 

enligt Goffman (1972).  

 

 Primär avvikelse, ett icke önskvärt beteende vilket ger en social 

bestraffning. 

 Den primära avvikelsen upprepas och sanktioner som bestraffning och 

avvisanden möter då individen. Individen exkluderas. 

 När ytterligare primära avvikelser utförs, beroende på olika 

omständigheter, Hilte ger exempel som förakt och fientlighet riktad mot 
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bestraffarna, når den kritiska punkten för samhällets tolerans och det 

avvikande beteendet förstärks som en reaktion på stigmatisering och straff. 

 Denna växelverkan mellan beteendemässiga avvikelser och sanktioner ger 

ett slutgiltigt accepterande av avvikarens sociala status och denne anpassar 

sig till avvikarrollen. 

 

Social responsivitet och asocial responslöshet. 

Johan Asplund (2010) skriver i Det sociala livets elementära former om begreppet 

social responsivitet. I denna studie kommer begreppet social responsivitet att 

illustrera begreppet som en belöningsform av konformt beteende och det senare 

och motsatta begreppet asocial responslöshet som en sanktionsform av icke 

konformt beteende. Social responsivitet menar Asplund (2010) är en elementär 

form av människans sanna natur och denna responsivitet kan ses som en allmän 

svarsbenägenhet. Människan har ett behov av stimuli i kommunikation med andra 

människor och forumet för denna sociala responsivitet kallar Asplund (2010) för 

responsorium.  I brist på stimuli i detta forum kallat responsorium så uppstår den 

motsatta verkan, asocial responslöshet. Ett responsorium innefattar alltid två eller 

flera individer och kan ej appliceras som begrepp i situationer med endast en 

person eller i kontakt med döda ting, enligt Asplund (2010). Vidare skriver 

Asplund (2010) att denna sociala responsivitet inte under normala förutsättningar 

kan ses som belönande utan är ett ständigt varande i sitt rätta element där hon 

enbart vistas. Däremot kan en utebliven respons isolera en individ och avskärma 

henne från hennes gelikar. Denna form av exkludering kan ses i begreppet 

sensorisk deprivation.  Asplund skriver: 

”Att beröva människan såväl sinnesintryck som sällskap var 

från början en bestraffnings- och korrektionsmetod, till vilket 

man knöt stora och kanske på sitt sätt berättigade 

förhoppningar”.  (Asplund 2010:95) 

” Den socialt responsiva människan håller ogärna tyst. Att 

förstumma henne är att kuva henne”. (Asplund 2010:84) 
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Asplund (2010) menar att om man tar den fysiska och sociala stimulansen ifrån en 

individ så hindrar det personen ifrån att vara naturligt responsiva varelser och detta 

sätt att vara är en förutsättning för människans normalitet. Vidare ges även en 

tolkning i strid mot tidigare forskning (Ex Maslach 1985) där Asplund (2010) 

kritiserar begreppet utbränning. Utbrändhet (Asplund 2010; Maslach 1985) kan ses 

som ett fenomen med följande tre symptom som emotionell utmattning och nedsatt 

prestationsförmåga samt depersonalisation som kännetecknas av bl.a. likgiltighet. 

Asplund (2010) menar att till skillnad från Maslach (1985), att i interaktion med 

andra där Maslach (1985) betonar avsaknaden av positiv feedback som orsak till 

utbrändhet, menar Asplund (2010) att det är istället frånvaron av feedback 

överhuvudtaget som orsakar utbrändheten. Asplund (2010) beskriver sin tolkning 

genom en process som tar form i att när den sociala responsivitet upphör, bortfaller 

och vänds till sin motsats, asocial responslöshet så uppstår utbränningen. 

 

2.2 Tidigare forskning  

Social avvikelse, etikettering och normalitet, vikten av bemötande 

Jitka Skopalova (2010) diskuterar vikten av bemötande gällande diagnosbärande 

barn i maktbärande institutioner med pedagogisk inriktning som tex förskola och 

skola. Skopalova betonar vikten av bemötande och pedagogisk kunskap i 

interaktion med diagnosbärande barn samt dess närstående. Skolan som social 

institution har makten samt möjligheten att antingen främja eller fördöma en 

etikettering av dessa barn, allt beroende på bemötandet. Detta lägger stort ansvar 

på dessa institutioner och visar på hur viktig roll pedagoger har i denna 

verksamhet. Dels för barnets framtida utveckling men även i den bemärkelse att 

med rätt stöd och hjälp kan en etikettering med tillhörande stigmatisering 

undvikas. Även Skopalova (2010) tar upp skillnaden i avvikelseformer såsom 

primär och sekundär avvikelse och menar att den primära avvikelsen är reversibel 

och kan tas tillbaka genom att fortsatt följa ett normativt beteende. Om detta inte 

sker och en avvikelse upprepas tenderar personligheten att bli negativt utvärderad 

och sanktioner följer denna avvikelse. Detta fenomen menar Skopalova (2010), 

drabbar inte bara den avvikande individen utan även dess närstående genom en 
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process av överförbarhet av en negativt utvärderad personlighet till en annan, i 

generellt språkbruk brukar detta beskrivas som; Man blir som man umgås. 

 

Alienation 

Melvin Seeman (1959) utvecklar begreppet alienation i sin studie utifrån bl.a. den 

teori och begreppsbildning Marx samt Webers tidigare definierade. Seeman (1959) 

förklarar hur Marx definierar begreppet alienation som har sitt ursprung i den 

marxistiska synen på arbetstagarens tillstånd i det kapitalistiska samhället där 

arbetaren är alienerad ifrån kapitalet samt medlen. Vidare beskrivs även Webers 

definition som sträcker sig utanför den industrialistiska området och menar att 

alienation är att fjärma individen från medlen.   

 

Seeman (1959) presenterar denna alienationsteori utifrån ett socialpsykologiskt 

perspektiv, individen i förhållande till gruppen eller grupper och framställer fem 

olika varianter. Dessa fem innefattar vanmakt, meningslöshet, normlöshet, 

isolering samt självfjärmande. Vanmakten representeras av en känsla av 

maktlöshet. Uttrycket för maktlöshet menar Seeman (1959) har dominerat den 

aktuella litteraturen men behövs således utvecklas i detta socialpsykologiska 

perspektiv. Seeman (1959) betonar vikten av individens förväntningar av kontroll 

som denne innehar samt vilken grad av kontroll hen faktisk har som den stora 

poängen i känslan av vanmakt. Att ha möjligheten att styra eller att bli styrd.  

 

Meningslöshetens kärna ligger i individens möjligheter att förutsäga hur en 

reaktion möts av en motreaktion, dvs hur denne blir bemött. Vad det gäller 

normlöshet tar Seeman (1959) sin ansats i Durkheims myntade begrepp anomi, ett 

tillstånd där normlöshet råder i den sociala världen med negativa konsekvenser för 

individen pga. att de moraliska värden som skapar normer för bl.a. socialt 

accepterat beteende inte längre existerar eller är ineffektiva. Denna normlöshet 

skapar en osäkerhet hos individen pga. ett låg förutsägbart beteende och betonar 

vikten av socialt accepterade värden och normer. Seeman (1959) tar upp den fjärde 

typen av alienation, isolering, där man menar att den isolerade är fjärmad från 
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samhället och den kultur som där råder. Individen sätter lågt värde på vanliga 

sociala fenomen som är normalt sett högt värderade i samhället. Den sista typen av 

alienation är självfjärmande. Denna typ av alienation syftar till ett tillstånd där 

individen har blivit fjärmad från sig själv. Detta tillstånd kännetecknas av 

individens sätt att uppleva sig själv som avvikande. Denna utveckling av 

alienationsteorin ur ett socialpsykologiskt perspektiv vidgar definitionen av 

begreppet och ger möjligheten att sätta begreppet i kontext till upplevd empiri hos 

närstående till diagnosbärande barn. 

 

Stämplingsteori, stigma och familjer med funktionshindrade barn 

Sara E Green (2003) har genomför en mixad undersökning med både kvalitativ 

metod samt kvantitativ i syfte att applicera en modifierad form av stämplingsteori 

på upplevelser kring stigmatisering av funktionsnedsatta barn och deras familjer 

med betoning på anhörigas upplevelse och hur dessa upplevelser påverkar både 

diagnosbärande individer samt deras anhöriga. Studien har analyserats på basis av 

intervjuer av mödrar till funktionsnedsatta/ diagnostiserade barn samt kvantitativa 

analyser av statistiskt material. Green (2003) är medveten om begränsningarna 

gällande generaliserbarhet i denna studie utifrån underlaget och diskuterar detta i 

sitt diskussionsavsnitt där Green (2003) vidhåller att studien visar på klara evidens 

vad det gäller hur upplevt stigma påverkar individer samt familjer, närstående och 

detta på ett relativt outforskat område. Green (2003) är en av de mest citerade 

forskarna på området familj, stigma och barn med särskilda behov och har författat 

en stor del artiklar och vetenskapliga undersökningar i ämnet.  

 

Green påpekar i inledningen av sin studie just den bristande forskningen, som jag 

tidigare nämnt i inledningen, kring studier som berör vikten av bemötande och 

attityder från och av sin omgivning samt hur närstående och familjer påverkas av 

ett stigma som bärs av ett barn. Författaren har i denna undersökning utgått ifrån 

den modifierade stämplingsteorin som utvecklades av Link et al.(1989). Den 

modifierade stämplingsteorin tar avstamp i Scheffs (1966) teori kring 

stämplingsteori baserat på korrelationen av ett stigma och diagnos. Scheff (1966) 

menar att en stämplingsprocess utgår ifrån ett fastställande av diagnos som i sin tur 
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framkallar stigmatisering med betoning på diagnosen. Link et al.(1989) föreslår ett 

annat perspektiv och menar att man istället kan antaga att det är den bristande 

socialiseringsprocessen i sig som producerar stämpling utifrån hur bäraren av 

stigmat uppfattar bemötande och attityder från sin omgivning. Link et al.(1989) 

skriver att desto mer den diagnosbärande individen känner sig hotad av sin 

omgivning i form av fördömanden och devalvering, desto mer isolerar sig denne.  

 

Green (2003) utgår ifrån två olika former av uppmätt börda, objektiv och 

subjektiv. Den objektiva börda  som kan ses som tydlig och iakttagbar effekt på 

familjen och representeras av exempelvis inkomstbortfall och praktiska åtaganden 

och bördor. Den subjektiva bördan representerar den negativa psykologiska och 

känslomässiga påverkan för anhöriga till den diagnosbärande. Objektiv börda 

brukar definieras som iakttagbar konkret påverkan på̊ familjen som ett resultat av 

den psykiska sjukdomen eller funktionsnedsättningen. Detta kan inbegripa såväl 

kaoset i vardagssituationen i hemmet som förekomsten av särskilda avvikande 

beteendemönster hos patienten. Samtliga dessa aspekter som kan antas skapa stress 

i vardagen. En subjektiv börda definieras som den enskilde familjemedlemmens 

upplevelse av sin situation och i vilken grad de anhöriga upplever att de bär en 

börda. Utifrån den tidigare beskrivna modifierade stämplingsteorin menar Green 

(2003) att det finns en rädsla hos närstående till diagnosbärande barn att dessa ska 

diskrimineras enbart utifrån ett givet stigma och således endast reduceras till detta. 

Om detta är ett faktum riskerar den stigmatiserade samt dess närstående ett liv av 

isolation. Modifierad stämplingsteori presenterar tre olika typer av konsekvenser 

av stigmatisering där individen, eller dess närstående utvecklar följande 

förhållningssätt; 

 

 Man försöker hålla diagnosen eller stigmat hemligt i försök att passera. 

 Man får en upplevd känsla av att ansvara för att utbilda och sprida kunskap 

kring stigmat, sjukdomen eller funktionsnedsättningen, detta pga. försök att 

normalisera stigmat. 

 Man kan uppleva att det endast finns en liten sluten cirkel av personer att 

interagera med och detta är dem som kan ses som ”utbildade” kring 
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stigmat. Detta förfarande skapar en isolation från övrigt samhälle och 

skapar en ytterligare vi och dem-känsla. 

 

Alla dessa tre former av stigmatisering skapar ett utanförskap där den 

diagnosbärande men även dess närstående aldrig kan leva och vara fullt ut. Green 

(2003) som själv är förälder till ett barn med CP-skada visar på ett exempel där en 

cirkel av lärda kan ge exempel på normalisering inom en sluten grupp. Greens 

dotter leker med en av sina vänner, som tillhör denna slutna cirkel och får frågan 

av ett annat barn som inte tillhör gruppen; 

-What´s wrong with her? 

Dotterns kamrat svarar förvånat; 

-What do you mean what´s wrong with her? There´s nothing wrong with her. This 

is Amanda. She´s just crippled! 

Greens (2003) slutsats av denna interaktion visar att trots att kamraten använde ett 

nedvärderande ord, enligt rådande norm, för att beskriva dottern, crippled så vänds 

ändock den negativa bemärkelsen till en positiv utkomst där barnet som till en 

början stod utanför den lärda cirkeln nu kan ses som en medlem av densamma 

samt att stigmat i sig själv tenderar att normaliseras på sikt då de lärda blir fler och 

kan utbilda andra. 

 Green (2003) ställer i sin studie upp tre hypoteser som rör hur mödrar upplever 

effekter av stigma. 

Hypotes 1; 

 Mödrar som upplever att individer med funktionsnedsättningar/handikapp 

diskrimineras i samhället är mer benägna att uppleva känslor som skam, 

skuld, oro och bitterhet än mödrar som är optimistiska. 

Hypotes 2; 

 Mödrar som upplever att individer med funktionsnedsättningar/handikapp 

diskrimineras i samhället är mindre benägna till att interagera med andra 

(med eller utan stigma) i informella sammanhang. 
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Hypotes 3; 

 Graden av upplevt stigma kan ställas i relation för moderns preferenser av 

umgänge, detta påverkar i sin tur socialiseringsprocessen. 

Greens fynd i studien visar att det finns ett samband mellan upplevt stigma och 

objektiv börda i utfallet för subjektiv börda samt att moderns inställning och egen 

uppfattning och inställning har betydelse för stämpling och stigmatisering. Den 

subjektiva bördan påverkar sålunda utfallet och nivån av isolering, exkludering, 

socialisering samt nivå på upplevd känslomässig börda.  

 

Syskonproblematik i familjer med diagnosbärande barn 

Asp (2009) har författat en sammanställning av relevant litteratur inom området 

som omfattar barns upplevelser av att leva med ett syskon med funktionshinder. 

Asp beskriver ett antal olika beteendeförändringar- störningar hos syskon till 

diagnosbärande barn. Dessa upplevs vara aggressivitet, både verbalt och fysiskt. 

Det finns tidigare forskning som stödjer att i de fall där barnet utsätts för yttre våld 

av sitt syskon tenderar dessa barn att utveckla snäppet allvarligare 

beteendeförändringar. I övrigt nämns självdestruktivt beteende, koncentrations och 

inlärningssvårigheter. Känslor av att komma i andra hand och att alltid behöva 

vara det ”duktiga” barnet. Vidare beskrivs erfarenheter av att alltid få stå tillbaka 

och komma i sista hand pga. att syskonet tar all tid från föräldrarna. Det belyser 

dock också positiva erfarenheter såsom ökat ansvarstagande. Omgivningen som 

beroende faktor presenteras också (Dellve et al. 2005) då syskonet upplevde 

känslor som skuld och skam i situationer som upplevdes som pinsamma och svåra 

för syskonet att förklara alternativt bortförklara, känslorna av skam och skuld 

varierades med känslorna att få ytterligare skamkänslor för det barnen egentligen 

känner inför sitt syskon. Litteraturstudien visar även på att det föreligger skillnader 

gällande olika diagnoser ( Norén & Sommerström 1991 ; Granat et al. 2006) där 

författarna har funnit att syskon till diagnosbärande barn i större utsträckning 

upplever större problem än syskon till barn med andra diagnoser som har ett 

uppenbart handikapp. Man menar att visserligen är syskonrelationen ansträngd av 

den beteendestörning som syskonet har men rent generellt så indikerar tidigare 

forskning att ett barn med ett avvikande beteende, beteendestörning får svårare att 
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passera  och även svårare att accepteras som avvikande  då funktionshindret inte är 

synligt. Asp (2009) påpekar även vikten av kunskap och hur den förmedlas av de 

närstående i syfte att utbilda omgivningen, i de fall där detta är möjligt skapar det 

mer positiva utsikter för både den diagnosbärande som dess närstående.  

 

Anhörigperspektiv i familjer med diagnosbärande barn 

NKA, nationellt kompetenscentrum anhöriga är ett av statens satsningar för att 

synliggöra anhörigas situation till bl.a. diagnosbärande barn och barn med psykisk 

ohälsa. Ylva Benderix (2015) har via NKA sammanställt en litteraturöversikt över 

relevant litteratur inom området för stöd för anhöriga. Syftet är bl.a. att skapa en 

överblick för relevant forskning på området samt att stimulera och stödja 

utvecklingsarbetet inom detta område. Målgruppen för översikten menas vara 

anhöriga och närstående men även anställda och beslutsfattare inom hälso- 

sjukvård och omsorg. I övrigt nämns även idéburna organisationer, studenter, 

lärare och forskare.  

 

Benderix (2015) skriver att det finns ett starkt stöd i forskningen för att engagera 

hela familjen i ett behandlingsprogram för diagnosbärande barn. Man innefattar 

mor, far och syskon men nämner även mor och farföräldrar inom gruppen för 

närstående. Detta menar man är ej fördelaktigt för den diagnosbärande eller dess 

närstående då möjligheter till att bidra med adekvat stöd till den diagnosticerade 

eller avlastning för föräldrar minskas. Vidare beskriver Benderix (2015)studie 

syskonets utsatthet i form av att de kan uppleva att bli socialt isolerade eller 

känslor av otrygghet samt ett behov av att ta en roll som beskyddare eller medlare. 

Gällande föräldrars upplevelser och erfarenheter visar resultatet i dessa studier via 

en enkätundersökning på 265 föräldrar samt nio intervjuer med föräldrar att 

samtliga föräldrar delade upplevelserna av oförutsägbarhet, trots att de alltid 

strävade efter att familjelivet skulle vara förutsägbart med struktur i tillvaron. 

Upplevelserna återspeglade ständiga försök till anpassning och föräldrarna 

upplevde i stor utsträckning att de fick kämpa för att bli accepterade och 

inkluderade i sociala nätverk men även i kontakter med professionella. En 

intervjustudie (Hallberg, Klingberg, Reichenberg & Möller, 2008) beskrivs tolv 



 

 21

föräldrars erfarenheter av att leva på gränsen i vardagen och att ständigt sättas på 

prov, känslan av isolering, att ständigt vara ”i tjänst” samt att deras hälsa hade 

faktiskt påverkats negativt av familjesituationen. En annan intervjustudie 

(Benderix, Nordstrom,& Sivberg 2006) intervjuades tio föräldrar som valt att 

ansöka om plats på ett gruppboende för sina diagnosbärande barn för att de helt 

enkelt inte orkade med vardagen med barnet boendes hemma. De teman som 

kunde urskiljas i materialet visar sig genom att föräldrarna kände; 

 

 Sorg över att inte fått ett barn som var friskt och normalt utvecklat. 

 Att barnets avvikande beteende ibland var omöjligt att kontrollera. 

 Total utmattning 

 Att syskonen påverkades negativt 

 Social isolering 

 Att attityderna mot andra personer som har problem har förändrats 

 

Vidare finns uppgifter om syskons upplevelser och erfarenheter som kan ses som 

unika då det är den familjerelation som vara längst över tid, generellt sett. Värdet 

av ett syskon som stöd, inte bara under uppväxten utan som varaktig relation har 

stor betydelse för barnets utveckling av känslomässig förståelse, social utveckling 

och impulskontroll (Eriksen & Gerstel, 2002). Studierna visar även på att positiva 

syskonrelationer minskar risker för ett utvecklande av depressivitet (Padilla-

Walker et al. 2010; Whiteman et al. 2011). Det uttrycks även fördelar för syskon 

till diagnosbärande barn och att dessa barn inte behöver ta skada av sina 

erfarenheter och upplevelser. Man menar att dessa barn utvecklar en tolerans 

utöver det normala samt att de känner glädje och tillfredsställelse av att kunna vara 

ett stöd för sina föräldrar och syskon, många av dessa barn utvecklar en hög 

förmåga av empati och förståelse gällande sitt syskon (Howlin , 1988; Benderix & 

Sivberg 2007). Dock finns det även beskrivet de negativa konsekvenserna såsom 

känslor av oro, ängslan och försummelse hos dessa syskon ( De Mayer, 1979). 

Den största riskgruppen för negativt beskrivna upplevelser (gruppen beskrivs dock 

som mindre) gällande syskon som tenderar utveckla olika former av otrygghet 

samt oroskänslor är just de barn som utsätts för utåtagerande beteende av sina 
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syskon då det avvikande beteendet oftast uppfattas som skrämmande för barnet 

som blir utsatt (Harris & Glasberg 2003). Benderix(2015) visar på positiva resultat 

gällande föräldrastödsprogram där föräldrar får möta likasinnade och personer i 

samma situation där deltagarna upplever positiva effekter av att möta andra 

föräldrar i samma situation (Weber-Stratton et al. 1989) vilket gav effekten att 

barnens beteendestörningar och avvikande beteende minskades. Vad det gäller 

stödjande insatser till dessa familjer så kan man utläsa ifrån materialet att statliga 

och kommunala verksamheter, institutioner som BVC, socialtjänst, vårdcentral, 

förskola samt skola är de första instanserna där barn med beteendestörningar som 

föranleder diagnoser fångas upp. Föräldrar till 101 barn med 

autismspektrumtillstånd vittnar om att de främst saknade insatser som var 

relaterade till det diagnosbärande barnets sociala inkluderande dvs barnets 

möjligheter att delta i vanliga dagliga aktiviteter tillsammans med andra barn 

(Brown 2011). Studien innefattar även resultaten från en enkätundersökning utförd 

2013 av riksförbundet Attention som verkar som intresseorganisation för personer 

med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som visar på en utbredd psykisk 

ohälsa bland föräldrar till diagnosbärande barn. Av 1 181 respondenter varav 92 % 

var mödrar talar resultaten om att; 

 

 47% av föräldrarna uppgav att en stor del av deras sjukfrånvaro var kopplat 

till barnets funktionsnedsättning. 

 30%  av föräldrarna uppgav försämrad sömn. 

 73% av föräldrarna upplevde ofta ökad stress i direkt följd till barnets 

funktionsnedsättning 

 42% av föräldrarna upplevde att de hade fått en försämrad relation till släkt 

och vänner. 

 

Trots stödinsatser visar, menar Benderix (2015)  att det finns en risk för social 

isolering då umgänge med exempelvis släkt och vänner kan bli mycket eftersatt. 

Anledningar till detta kan vara risken för att nya miljöer påverkar barnet negativt 

samt fördomar som föräldrarna upplever från samhället när det gäller barn med 

beteendestörningar, svårigheter att kontrollera sitt barns beteende skrämmer 
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föräldrar och det blir än svårare att skaffa barnvakt då föräldrarna upplever att om 

inte de själva kan kontrollera beteendet så kan heller ingen utomstående det. Vad 

det gäller upplevelser av stigma, att vara märkt på grund av en sjukdom eller 

funktionsnedsättning beskrivs och upplevs som svårt och det påverkar 

sjukdomsutvecklingen. Vid en studie (Björkman i Brunt & Hansson, 2005) 

angående psykossjuka beskriver man olika typer av exkludering som exempelvis 

att utestängas från arbetsmarknaden, sociala nätverk och även i form av sen eller 

rent ut av utebliven vård. Detta pekar på, menar Benderix (2015), att 

stigmatisering måste bekämpas aktivt och tidigt. 

 

Att leva med ett stigma- stereotyper, statusförsämring och diskriminering. 

Green, Sarah et al (2005) har utfört en intervjustudie med åtta vuxna med 

funktionsnedsättningar samt sju mödrar till barn med samma problematik. Green 

presenterar i studien ”Living stigma. The impact of labelling stereotyping, 

separation, status loss and discrimination in the lives of individuals with 

disabilities and their families” resultaten av dessa interaktiva intervjuer med åtta 

vuxna med funktionshinder och sju mödrar till barn med funktionshinder, dessa 

intervjuer analyserades efter teman beskrivna av Link & Phelan (2001) som 

benämner fem olika sociala processer som bärande faktorer till upplevd 

stigmatisering, dessa är; märkning, stereotyper (fördomar), separation, status 

förlust. Resultaten tyder på att även om dessa sociala processer kan ha allvarliga 

negativa psykosociala konsekvenser för personer med funktionshinder så varierar 

det hur pass allvarliga konsekvenserna upplevs bland respondenterna. Green et al. 

(2005) menar att intervjuerna ger evidens för att det är beroende på omgivningens 

reaktioner samt graden av exkludering utifrån de fem nämnda faktorerna som 

presenteras ovan som avgör den känslomässiga bördans vikt. Om dessa fem 

sociala processer tillåtes få fäste så kan individen samt dess närstående utveckla 

depressioner som i sin tur leder till ytterligare social isolering. Resultaten av denna 

studie visar tydligt att interaktionsprocesser som etikettering, stereotypifiering, 

separation, status förlust, och diskriminering har relevans för de sociala 

erfarenheter personer med funktionshinder och deras familjer upplever och att 

dessa processer kan få negativa konsekvenser i sina liv. Greens et al. (2005) rön 
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tyder också på att Link och Phelan modellen (2001) kan vara ett användbart sätt 

för att rama in upplevelsen av funktionshinder i försök att sättas i social kontext. 

 

2.3 Psykisk ohälsa och närstående 

Lena Westholm (2014) skriver i ”Föräldraboken om ADHD” att familjer till barn 

med diagnosbärande barn ofta vittnar om att vänner och personer i nära relationer 

ofta har svårt att acceptera ett diagnosbärande barns beteende och att de tappar 

kontakten med vänner och familj pga. barnets beteende, ibland för att omgivningen 

drar sig undan men även för att det kan upplevas som att när barnen skall jämföras 

enligt den norm som förväntas så drar alltid det diagnosbärande barnet nitlotten 

och det upplevs som att andras barn är problemfria. Detta gör att man som förälder 

till slut drar sig undan för att undvika denna jämförelse. Westholm (2014) visar 

också på en utsatthet när det gäller syskonproblematik i familjer med 

diagnosbärande barn (2014:44ff.). Det kan handla om utebliven ”egentid”, att 

alltid få lov att vara den duktiga, att bli utsatt för våld eller kränkningar samt att 

förhålla sig till syskonets problematik i stort. 

 

C. Lindberg & M. Mårtensson har författat boken Familjevardag- vid autism och 

asperger (2011). Författarna beskriver ett antal olika konsekvenser av att leva med 

ett funktionshinder i vardagen, dessa konsekvenser kan vara att man som förälder 

aldrig räcker till tidsmässigt då all vaken tid går åt till att verka för barnet. Det 

krävs en hel del engagemang utöver det ”normala” i skola, förskola tex. Många 

föräldrar beskriver att de blir tvungna att agera spindeln i nätet, dvs hålla i och 

samordna många olika myndighetskontakter. Lindberg & Mårtensson (2011) 

menar också att pga. den bristande kunskapen om barnets funktionshinder får 

föräldrar ofta arbeta i upplysande syfte mot såväl myndigheter men även nära 

omgivning samt närstående. Trots engagemang kan ändock alla försök till social 

anpassning, utbildning och upplysning samt förståelse resultera i att man väljer 

bort sociala sammanhang pga. barnets beteende men också att man blir bortvald 

med anledning av detsamma. 
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Gunilla Thernlund gör en viktig poäng i litteraturen ADHD och autismspektrum i 

ett livsperspektiv- en klinisk introduktion till utvecklingsrelaterade kognitiva 

funktionsproblem (2013) där författaren påpekar skillnaden utifrån ett 

diagnosperspektiv vad det gäller den diagnosbärandes utveckling. Thernlund 

(2013)  skriver att det är omgivningens krav som definierar funktionshindret. I 

normalfallet så utvecklar individen interna resurser för att möta omgivningens 

krav, i fall där en funktionsnedsättning finns så  minskar det interna resurssystemet 

parallellt med det yttre stödet i form av vuxenstöd från exempelvis föräldrar samt 

förskole och skolpersonal och finns det en obalans mellan krav och tillgångar för 

att hantera dessa krav, däri ligger betoningen på hur en funktionsnedsättning eller 

handikapp kan uppfattas. Så länge de tillgängliga interna resurserna är tillräckliga 

så uppstår heller inget funktionshinder. Thernlund (2013) beskriver begreppet 

interna resurser som exekutiva funktioner dvs nivån på arbetsminne, förmåga att 

fokusera, planera och organisera samt slutföra uppgifter. Externa resurser kan ses i 

stöd från andra personer såsom närstående, syskon, lärare kontakter med hälso- 

sjukvård och andra myndighetspersoner.  

 

S. Syrén & K. Lützen (2012) visar på de destruktiva konsekvenserna i ett 

föräldraperspektiv när det gäller upplevelser och bemötande kring  att vara förälder 

till ett diagnosbärande barn i verket ”Att leva med psykisk ohälsa- ett 

närståendeperspektiv”. Det finns beskrivet hur föräldrar menar att ingen 

utanförstående egentligen kan förstå hur det är att ha ett barn med psykisk ohälsa 

och att det kan upplevas som frustrerande att höra hur vänner samt bekanta kan 

säga (2012: 95); 

- Jag vet precis hur du har det. 

En mamma beskriver att det helt enkelt skulle kunna vara bättre att få höra en 

annan förälder säga; 

- Det måste vara fördjävligt! 

I övrigt beskrivs föräldrars sorg över att livet inte blev som de hade tänkt, ett 

utanförskap utifrån begrepp som skuld och skam. Ett ifrågasättande av sig själv 

som förälder utifrån normer, medierapportering och anklagande blickar från 

omgivningen. En känsla av att inte räcka till och en frustration över att inte veta 
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hur föräldern ska agera i olika situationer. Syrén och Lützen (2012) behandlar 

också föräldrars tankar av att känna att man behandlar syskonet annorlunda i form 

av att det kan kännas att man lägger ett för stort ansvar på syskonet men även på 

det diagnosbärande barnet. Detta skapar en förtvivlan där det kan ges uttryck för 

en överväldigande stress och föräldrarnas kompetenskänsla och självbild får 

negativa konsekvenser. Att få möjligheten till att reflektera och sätta ord på sina 

känslor samt att få möjligheten att dela dessa med andra kan vara strategier att 

minska stressymptomen. Dock, påpekar Syrén och Lützen (2012), finns det en 

uttalad rädsla för att om dessa känslor artikuleras så riskerar de att slå tillbaka i 

fördömanden och kritik, detta gör att många familjer håller inne med dessa känslor 

och gör det till en familjeangelägenhet. Det finns emellertid de familjer som menar 

att öppenhet skapar en ökad förståelse och anser att det kan vara bra att träffa 

andra i liknande situationer och dela erfarenheter mer öppet. 

 

Gunilla Hallerstedt et al. (2011) har författat Diagnosens makt. Arbetet diskuterar 

diagnosfrågan ur ett arv- kontra miljö perspektiv samt vad diagnoser har för 

betydelse på en individ samt på samhälleligt plan. Hallerstedts (2011) primära 

slutsats påpekar bristen i att analysera diagnoser ifrån enbart psykologiska, 

medicinska eller biologiska faktorer och diskurser separat och menar att det bör till 

en paradigmkandidat för att få ett fruktbart och forskningsbart alternativ, förslaget 

blir ur ett bio-psyko-social modell. Hallerstedt skriver; 

”Sociologiska ansatser bör börja med allmän sociologisk teori 

om orsaker till normalt och avvikande beteende” (2011:101) 

Vikten av tidigare erfarenheter, psykisk status, det sociala nätverkets attityd och 

stöd i den sociala kontexten tas upp som faktorer att begrunda över i försök att 

förstå och påverka sjukdomsprocessers utveckling. Hallerstedt (2011) betonar 

dock att ”det sociala” inte är begränsat endast till närståendes attityder utan 

innefattar även nivåer som institutioner, socioekonomiska strukturer 

samhällsideologier och religioner. 
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3. Metod  

I detta metodkapitel har jag för avsikt att tydligt förmedla mitt tillvägagångssätt 

och metod ingående och tydligt beskrivande. Då den största kritiken till den 

kvalitativa forskningsprocessen är just bristande transparens så vill jag i detta 

kapitel vara noga med att framföra hur mina tankar, förfarande och 

tillvägagångssätt  har gått till kring både val av analysmetod men även min 

urvalsprocess. Inte minst vill jag återkoppla till tidigare delkapitel 1.1 vad det 

gäller förförståelse och objektivitet. Transparens innefattar att jag som forskare ska 

försöka att förmedla hur forskningsprocedurerna har gått till samt en tydlig 

beskrivning av metodinsamling och analysarbete (Bryman, 2013).  

 

3.1 Undersökningsdesign 

Denna studie tar sats i det kvalitativa området genom en litteraturstudie av 

självbiografiskt material. Backman (2008) menar att den kvalitativa ansatsen är till 

fördel när en syftar till att undersöka en subjektiv verklighet där det är individens 

upplevelse och deras tolkning av sin egna verklighet som utgör fenomenet. Då 

studiens syfte är att belysa erfarenheter och upplevelser av bemötande gentemot en 

viss grupp, i detta fall närstående, familjer till diagnosbärande barn så faller sig 

detta metodval naturligt. Larsson, Lilja & Mannheimer (2005) belyser skillnaden 

mellan att vara observatör och aktör i den kontextuella verklighet man syftar att 

tolka och påpekar vikten av att skilja mellan dessa två perspektiv. Författarna 

skriver att det är av vikt som observatör att ha en förståelse kring att en verklighet 

kan tänkas uppfattas annorlunda ur ett aktörsperspektiv och att man som 

undersökare bör ha ett kritiskt förhållningssätt gentemot sin undersökarroll.  

 

Fortsättningsvis tar Backman (2008) upp tre olika begrepp gällande det kvalitativa 

synsättet, vilka jag avser att förhålla mig till i denna undersökning, dessa är 

innebörd dvs meningen, kontext och slutligen process. Det syftar till att undersöka 

hur individen upplever sin verklighet, kontextbunden till dess egna livsvärld och 

hur denna värld får mening för individen. Detta resulterar i en process där 

resultatet och tolkningen av individens livsvärld blir bunden till just individen. Det 
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är en individs sanning och kan heller inte ställas i något större perspektiv än det 

som är subjektet för tolkning. Detta betyder dock inte att det inte är av vikt för 

fortsatt forskning utan snarare applicerbart på ett större perspektiv där enskilda 

individers upplevelser och erfarenheter, empiriskt material, kan ge grund för nya 

strategier och förhållningssätt i attitydfrågan kring diagnosbärande barn.  

 

3.2 Litteraturstudie som forskningsmetod 

Denna studie utgår ifrån en litteraturstudie som tar sin form i att tolka samt 

analysera ett empiriskt material i litteraturform.  

 

3.3 Urval 

Urvalet för det självbiografiska materialet i denna studie har skett genom 

konsultationsmetoden i kombination med manuell sökning. Backman (2008) 

beskriver dessa metoder som användbara när man syftar till att hitta en ”ingång” 

till samlad kunskapsmassa. Genom min förförståelse, se delkapitel 1.1, har jag 

kommit i kontakt med olika intresseorganisationer och mött personer som har reell 

kompetens på området jag syftar till att undersöka. Detta kan även härledas till 

Bryman (2013) som tar upp begreppet målstyrt urval där forskaren gör sitt urval på 

de premisser som denne syftar till att undersöka.   

 

Genom en förfrågan till Riksförbundet Attention fick jag olika tips och ett av dessa 

var till en hemsida med tillhörande blogg3 som är skapad av ett företag vid namn 

MrsHyper, företaget är verksamt inom området NPF och har som uppgift att stötta 

och hjälpa individer med NPF-problematik. Genom denna konsultation fick jag, 

som Backman (2008) menar,  tillgång till expertis i form av etablerade aktiva inom 

det studieområde jag menar att undersöka.  

 

                                                 

3 http://www.mrshyper.se/bocker-om-adhd-och-autism/, läst 20160422 
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Inklusionskriterierna för det som skulle komma att bli mitt underlag var att 

biografierna skulle vara publicerade inom en tioårsperiod för att framstå som 

aktuella i den rådande samhällsdebatten angående ökningen av diagnoser bland 

barn i dagens samhälle.  

3.4 Datainsamling via tematisk analys 

Analysen av mitt material har utförts med en modell på narrativ analys, så kallad 

tematisk analys. Bryman (2013) skriver att den narrativa analysen är att föredra när 

man syftar till att se en livsberättelse och livshistoria, sedd ur den studerades 

perspektiv, utifrån dennes förutsättningar. Vidare ger den tematiska analysen mig 

möjlighet urskilja olika teman i den text jag avser att analysera ger mig 

möjligheten att kunna se skillnader men även likheter i det material jag har för 

avsikt att analysera. Detta förfarandet i sig skapar möjligheter för ett större djup i 

min analys där upplevelserna kan ställas emot varandra men även kopplas ihop till 

ett större perspektiv, en kontextuell förståelse (Bryman 2013).  

 

Materialet, biografierna har behandlats på så sätt att jag genom bearbetning har 

kunna urskilja särskilda teman utifrån den beskrivande text som behandlats. Själva 

bearbetningsförfarandet har gått till väga på så sätt att jag en gång läst böckerna 

noga för att skapa en generell överblick. Efter att materialet bearbetats en gång så 

gick jag igenom varje bok igen och markerade olika återkommande varianter på 

upplevelser. Dessa upplevelser har markerats med olikfärgade post-it lappar och 

när alla fyra böckerna var bearbetade så kunde jag utröna fem olika subteman som 

kom att heta känslor, upplevelser, familjedynamik, omgivningsfaktorer samt 

institutionspåverkan, dessa subteman är kategorier av upplevelser och erfarenheter 

som beskrivs i det empiriska materialet. Dessa subteman utmynnade sedermera i 

två huvudteman som senare benämns som inre påverkan samt yttre påverkan.  

 

Den tematiska analysen har utförts med stöd utav vedertagen teori och tidigare 

forskning för att nå en fördjupad förståelse, se ett större perspektiv och som 

Bryman (2013) rekommenderar, skapa en kontextuell förståelse för det empiriska 

material jag syftar till att analysera. 
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Tabell 1. Exempel på tematisk analys utifrån huvudtema samt subtema. 

Meningsbärande enhet: Kod: Subtema: Huvudtema: 

”Vi har bytt skola för att 

det inte fungerade och för 

att My blev alltmer 

utanför. Vår oro gällde 

Mys utanförskap. Hennes 

ensamhet och isolering”. 

 

Skola 

Utanför 

Ensamhet 

Isolering 

 

 

Institutionspåverkan 

 

Yttre 

påverkan 

”Jag börjar bli van att köra 

runt gråtande i min bil. En 

mamma som gråter är 

ingen bra mamma och jag 

biter ihop. Skruvar upp 

bilradion och tvingar livet 

vidare”. 

Dålig 

mamma 

Gråter 

Tvingar 

livet 

vidare 

 

 

 

Känslor 

 

Inre påverkan 

 

 

3.5 Materialinsamling 

Vetenskapliga artiklar har sökts genom databasen Google Scholar, Sociological 

abstracts, DIVA samt Summon för att finna relevanta artiklar för mitt sökområde. 

Det problem som uppstod var dock att stora mängder med material uppkom och 

jag fick gå vidare genom manuell sökning som Backman (2008, sid 162ff) 

föreslår. Jag har läst artiklar som i sin tur genom referenslistor har gett mig 

ytterligare material osv. En trolig anledning till detta problem var att jag var 

väldigt tydlig med min avgränsning gällande mitt syfte. Uppsatsens syfte var att 
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belysa erfarenheter kring attityder och bemötande av familjer till diagnosbärande 

barns, senare benämnda som närstående. Då jag har valt att kategorisera dessa 

närstående som mor, far och syskon så blev min sil väldigt finmaskad. Uteslutande 

har jag valt material som rör just dessa individer och enbart påverkansfaktorer som 

attityder och bemötande av dess omgivning. Material rörande individ, diagnos, 

ekonomiska resurser, relationer mellan vårdinstans och institutionsmakt som 

exempelvis skolväsendet har jag lämnat hän. Genom en uttömmande sökning av 

material har det också påvisat att det finns inte så mycket forskning på området 

attityder gällande familj och närmaste anhörig vilket ytterligare stärker mitt 

studiesyfte i att belysa familjers uppfattning av orsak och verkan på ett 

attitydsfenomen. Det till trots så har jag genom de faktiska artiklar jag hittat 

kunnat precisera väldigt noggrant mitt övergripande syfte och kunna utesluta 

material som inte varit relevant för just min undersökning. 

 

3.6 Etiska överväganden 

Denna studie har utförts inom referensramarna som presenteras i vetenskapsrådets 

(2010) forskningsetiska principer som bygger på fyra grundpelare såsom; 

 Informationskravet  

 Samtyckeskravet  

 Konfidentialitetskravet  

 Nyttjandekravet  

Dessa fyra pelare säkerställer att studien har tagit hänsyn till samhällsvetenskapens 

rådande etiska principer i forskningsfrågor4. Tillvägagångssättet med en analys 

och tolkning av redan publicerat material där författarna redan har valt att ,i de fall 

de anser det vara nödvändigt, anonymisera personer som figurerar i biografierna, 

skapar en annan frihet för mig som forskare. Jag hävdar ur forskningssynpunkt att 

eftersom detta är föräldrar och nära anhöriga till diagnosbärande barn som har 

författat och publicerat dessa böcker offentligt och som tidigare påpekats, gjort en 

                                                 

4 http://www.codex.uu.se/texts/HSFR.pdf, läst, 20160515 
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avvägning huruvida sekretess och samtycke föreligger, så undgås de överväganden 

enligt de forskningsetiska principerna.  

 

3.7 Metoddiskussion 

Bryman (2013) tar upp två grundläggande kriterier enligt Guba & Lincoln (1994) 

för att bedöma kvaliteten i kvalitativ forskning, dessa är; 

 Tillförlitlighet 

 Äkthet 

Tillförlitligheten kan ses i fyra olika delkriterier som trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet samt möjligheten att styrka och konfirmera kunskap. Äktheten 

representeras av kriterier som att ge en rättvis bild, ontologisk autenticitet, 

pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet samt taktisk autenticitet. Dessa 

delkriterier berör frågor kring respondentvalidering och forskningspolitiska 

konsekvenser.  

 

Bryman (2013)  tar dock även upp ett alternativ till dessa kriterier presenterade av 

Yardley (2000) som innefattar fyra olika delkriterier; 

 Sensitivitet gällande kontext 

Detta kriterium beskriver vikten av forskarens sensitivitet gällande den sociala 

miljö där denne befinner sig, kraven på relevanta teoretiska ståndpunkter samt 

reflektioner av etiska frågeställningar.  

 Engagemang och strikthet 

Kriteriet visar på att forskaren har ett gediget engagemang i ämnet och 

forskningstemat men även adekvata färdigheter i frågan samt att forskningen 

utförs med noggrann insamling och analys av data. 

 Tydlighet och sammanhang 

Här beskrivs vikten av att forskningsmetoderna ska vara tydligt specificerade samt 

innehålla klart uttryckta argument men även att forskaren ska ha ett reflexivt 

förhållningssätt. Detta reflexiva förhållningssätt beskriver Bryman (2013) är ett 
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synsätt där forskaren skall vara medveten om sin roll i den observerade 

verkligheten, både som observatör och författare, men också en medvetenhet 

gällande vilka konsekvenser och betydelse dennes val och beslut har i slutändan av 

sitt författade verk. 

 Effekt och betydelse 

Detta kriterium betonar vikten av att få effekt och betydelse för den forskning som 

bedrivs såväl som för fortsatt teori och för praktiker och utövare men även för den 

samhällssfär där forskningen genomförs. 

 

 Kriterierna beskrivna av Guba & Lincoln (1994) är väl framställda men i mitt fall 

just för denna studie ej applicerbara då det enligt min uppfattning inte passar denna 

typ av studie och metod då syftet med denna studie är att analysera och tolka 

empiriskt material från självbiografier. Begreppen blir ogenomförbara i den 

bemärkelse att appliceras på en litteraturstudie då ingen form av 

respondentvalidering är möjliga. 

 

 För att säkerställa de grundläggande kraven vad det gäller materialets trovärdighet 

och äkthet har jag istället valt att applicera kriterierna presenterade av Yardley 

(2000). Dessa har varit min utgångspunkt under författandet i denna studie. Vidare 

har jag tagit i beaktande det Bryman (2013) tar upp rörande dokuments kvalitet 

gällande tolkning av författat empiriskt material beträffande dokument som 

datakälla. Bedömningskriterierna enligt Scott (1990) som presenteras i Backmans 

skrift är som följer; 

 Autenticitet 

 Trovärdighet 

 Representativt 

 Meningsfullhet 

Dessa kriterier sammanfattar att materialet jag syftar till att tolka och analysera är 

äkta och kan kontrolleras utifrån ett uppenbart ursprung samt att materialet är utan 

felaktigheter och förvrängningar. Mitt material saknar dock möjligheterna till att 

ifrågasättas gällande felaktigheter eller förvrängningar då detta blir omöjligt i 
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formen av litteraturstudie utan respondentvalidering, detta kan tänkas vara en 

svaghet i min studie. De vinster som däremot görs genom en litteraturstudie av 

empiriskt material är ett tätt beskrivande underlag för min analys i form av ett 

utförligt, målande och väl eftertänkt beskrivet material i litteraturform. Detta ger 

förutsättningar för ett väl underbyggt och väldokumenterat fundament samt även 

uppfylla ytterligare ett kriterium, meningsfullhet. Även om möjligheterna till 

respondentvalidering bortfaller så argumenterar jag för att självbiografiska 

material dels är väl bearbetade samt korrekturlästa och på så sätt säkerställs 

valideringen av materialet av dels författare såväl som personer som korrekturläser 

materialet.  

 

Replikerbarheten i mitt material får anses röra den subjektiva grupp som materialet 

avser att tolka och kan således endast sättas i samband med den undersökta 

kontextuella verklighet författarna beskriver. Resultatet av undersökningen kan 

dock ändå ses som informativ i sammanhang där familjer med diagnosbärande 

barn omfattas. Vidare beskrivs representativiteten utifrån om det är typiskt till den 

kategori det tillhör och om inte så om man känner till graden av hur typiskt 

materialet kan antas vara.  

 

Slutligen ska materialet bedömas utifrån tydlighet och begriplighet. I detta fall och 

studie har materialet undersökt utifrån dessa kriterier och kan ses som äkta i den 

bemärkelse att det är en individs beskrivning genom ett empiriskt material där man 

förmedlar känslor, erfarenheter och upplevelser. En objektiv tolkning av materialet 

kan endast göras baserat på mig som författare utifrån min givna förförståelse, det 

är jag väl medveten om.  

 

Min ställning till forskningsfrågan utifrån tidigare nämnd förförståelse kan 

beskrivas utifrån det Bryman (2013) benämner som en medveten partiskhet, detta 

kan uppnås vid en partiell identifiering med de individer som studeras och 

härstammar från synsättet vad det gäller kvalitativ forskning av kvinnor, för 

kvinnor, i vidare bemärkelse frågor som rör feminism. Att det står bortom allt 

tvivel att mina värderingar kan antas påverka forskningsprocessen är uppenbart. 
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Jag har i den mån det är möjligt arbetat utifrån de begrepp som tas upp i delkapitel 

3.7 som syftar till medveten reflexivitet, en förståelse om min egen roll och hur 

den kan påverka resultatet i denna studie. Studien är även uppbyggd på kvalitativa 

kriterier som som motsvarar reliabilitet och validitet i kvantitativ forskning och 

motsvaras i kvalitativ forskning enligt Bryman (2013) som trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet samt konfirmering. Dessa begrepp syftar till att stärka 

replikerbarheten men även att kontrollera spårbarhet och hur troliga eller sannolika 

resultaten är, dessutom svarar de mot kraven på objektivitet, dvs hur pass jag har 

haft kontroll över mina egna värderingar och att dessa inte har påverkat utkomsten 

av resultaten på ett skevt eller förvrängt sätt. Jag argumenterar för att det finns en 

god möjlighet att jag lyckas uppnå denna reflexivitet och även till viss del kunna 

se samt utläsa en upplevelses värde från ett annat perspektiv än en forskare som 

inte kan ses som medvetet partiska.   

 

Green ( 2005) tar som forskare och mor till ett barn med funktionsnedsättning upp 

det komplexa i att vara förälder med egna erfarenheter kontra att studera en 

verklighet man faktiskt lever i och betonar de positiva effekter som kan utläsas ur 

forskarsynpunkt i denna komplexa situation. Green (2005) menar att då forskning 

på området -upplevelser att leva med funktionsnedsättningar ofta utförs av 

forskare utan egen erfarenhet, varken direkt eller förvärvad, av stigmatisering. 

Detta har enligt Green (2005) gett utrymme för feltolkningar och felaktiga 

uppfattningar om att funktionsnedsättningar eller handikapp syftar till att vara ett 

offer för biologiska orsaker detta ger sällan möjligheter för fenomenet att sättas i 

kontext till sociala upplevelser. Green (2003) påpekar att det finns två sidor av 

samma mynt och i detta fall kan detta ses genom två perspektiv, antingen så bidrar 

den egna erfarenheten med djup i ett mångfacetterat problem eller så påverkar det 

klart de förutfattade meningar som forskaren bär med sig i sin forskningsprocess. 

Green (2003) avslutar med att påpeka att vilket alternativ som än föreligger så är 

det i läsarens bedömning av transparens som objektiviteten kan bedömas. Detta 

har uppmärksammats och tagits ställning till i denna studie och visas genom ett 

utförligt metodavsnitt med efterföljande metoddiskussion för att försäkra läsaren 

att kravet på transparens är uppfyllt. 
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4. Resultat / Analys 

I detta kapitel kommer jag att redovisa det datamaterialet ifrån de fyra 

självbiografier jag har haft för avsikt att tematiskt analysera med bakgrund av teori 

och tidigare forskning gällande attityder och bemötande i familjer med 

diagnosbärande barn. Resultatet av det empiriska materialet kommer att 

sammanföras i kombination med analysen. Mitt övergripande argument till det 

förfarandet är att det blir mest överskådligt och ger en klar koppling mellan teori 

och empiri. Två huvudteman presenteras där vardera huvudtema åtföljs av tre 

respektive två olika subteman enligt följande kodningsschema; 

 

Tabell 2. Kodning av empirisk data. 

Huvudtema: Subtema: 

Inre påverkan 

Egna erfarenheter, upplevelser, känslor

och tankar som påverkar. 

 Upplevelser 

 Känslor 

 Familjedynamik 

 

Yttre påverkan 

Omgivningens reaktioner, bemötande, 

kunskap och dess påverkan. 

 Institutionsutövning 

 Omgivningsfaktorer 

 

 

De fyra böcker jag har valt att analysera innehåller föräldrars upplevelser och 

erfarenheter om deras verklighet, livsvärld med ett diagnosbärande barn. Resultatet 

visar på en stark korrelation mellan tidigare presenterad teori samt tidigare 

forskning och upplevd empiri. Barnen som figurerar i biografierna har alla en 

neuropsykiatrisk diagnos där både ADHD och asperger samt autism förekommer. 

Synonymt för dessa diagnoser är att stigmat är osynligt och utgår ifrån en 

egenskap, ett personlighetsdrag som tar sin form i ett avvikande beteende. Själva 

beteendet skiljer sig i materialet, dock kvarstår det faktum att barnen avviker från 

normen i samhället och behandlas därefter med olika typer av bemötande och 
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attityder. Nedan kommer jag att illustrera det empiriska materialet genom citat och 

föra ett resonemang om hur olika upplevelser kan kopplas till varandra med stöd 

av den teoretiska ram jag redovisat tidigare.  

 

4.1 Inre påverkan 

Nedan kommer jag att redovisa de inre faktorer, subjektiva erfarenheter som 

påverkar familjer med diagnosbärande barn enligt det empiriska materialet. Det 

visar på upplevelser, tankar, känslor som författarna upplever själv och hur dessa 

påverkar dem.  

 

4.1.1 Känslor 

Författarna beskriver en rad olika känslor i samband med diagnosticeringen av 

deras barn. Till viss del är det en lättnad, att få bekräftelse på att det föräldrarna 

upplevt är bekräftat.  

”Jag vill veta varför Sara inte fungerar som de allra flesta barn. 

Det är allt jag efterfrågar” ( Nybom, 2013:124) 

Samtidigt så dyker här upp en komplex känslostorm där rädsla är en 

återkommande faktor. Rädslan för ett barn som är annorlunda, som avviker.  

Lexhed beskriver de destruktiva tankar som figurerade i tankevärlden när sonens 

autism-diagnos blev verklighet. 

”  Jag vet att när vi först började misstänka autism, funderade 

jag och Kalle om Lukas skulle kunna leva ett fullvärdigt liv med 

sånt hemskt handikapp som autism. Det skulle bli så begränsat, 

så ensamt. Han skulle få leva helt isolerad, instängd i sin egen 

värld och vara totalt och hänsynslöst utlämnad till andra. Det 

gick så långt, att vi tänkte oberoende av varandra, att det skulle 

vara bättre för Lukas om han dog, än att behöva leva ett sånt 

fruktansvärt liv. Döden skulle jämförelse med livet vara en 

befrielse det gick så långt att vi önskade livet av honom vårt lilla 

barn”. ( Lexhed, 2008:118) 
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Författarna beskriver även känslor av skuld och skam kopplat till barnens 

beteende, stigma. 

” Han snurrade och snurrade till som blev alldeles yr och 

ramlade omkull. Han betedde sig som ett ”miffo”, fast han såg 

helt normal ut. Vi tyckte att de andra föräldrarna tittade konstigt 

på honom och vi började skämmas för vår son, vår lilla älskade 

pojke. Vi skrämdes av våra egna känslor och vi ville inte att 

Lukas skulle få en stämpel på sig, att han är autistisk”.  

(Lexhed, 2008:60) 

Biografierna visar även på hur föräldrarna skuldbelägger sig själva när det kommer 

till barnets avvikande beteende och diagnos, 

”Kanske hade hon älskat honom för lite? Han kanske hade 

förstått att hon inte orkade med honom och reagerade genom att 

skrika ännu mer”. (Holst, 2010:98) 

Holst ger även ett exempel på möjligheter till den passage som Goffman (1972) 

påpekar kan möjliggöras genom en, som Goffman kallar det ”hedersmedlem”. 

Denna hedersmedlem kan, menar Goffman, skapa möjligheter för att släta över ett 

oönskat beteende för att skapa förutsättningar för acceptans. Holst beskriver att 

efter en lunch med en vän där sonen konstant hojtar, skriker och tjuter, försöker 

modern normalisera beteendet; 

 ”När de skildes åt log hon ett beklagande leende. Han kanske 

håller på få tänder eller något. Så här brukar han inte vara. Vad 

var det hon stod och sa? Så här var väl alltid? Och varför 

ursäktade hon sig? Honom?” (Holst, 2010:99) 

Det empiriska materialet vittnar även om föräldrarnas egna fördomar om 

funktionsnedsättningar. 

” För mig och Kalle är autism ett laddat ord. Det känns 

abstrakt, skrämmande och hemskt. Vi visste inte mycket om 

autism och hade våra förutfattade meningar. Autistiska personer 

är utvecklingsstörda människor som inte kan prata, sitter och 
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vaggar i ett hörn, dömda att på livstid leva helt i sin egen slutna 

värld. Det var ungefär den bilden vi såg framför oss när vi först 

hörde autism”. (Lexhed, 2008:58) 

Dessa fördomar påverkar relationen till barnet och bidrar med ett utanförskap 

byggt på skam och skuld. Detta kan kopplas till Greens (2003) bekräftade hypotes 

kring mödrars egna fördomar och hur dessa påverkar stigmatiseringsprocessen 

negativt för det diagnosbärande barnets närstående i synnerhet då det empiriska 

materialet visar på att desto mer destruktiva tankar och motstridiga känslor som 

föräldrarna upplever, desto svårare blir socialiseringsprocessen för dem. Egna 

fördomar påverkar således stämplingsprocessen negativt. Det kan tolkas som att de 

närstående vet med sig själv att det avvikande beteendet inte är accepterat av dem 

själva ens och därför förväntar de sig ett bemötande byggt på okunskap och brist 

på förståelse, den negativa spiralen tar ytterligare fart i de konsekvenser som 

kommer av dessa ”förbjudna” tankar, tankar baserade på skuld och skam. Detta 

utanförskap anläggs ytterligare av upplevelser att inte bli tagen på allvar eller att 

bli korrekt bemött. Bemött med förståelse. Istället möts författarna av ett 

ifrågasättande ifrån såväl institutionsform som exempelvis BVC och BUP- 

mottagning men även ifrån närstående. Nybom illustrerar följande efter ett 

orienterande möte med psykolog på BUP; 

 ”Det slutar oftast med att vi blev ännu mer osams eftersom det 

kändes som om psykologen provocerade fram skuld och dåligt 

samvete hos oss. Våra brister var i fokus men ingen hjälp i 

synhåll. Psykologen fick säkert vatten på sin kvarn, tänkte jag 

eftersom vi faktiskt framstod som två arga på riktigt 

dysfunktionella personer. Många av psykologens frågor rör sig 

om barn uppfostran och gränssättning.  Det här handlar nog 

inte endast om barnuppfostran, sa jag, men psykologens 

ansiktsuttryck och kroppsspråk sa att hon tänkte annorlunda”. 

(Nybom, 2013:47) 

Även Wikström påpekar känslan av att inte bli tagen på allvar när modern tar upp 

känslan av att något inte står rätt till i hennes barns beteende; 
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 ”Jag känner hennes återhållna irritation. Vi sinkar gruppen. 

Det är för att hon känner att du är nervös, svarar sköterskan. 

Mamman känslostämning smittar av sig på barnet, fortsatte hon. 

Jag vet inte hur många såna kommentarer vi ska få de närmsta 

åren. Jag känner mig inte nervös”. (Wikström, 2014:18) 

 ”Vi sitter på BVC. Det är deras väntrum. Det är dags för mys 

18 månaders kontroll. Inte någonstans känner jag mig som en så 

dålig mamma som här på BVC”.(Wikström, 2014:37) 

Även Lexhed tar upp  vikten av hur omgivningen, i detta fall farmor till pojken, 

reagerar på föräldrarnas oro kring sitt barn och bemöts av oförstående blickar och 

uttalanden, som jag tolkar det pga. en rädsla för att vara annorlunda och således 

konsekvenserna av detta, en typ av fördomar som de närstående bär på. Lexhed har 

fyllt i ett formulär som underlag till en psykologisk bedömning och vill att farmor 

ska läsa för att se om hon har något att tillägga; 

 ”Men så här är ju inte Lucas! Det stämmer inte alls. Hur kan ni 

ens formulera er på det här sättet? Så här får ni inte göra! 

Psykologen kommer få en helt felaktig bild av Lukas. Jag håller 

inte med henne. Vi ser på Lucas med olika ögon. Hennes är 

förblindade av kärlek till sitt barnbarn. Det finns inga fel på 

Lucas. Hon vill väl, tolkar hans varje signal som kommunikation 

och läser in mycket som inte finns där. Min svärmor vill inte 

förstå och kan inte ta till sig att han är annorlunda. Som hans 

mamma vill inget hellre att han ska vara normal, som alla andra 

barn, men jag kan inte längre blunda för verkligheten”. (Lexhed, 

2008:57) 

 Föräldrarna beskriver en alienationsprocess som kan kopplas till Seemans (1959) 

utveckling av Marx alienationsteori och de olika delar av den som tas upp i 

Seemans (1959) studie. Delarna presenterades som vanmakt, meningslöshet, 

normlöshet, isolering och självfjärmande. Dessa delar kan ses i den process som 

författarna beskriver där vanmakten representeras av ett dåligt bemötande, att inte 

bli tagen på allvar, att bli ställd ifrån medlen som i detta fall är möjligheter till stöd 

och anpassning. När föräldrarna till slut isolerar sig själva som en direkt verkan av 
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bristen på förståelse, medel och heller inte veta vad som förväntas av dem för att 

göra omgivningen ”nöjd”, förutsägbarheten, blir alieneringen ett faktum och 

föräldrarna blir självfjärmande. De känner inte längre igen sig själva, tvivlar på 

deras föräldrakunskaper, vilket bara ökar känslan av otillräcklighet. Vanliga 

sociala fenomen och tillställningar blir inte längre viktiga utan det handlar numera 

om en kamp att överleva.  

 

4.1.2 Upplevelser 

Den faktor som är grundläggande i föräldrarnas upplevelser i sin situation med ett 

diagnosbärande barn är bemötandet gällande det stigma som medföljer diagnosen 

dvs den egenskap och det beteende som stigmat illustrerar. Beteendet är det som 

omgivningen lägger märke till och andras reaktioner på detta beteende är ett 

återkommande tema i det empiriska materialet. I delkapitel 4.2 kommer jag att 

redovisa för exempel på dessa reaktioner som evidens på bristande förståelse och 

kunskap ifrån ett samhällsperspektiv. Det står dock klart att detta fenomen kring 

bemötande är en stor del av föräldrarnas upplevelser och således får konsekvenser 

även ifrån ett inre påverkans perspektiv som presenteras i detta delkapitel. Därför 

vill jag här visa på ett upplevelseperspektiv och konsekvenserna för dessa 

upplevelser utifrån föräldraperspektivet men även  ifrån det diagnosbärande 

barnets perspektiv; 

”Mitt huvud är fyllt av oroliga tankar på tidningsinsändare om 

olämpliga föräldrar och bristfällig barnuppfostran. Tankarna få 

näring av hastigt fällda obetänksamma kommentarer från 

främlingar och ytligt bekanta. Yttranden som förvrids och växer 

till oanade proportioner. Jag har inte  tid att stanna upp.  Jag är 

för trött och uppvarvad. Tröttheten bryter ner psyket och göder 

de deprimerade tankegångarna”. (Wikström, 2014:74) 

 

”Främmande människor reagerar negativt på en hel del av det 

som My gör. Hon pratar högt eller skriker när hon blir 

uppvarvad, vilket händer oftare för henne än för andra. Hon 
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springer istället för att gå. Och hon värjer inte instinktivt om 

hon möter någon, utan går istället ofta rakt in i dom. Och rusar 

rakt ut i gatan. Pillar på saker i affärerna. Skriker på fåglarna. 

Klättrar åt fel håll i rutschkanorna. Rusar in i godisaffären och 

plockar åt sig godis. Varje händelse för sig är inte något 

anmärkningsvärt alls, utan  precis sådant som alla andra barn 

gör. Ibland. Men hon får negativ respons flera gånger om 

dagen. Efteråt är My ledsen, rädd och ångerfull. Hon är ett 

snällt och känsligt barn. I flera dagar kan hon älta vad någon 

obetänksam människa har hävt ur sig”. (Wikström, 2014:64) 

Samma författare sammanfattar det Becker (2006) beskriver som avgörande i en 

stämplingsprocess dvs att omgivningen definierar avvikelsen utifrån vad samhället 

anser är konformt alternativt avvikande beteende och således behandlar barn, 

individer olika utifrån dessa två varianter på beteende; 

”Vilken fin kontakt ni verkar ha, du och Hugo, säger grannen. 

Sällan har jag fått sådana kommentarer med My. Ingen har sagt 

att jag duger som mamma. Tvärt om har de ofta antytt att My är 

ledsen på grund av mig.  Men jag är exakt densamma. Jag är 

samma människa. Samma mamma. Och jag kan inte minnas att 

någon för Amanda människa har stannat och gulla med mig på 

det här sättet de gör med Hugo. My är lika fin, vill jag skrika. 

Varför lever ni inte mot henne, det kostar ingenting att le. Vi har 

inte fått detta. Det är en annan värld som möter 

henne”.(Wikström, 2014:60) 

 

Ett återkommande tema i det självbiografiska materialet är en upplevelse av  

isolering som alla fyra författarna beskriver det. Dels ett utanförskap i dess 

bemärkelse att de står ensamma i den situation de befinner sig i, ett resultat av ett 

bristande stöd från omgivningen i såväl institutionsform som socialt nätverk. Men 

även en självvald isolering pga. att familjen helt enkelt inte orkar med att vara 

sociala med varken vänner eller familj.  
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”Vi drar oss undan. Allt mer sällan träffar vi våra släktingar 

och vänner. Och var gång vi träffar dem bestämmer vi att det 

inte är värt det. Det är för jobbigt. Det blir för turbulent före och 

efter och tar för mycket energi under tiden”. 

(Wikström,2014:103) 

Även Nybom vittnar om känslan och upplevelsen av isolering och att inte har 

resurser i sin omgivning som kan stötta; 

”Det verkade som att de hade en övertro i att vi skulle ha ett 

socialt nätverk som skulle kunna ordna upp det för oss men det 

hade vi inte. Vem har det? När vi inte klarade situationen kändes 

det övermäktigt att begära att någon annan släkting eller vän 

skulle göra det”. (Nybom, 2013:147f) 

 

” Jag var slut och stod väldigt ensam. Jag hade några vänner 

men hade inte tid eller ork att träffa dem. Mina vänner och jag 

levde olika liv”. (Nybom, 2013:127) 

Författarna beskriver hur ensamheten kryper sig på till följd av att interaktionen i 

samhället inte fungerar. Konsekvenserna av, dels ett familjeliv som är följt av att 

först och främst tillgodose det diagnosbärande barnets behov men även ev. syskon 

och det praktiska som följer med en familj. Utöver det så är tiden helt fylld av det 

tidskrävande arbetet att försöka ombesörja kontakter med förskola, skola, BUP, 

Habiliteringen och även socialtjänst. Detta tidskrävande arbete introducerar 

Benderix (2015) i sin litteraturöversikt  och påpekar den negativa upplevelsen av 

att ”ständigt vara i tjänst”. Det finns helt enkelt inte tid eller energi till socialt 

umgänge, vilket i sig bidrar till att möjligheter till det Asplund (2010) kallar 

responsorium, minskar och i vissa fall helt uteblir. Det uppstår en social 

responslöshet (Asplund, 2010). Den bristande kommunikationen och sociala 

interaktionen blir förödande för dessa föräldrar och pekar på vikten av 

socialiseringsprocesser för individer i stort men det visar också på att bristen på 

responsivitet, den asociala responslösheten, likgiltigheten är en avgörande faktor 

när det kommer till hur dessa föräldrars egna mående utvecklas till det sämre. 
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Igenkänningsfaktorer såsom emotionell utmattning, nedsatt prestationsförmåga 

och depersonalisation, likgiltigheten är faktorer som Asplund (2010) tar upp som 

konkreta symptom på utbränning. Lexhed (2008) blir tillslut så isolerad i sin egen 

lilla bubbla i jakten på information och hjälp, stöd till sin son att hon blir manisk. 

Isolerar sig själv och ser ingen annan väg ut än att det är hon som ska hitta svaret, 

lösningen och den bästa behandlingsformen för sonens funktionsnedsättning. Det 

resulterar i ett akut omhändertagande enligt LPT §4 (Lagen om psykisk tvångsvård 

enligt paragraf 4). Det sker mot både hennes och anhörigas vilja. Senare får hon 

beskrivet för sig att det var en reaktiv psykos; 

” Det vi kan se är att du fick en reaktiv psykos som utlöstes av en 

ordentlig kris rörande din sons tillstånd, i kombination med 

sömnbrist och total utmattning. Vi gick in i väggen och det finns 

ingen väg ut. Din kropp var tvungen att reagera på något sätt, 

för att sätta stopp”. (Lexhed, 2008:179) 

 

4.1.3 Familjedynamik 

Det empiriska materialet pekar även på vikten av en bra kommunikation mellan 

föräldrarna och de negativa konsekvenserna av det motsatta; 

” Stunderna de håller sams är få. Axel och jag blir frustrerad 

över att vi inte får det att fungera. Vi lyckas inte hålla sams 

heller”. ( Wikström, 2014:136) 

 

Alla fyra författare beskriver en en instabil relation kantad av bråk, förebråelse och 

skuldbeläggande som en konsekvens av bristande stöd och förståelse. ; 

” Jag blir så trött och ledsen. Ingenstans får vara ifred en liten 

stund. Kan han inte förstå att jag behöver komma ifrån barnen 

och vara för mig själv ett tag? Jag gråter när jag plockar upp 

radiodelarna och lägger dem i en hög på diskbänken. Hur ska 

jag stå ut? Kommer vi att kunna fortsätta leva tillsammans? Jag 

samlar man jag går upp till barnen. De är viktigast av allt. De 
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ska inte behöva lida, för att vi bråkar. Det gör de  förstås redan, 

men jag vill dem inte mer illa”. (Lexhed, 2008:174) 

Men det finns även evidens för nyttan och de positiva effekterna av en fin 

kommunikation; 

” Deras vapenvila gjorde love lugnare och mer harmonisk”. 

(Holst, 2010:120) 

Författaren beskriver även den upplevda sorgen mellan de två föräldrarna som 

splittras i familjelivet; 

” Kalle är rädd för att jag ska lämna honom och tanken att 

lämna mig är inte främmande för honom heller. Han berättar 

om hur han känner, att han är oroliga över barnen och över att 

jag ska bli sjuk igen. Han känner en vanmakt inför situationen, 

att han har tappat kontrollen. Barnen vill helst av allt vara med 

mig och när jag inte orkar blir de förtvivlade, Kalles tröst räcker 

inte till. Han vill inte se dom ledsna och när han inte kan trösta 

dem  vill han att jag ska göra det. Han vill inte att vår 

otillräcklighet ska gå ut eller barnen, men det gör den och det 

smärtar oss båda”. (Lexhed, 2008:177) 

Resultatet visar dock på vissa variationer där en av biografierna berättar om att de 

separerar tidigt och att det i fortsättningen skulle hållas emot dem i den 

utredningsprocess som skulle komma att följa. Fokus lades på föräldrarnas 

samarbetssvårigheter som anledning till dotterns beteende även fast båda 

föräldrarna hävdade det motsatta. Nybom skriver; 

”Jag har varit arg över den  skuld som lagt på mig i min 

föräldraroll och det som min dotter tvingas utstå på grund av 

bristande förståelse. Jag är arg över allt hon missat på grund av 

det och att det kommer påverka hennes liv”. (Nybom, 2013:289) 
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Nybom fortsätter; 

 ”Saras förutsättningar har inte varit det bästa. Hon har haft två 

föräldrar som inte har varit överens. Det har varit ett problem 

men det är långt ifrån hela problemet”. (Nybom, 2013:289) 

Det beskrivs även ett annat perspektiv på konsekvenserna av dessa 

relationsproblem där psykologen på habiliteringen säger till föräldrarna; 

”Det är A och O att ni som föräldrar orkar. I slutändan blir 

allting mycket dyrare får kommunen om ni kraschar eller skiljer 

er”. (Holst, 2010:254) 

Detta pekar på på vikten av det Benderix (2015) beskriver i sin litteraturöversikt 

vad det gäller att behandla hela familjen inom behandlingsprogrammen för 

diagnosbärande barn. I övrigt så lyfts även syskonperspektivet in. Dels utifrån 

syskonets upplevelse, det diagnosbärande barnets problematik men även ifrån 

föräldraperspektivet i form av känslor att inte räcka till. Att orken tar slut, 

bristande kommunikation, social responslöshet och skapar de ovanstående 

relationsproblemen. Möjligheterna att räcka till eller inte illustreras väl av 

Wikström i detta scenario där familjen försöker att ta sig till dagis i tid men den 

diagnosbärande flickan sätter sig emot; 

 ”Jag bär ut My ur lägenheten. Hon springer in igen. Jag 

skickar ner lilla Hugo ensam i hissen så att My inte ska slå 

honom mitt i kaoset. Hugo står i trapphuset fem våningar ner 

och väntar och väntar. En ensam fyraåring fem våningar ner 

eller  en slagen fyraåring i totalt kaos fem våningar upp, vilket 

är bäst?” (Wikström, 2014:186) 

Ytterligare ett exempel på att få tillvaron att gå ihop med syskon samt ett 

diagnosbärande barn beskrivs av Nybom; 

”För att mitt minsta barn, Alice skulle få andrum åkte hon till 

min styvfar sommarställe på Gotland. Det lindrade mitt dåliga 

föräldrasamvete och var av stor betydelse”.  

( Nybom, 2013:223) 
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Även Lexhed ger exempel på att barnen upplever skillnader i bemötande; 

 ”Du gör alltid mat till honom först! Du älskar inte mig lika 

mycket som Lukas! säger hon och springer in i vardagsrummet”. 

(Lexhed, 2008:254)  

Författaren fortsätter; 

”Sara vill alltid vinna, vara bäst och hon söker min 

uppskattning. Jag har dåligt samvete för jag vet att jag 

behandlar dem olika. Förväntningarna på Lucas är ofta lägre 

än på Sara och när han lyckas med något får han mer beröm är 

när hon klarar av olika saker. För Sara är allt lekande lätt och 

hon har en naturlig fallenhet för det mesta, vilket resulterar i att 

mina krav på henne är höga, ibland för höga. Ofta lägger jag ett 

alltför stort ansvar på henne och jag skäller på henne när hon 

inte klarar av det jag förväntar mig”. (Lexhed 2008:244) 

Dessa exempel på händelser och upplevelser vittnar om att det finns belägg i det 

empiriska materialet för de farhågor som dels Benderix (2015) men även Asp 

(2009) tar upp vad det gäller negativa konsekvenser för syskon till diagnosbärande 

barn. Den teoretiska ram som pekar på att dessa syskon kan utveckla destruktiva 

tankegångar men även beteenden över tid pga. det diagnosbärande barnets 

beteende samt föräldrarnas få möjligheter till att räcka till för var och en av sina 

barn. 

 

Det lyfts även fram väldigt mycket positiva delar som beskrivs i litteraturen. De 

enorma känslorna av tacksamhet för de som förstår, vill förstå, bidrar med stöd och 

lyfter författarnas barn. Dessa delar ser jag som oerhört betydande då det kan 

antydas i vidare diskussioner om vad lösningen för att motverka processer som 

stigmatisering, isolering och stämpling. Betoningen i materialet visar på en 

oerhörd tacksamhet vad det gäller de glimtar av förståelse som möter familjen. 

”Det är fart i honom, sa föreståndaren Mia en dag. Tess sökte i 

hennes ansikte efter någonting alarmerande, men där fanns bara 
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välvilja. Han är ett riktigt charmtroll. Hon undrade om jag 

förstod hur mycket den kommentaren var värd”.(Holst, 

2010:117) 

 Nybom beskriver vikten av det lilla nätverk som fanns tillhands och hur stor 

betydelse deras öppenhet och förståelse fick för hela familjen; 

 ”De tyckte att det var ok att vara annorlunda och vad själva 

inte rädda att göra bort sig”. Deras goda lyssnarförmåga i 

kombination med att kunna fängsla barnens intresse, gjorde att 

mina barn lyssnade. Det hade en stor portion humor som de 

generöst delade med sig av”. (Nybom, 2013:111) 

Det känns viktigt att betona att samtliga fyra biografier jag har analyserat 

genomsyras av en otrolig kärlek till dessa diagnosbärande barn samt deras syskon. 

Denna kärlek blir den drivande kraften när det gäller att hitta styrka och kraft för 

att orka med vardagen. Alla författarna beskriver genom subtila undertoner att 

deras tillvaro präglas av just denna kärlek, till ett annorlunda barn.   

 

4.2 Yttre påverkan 

Nedan kommer jag att redovisa för de yttre faktorer som påverkar familjer med 

diagnosbärande barn enlighet med det empiriska materialet. Kunskapsläge i 

institutioner, hur kunskapen kan se ut och hur den påverkar familjerna. Det 

presenteras även exempel på hur omgivningen bemöter dessa familjer via 

reaktioner, kommentarer och attityder. 

 

4.2.1 Institutionsutövning 

Författarna åskådliggör gemensamt i det empiriska underlaget ett upplevt bristande 

kunskapsläge i institutionsform. Det jag i detta fall åsyftar med institutioner är 

kommunala samt statliga former av resurser. Dvs BVC, förskola, skola, 

socialtjänst, HAB (habilitering), BUP (barn och ungdomspsykiatrin) och även 

HVB-hem (hälsa, vård, behandling). Det som kan utläsas tydligt i råmaterialet är 
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de förödande konsekvenser det får för dessa familjer och de diagnosbärande 

barnen i synnerhet.  

 

Vikten av kunskap betonas i alla fyra böckerna och det ges otaliga exempel på 

bristande bemötande, skuldbeläggande samt okunskap. Följderna av detta negativa 

bemötande är en ohållbar familjesituation där det exemplifieras att stödet kommer 

försent och konsekvenserna blir ogynnsamma; 

”När BUP  och  socialtjänsten gjorde utredningarna 

konstaterade dom att det är uteslutande berodde på oss 

föräldrar. Det är nioåriga felbedömningarna orsakades av 

okunskap och en attityd som fick förödande konsekvenser. Det 

för dig min dotter ifrån mig. Visserligen till två bra boenden med 

fantastisk personal men även till ett HVB-hem  där oförståelsen 

och kränkningarna fortsatte.” (Nybom, 2013:290) 

Det bemötande som dessa familjer möts utav påverkar även föräldrarnas 

egenvärde och deras förmåga att finnas tillhands för deras barn; 

” I åratal tvivlar jag på mitt egenvärde, på min förmåga och 

kraft. Ibland bestod jag inte proven. De var alltför stora. Jag 

trodde jag skulle få styrka genom att söka hjälp hos BUP och 

socialkontor.  Jag funderade på hur långt jag skulle tvingas ta 

ansvar för mitt barn? Att söka hjälp är att ta ansvar, tänkte jag 

men när jag inte fick hjälp tvingades jag ändå ta det ansvar som 

jag inte förmådde”. (Nybom, 2013:290) 

Även Wikström (2014) beskriver ett exempel på hur bemötandet från BVC inte 

blir bra när ingen i personalen tar hennes oro eller ängslan för hennes barn som 

hon upplever inte mår bra, vilket hon har påpekat vid ett flertal tillfällen. 

Personalen normaliserar det författaren beskriver som sömnlösa nätter, en dotter 

som konstant skriker och aldrig är nöjd samt att hon har svårigheter i relationer 

med andra barn. Hon betonar också hur trött och slut hela familjen är trots att de 

gör allt de kan för att deras barn ska vara nöjd. Anledningen till barnets oro menar 
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personalen i tidigare kommunikation är en otrygg anknytning och en överspänd 

förstagångsförälder; 

”Jag skulle vilja fråga den  där nya sköterskan vad hon tror är 

anledningen till att My så ofta är ledsen och rädd för andra 

barn. Men jag vågar inte, jag vill inte förråda My. Jag vill inte 

klaga på henne, lämna ut henne. Och jag vill inte vara en ännu  

konstigare förälder i deras ögon, en som inte bara överför 

stressen till sitt barn så att hon gråter, utan som också tror att 

det är något fel”. (Wikström, 2014:38) 

Det bristande stödet som enligt författarna baseras på okunskap och negativt 

bemötande får även negativa konsekvenser för det diagnosbärande barnet; 

”Jag tror att hon hade sluppit flera år av missade skolgång men 

framför allt sluppit bli mobbad av både lärare och elever i 

skolan hon hade sannolikt undvikit att få ångest och säkerligen 

sluppit bo långt ifrån sin familj under flera år”. (Nybom, 

2013:289) 

Nybom (2013) exemplifierar ett flertal exempel (se tre citat nedan) på hur en 

destruktiv relation mellan elev, i detta fall hans dotter Sara och en av hennes 

lärare, får en negativ inverkan pga. att hennes lärare nonchalerar dotterns 

funktionshinder och samt inte anser att verksamheten behöver anpassas efter 

barnets behov, läraren anser att föräldrarna har problem med gränssättningar och 

att det är orsaken till flickans svårigheter. Detta exempel visar även på den 

utsatthet utifrån ett maktperspektiv som barnet upplever;  

”Lärarens tydliga ointresse lyste tvättäkta igenom och tyvärr 

reparerades aldrig den skada Birgit orsakat.  Resten av 

lågstadiet skolgång vad Sara beroende av sin empatilösa fröken. 

Redan efter första lektionen var tilliten som bortblåst.  Fröken 

bad aldrig om ursäkt eller gjorde någon ansats till att förbättra 

tilliten”. (sid 69) 

” Birgits tydliga ointresse, brist på  engagemang, stränghet och 

rigida satt gjorde att Saras självkänsla maldes ner”. (sid 72) 
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”Jag tyckte läraren var farlig. Det var inte klokt att hon skulle 

ha mandat att kränka små barn bara för att hon själv saknar 

insikt om sitt agerande. Vilken enorm makt hon hade” (sid 73). 

Skopalova (2010) illustrerar det tunga ansvar maktbärande institutioner som 

exempelvis skolväsendet har när det kommer till vikten av bemötande och 

pedagogisk kunskap. Skopalova hävdar att med rätt stöd och hjälp kan en 

etikettering med följande stigmatisering undvikas inom dessa maktbärande 

institutioner. Maktperspektivet i dessa fall representeras av elevens utsatthet i 

relation till en pedagog eller lärares subjektiva bedömning av ett avvikande 

beteende och hur detta bemöts samt hur det ställs i perspektiv till betygsättning 

samt förutsättningar till stöd och anpassning. Resultatet visar även på exempel där 

bemötandet har varit bra och vikten av detta. Det kan utläsas en tacksamhet i 

materialet för dessa stunder; 

”Hos mig har ni alla nämnda något gemensamt. Ett arbete och 

bemötande har hjälpt mig att orka vad jag egentligen inte har 

orkat. Ni har visat lyhördhet, engagemang och respekt. Det har 

varit enormt betydelsefullt. Ni är föredömliga i de yrken ni 

representerar”. (Nybom, 2013:291) 

Även Holst (2010) uttrycker en tacksamhet för den personal som ansvarat för 

hennes sons omsorg  på förskolan där Holst till skillnad från de övriga författarna 

har bemötts av förståelse och empati för familjens situation men även 

uppmärksammat sonens funktionsnedsättning och anpassat verksamheten efter 

hans behov; 

”De är dagar hon var på förskolan såg hon en oerhörd tålamod 

hos personalen och en välfungerande barngrupp. De fyra 

fröknarna var ett sammansvetsat gäng som skrattade mycket och 

det smittade av sig på barnen”. (Holst, 2010:115) 

Författaren beskriver även lättnaden när förskolepersonalen erbjuder sonen extra 

omsorgstid eftersom de märker att familjen inte orkar med vardagen; 

”Jag vet ju att du jobbar deltid och kanske är det bättre för Love 

att vara här om du har en ledig eftermiddag. För kontinuitetens 
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skull, menar jag.  Och när ni ska  planera era semestrar kan ni 

gott ta en vecka ensamma och låta love börja här tidigare. Han 

mår ju bäst av att följa sina rutiner. Hon såg på Mia.  Ljuset 

från lysröret i taket fick hennes glasögon att gnistra. Bara om ni  

själva vill, alltså. Vi tänkte att det kunde vara bra för honom. 

Det låter underbart. Tack. Hon ville krama om Mia”. (Holst, 

2010:173) 

Förhållningssättet gentemot det diagnosbärande barnet varierar enligt det 

empiriska materialet mellan det olika författarna. Däremot så kan det tolkas att den 

personal som är involverad i de diagnosbärande barnens vardag och hur de 

bemöter föräldrarna samt barnen tenderar har stor betydelse för utkomsten av hur 

familjen upplever sin verklighet. Holst (2010) påpekar i sin biografi att just hennes 

situation med en förstående förskola kan tänkas vara en lott av lycka och att andra 

familjer inte har samma tur. Illustrationen kommer i samtal med en vän, en vän 

som ingår i den utbildade cirkel som Green (2003) menar är den kretsen av 

likasinnade, de som besitter egna erfarenheter, i detta fall en moder till ett 

autistiskt barn . Vännen påpekar skillnaden mellan de båda vännernas livssituation; 

”Jag tror att du lever i en annan verklighet, Tess.  Gör jag? Så 

som du beskriver att Love har det,  att personalen alltid har hans 

bästa i fokus, att de anpassar sig efter honom... Det är en utopi 

för de flesta. Albins dagisfröknar var inte ens hälften så 

engagerade eller kunniga. Så hamnade han också utanför”. 

(Holst, 2010:197) 

I denna konversation kan det diskuterats om det kunde ha blivit ett annat utfall om 

den person som ifrågasätter den uppenbara skillnad mellan barnens förutsättningar 

hade varit en icke utbildad. Detta kan tolkas utifrån materialet i den kontext där 

händelsen sker och utifrån givna förutsättningar. Händelsen kan även sättas i 

perspektiv till Goffmans (1972) teori där han menar att en individ som anses 

stigmatiserad, antingen genom att bära stigmat själv, eller vara bärare av ett 

förvärvat stigma, i detta fall vara mor till ett avvikande barn, söker sig till sina 

likar så skapas det förutsättningar för att anta en ny standard av norm och på det 

viset kan de stigmatiserade skapa sig en ny, mer tolerant grupptillhörighet. I detta 
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fall tenderar händelsen definiera ett tolerant synsätt mellan två individer med insikt 

i varandras livsvärld vilket skapar möjligheter att ha en öppen och ärlig 

kommunikation. Nybom (2013) berättar att den destruktiva spiralen med dottern 

fortsätter trots familjens alla försök till en bra kommunikation med skolan ändock 

bemöts av oförstående personal blir situationen ohållbar och dotter får ett beslut på 

HVB- hems placering, ett akutplaceringshem efter att fadern får en bra 

kontaktperson på socialtjänsten som visar sig förstående och lyssnar in flickans 

problematik. Personalen på HVB-hemmet Fyrbylund visar sig bli vägen till form 

av räddning för dottern men även för fadern, där vänder bemötandet till det 

positiva; 

”Jag är ingen dålig förälder egentligen. Vi har haft det jobbigt 

länge men har inte fått hjälp och till slut orkade bara inte, 

berättade jag. Jag tror jag förstår, svarade Adam.  En 

förlösande mening som lättade mitt samvete, det gjorde gott.  

Jag hade hoppats på personalens förståelse och upplevde mig 

får det omedelbart. Den upplevelsen var enormt BEFRIANDE”. 

(Nybom, 2013:131) 

HVB- hemmet hjälper dottern vidare till behandlingshemmet Siljansnyckeln där 

dottern  fortsätter att utvecklas till det bättre med stöd och hjälp av personalen. Här 

görs även den psykologiska utredning som BUP ännu inte kommit till stånd med 

och denna visar att flickan har ADHD med drag av asperger syndrom. Föräldrarna 

tillåts hälsa på, vara delaktiga i behandlingen och personalen är kompetent, pålästa 

samt väldigt förstående för familjens situation; 

”Det känns fruktansvärt att ha lämnat bort Sara, sa jag ärligt.  

Har du verkligen lämnat bort henne? Du finns väl kvar i hennes 

liv?  Du har sökt hjälp. Det är skillnad”. (Nybom, 2013:157) 

”Mellan mina besök höll mig personalen informerad om 

utredningen och övrigt som hände på boendet. Jag behövde 

aldrig känna mig förbigången. Vid viktiga beslut eller 

tveksamheter ringde de och frågade om min åsikt. Det var viktigt 

att känna att jag fortfarande fungerade som förälder trots att 
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andra personer från fanns närmare till hands”. (Nybom 

2013:158f) 

 

4.2.2 Omgivningsfaktorer 

De olika omgivningsfaktorer som utmärker sig i materialet är framförallt 

omgivningens reaktioner på barnens beteende, vilket är formen för det stigma som 

barnen besitter, samt de olika nivåer av tolerans familjerna har fått erfara. 

Författarna beskriver ett flertal olika exempel på hur omgivningen reagerar 

negativt; 

” Högt säger mamman att det är tur att hennes pojke är så snäll. 

Annars skulle han slå tillbaka. Det skulle förresten vara just 

precis vad My förtjänar. Säger hon. Jag blir stum och kommer 

mig inte för att svara. 

 När familjen går hem kommer My ut och sätter sig på 

farstutrappan. Där sitter hon i över en timme men nedböjt 

huvud, alldeles stilla, och vägrar komma in. Hon förtjänar inte 

att komma in, säger hon. 

 Mamma, jag är inte något bra barn. Det andra tycker inte att 

jag är något bra barn. Tillslut förstår jag att hon har hört det. 

Alla som mamma sa till mig har hon hört. 

 Att My skulle vara ett dåligt barn är inte något hon kommit  på 

själv. Det är vi vuxna i hennes omgivning, grannen, Axel, jag 

och alla andra, som låter henne veta det. Varje dag”. (Wikström, 

2014:120) 

Samma författare ger flera exempel (2014:100) på omgivningens negativa 

reaktioner,  kommentarer, dels från närstående men även ifrån främlingar; 

” -Ju mer man förmanar, desto mer trotsar de, säger Axel 

syster”.  
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”-Du måste sätta gränser sedan, säger Sture, jag skulle aldrig 

acceptera att Tuva gjorde sådär”. 

”-Det hjälper inte att prata. De är för små för att resonera med, 

säger mannen i kiosken när My och jag inte kommer överens.  

”-Man måste prata med dem,  säger pedagogen på förskolan”.   

 

”Värre är de goda råden från människor vi känner är 

reaktionerna från dom vi inte känner. Tillrättavisande blickar 

från främlingar då My knuffas och Hugo gråter. Kommentarer 

från föräldrar på dagis. Misstänksamma ögonkast från grannar 

då vi stöter ihop med dom i trapphuset.  Knackningar i väggarna 

då vi är allt för högljudda, vilket är tydligen rätt så ofta. Många 

har invändningar, få erbjuder sig att hjälpa eller avlasta. 

Ideligen får vi tips om saker vi kan och bör prova. Saker vi 

redan testat  minst 100 gånger utan någon som helst effekt. 

Berättelser om andra mammor och pappor som är duktiga och 

tar väl hand om sina barn. De flesta människor tycks mena att 

lugna barn är lika med kompetenta föräldrar”. (Wikström, 

2014:100f) 

Även Holst ger liknande exempel; 

”Hon kunde typen vid det här laget, efter alla tanter och 

farbröder hon stött på. Det stod i sina bärs rockar med 

hopsnörpta munnar, redo att dela med sig av sina åsikter och 

visa sin bästa öppning. Så trött på var på deras inskränkta 

kommentarer och irriterande huvudskakningar, så enfaldigt 

förutsägbara de var”. (Holst, 2010:220) 

Dessa beskrivningar på ett avvikande beteende ger stöd för Beckers (2006) teori 

kring avvikande beteende som en process och konsekvens av en social 

konstruktion av samhällets behov av normer och normalitet. Även Green (2003) 

påpekar att det är socialiseringsprocessen i sig, i kontakten med andra och hur 
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individen uppfattar bemötande och attityder från sin omgivning som definierar 

graden av stämpling. Om individen känner sig hotad av det Green (2003) ser som 

påverkansfaktorer, fördömanden och devalvering så skapar dessa negativt laddade 

omständigheter större sannolikheter till isolering. 

Det presenteras även exempel på ett positivt bemötande där andra individer ger 

kommentarer som är positiva. Det utmärkande för dessa kommentarer är den 

genomslagskraft de har på föräldrarna. Då de flesta kommentarer som ges av 

omgivningen är av den negativa, ofta skuldbeläggande sorten så beskriver 

författarna att det ”lilla” ibland har sån oerhörd betydelse och medför en otrolig 

lättnad, dels för dem själva men även för barnet, beskrivelsen kan liknas vid 

tanken att för en gångs skull så slapp barnet vara ”dåligt”. En av författarna möter 

en granne som ett flertal gånger blivit väck av hennes barn tidigt på morgonen; 

” Vi ska försöka att inte väcka er då. Han ler och sträcker fram 

näven.  

-Roffe. Rolf Svensson. Tänk inte på det. Barn är barn och sura 

gubbar är sura gubbar, det kan du inte göra nånting åt. Jag 

skrattar för mig själv när jag går tillbaka till stugan. Resten av 

sommardagarna kommer jag leva på hans kommentar”.               

( Wikström, 2014:123) 

 

Ytterligare så kan det utläsas i materialet vikten av stöd från omgivning och 

närstående. Det visar på en oerhörd tacksamhet när författarna upplever att deras 

barn blir ”sedda” och respekterade men även hur stor betydelse förståelse har. 

Detta är genomgående i alla fyra böckerna och ger evidens för att ett bemötande 

som är byggt på just förståelse och omsorg är otroligt värdefullt; 

”Men min svärmor kommer med lösningen. Hon tar på sig att 

träna med Lukas när han är ledig från skolan. Vi frågar henne 

om hon verkligen har tänkt igenom sitt beslut, men det har hon. 

Hon är rädd för att hon äventyrar relationen med sitt barnbarn, 

den kravlösa kärleken dem emellan. Lucas fullkomligt älskar 

henne.  Men hon är beredd att ge bort en av det största 
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glädjekällorna i sitt liv, för att hon sätter Lucas liv framför sin 

egen tillfredsställelse. Vår tacksamhet har inga gränser”.  

( Lexhed, 2008:206) 

Denna relation, kommer det senare att visa sig, blir avgörande för Lucas då farmor 

blir den som får pojken att se träningen som något positivt och inte som tidigare 

negativt. I denna form av träning kommer Lucas att utvecklas och lära sig mest 

visar det sig. 

Holst berättar om när systern tar sig tid att gå på en anhörigkurs för att lära sig mer 

om systersonens funktionsnedsättning efter att systrarna kommit i konflikt ang. 

uppfostringsmetoder; 

”Nu fattar jag att det inte handlar om att du och uppfostra 

honom fel. Nu skäms jag för att jag inte trott på dig”. (Holst, 

2010:224) 

Wikström beskriver sin tacksamhet när hon får veta att en av barnets vänners mor 

har tagit sig tiden och engagemanget att förklara för sitt barn och några vänner om 

varför My beter sig  annorlunda och hur det ändrar hela flickans sociala relation i 

skolan då vännerna helt plötsligt inkluderar My i lekarna; 

”Efter den dagen slutar Kajsa och Anna helt att reta My. My 

berättar hemma att Kajsa har blivit snäll. Att hon t.o.m. 

försvarar My när någon annan retas eller när det blir 

missförstånd. När vi någon vecka senare stöter på Kajsas 

mamma passar jag på att packa henne. Tack för att du 

förklarade för Kajsa, jag önskar att fler ville göra som du. Det 

var ju därför vi berättade för er. Tack!” ( Wikström, 2014:190) 

Ytterligare ett exempel på hur viktigt det är för dessa familjer att ha förtrogna 

bland föräldragrupper för att skapa värdefulla kamratrelationer för  det 

diagnosbärande barnet; 

”Varje gång han får en inbjudan till ett kalas blir jag rörd, för 

jag vet att föräldrarna tänker på honom och vill inkludera 
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honom, för barnen är det inte lika självklart att bjuda honom”. 

(Lexhed, 2008:194) 

Vikten av att få kontakt med individer i samma situation uppmärksammas även det 

i biografierna som omgivningsfaktorer. Författarna illustrerar; 

 ”På något sätt blir det en tröst, att se att andra har det tufft 

precis som vi”. (Lexhed, 2008:85) 

”Tess hälsade på det andra föräldrarna som om det vore gamla 

vänner. Förmodligen hade hon mer gemensamt med dem ann 

med människor har känt hela sitt liv. Inget lyckligt småprat 

behövdes, ingen lyckofasad att förställa sig bakom”. (Holst, 

2010:191)  

Detta påvisar vikten av det Green (2003) men även Benderix (2015) för fram vad 

det gäller nyttan av ett kontaktnät av likasinnade. Att skapa förutsättningar via 

exempelvis föräldraträffar inom BUP för att möta föräldrar i samma situation. 

Även intresseorganisationers arbete i att skapa kontaktnät mellan deras 

medlemmar är av stor vikt för föräldrar och även syskon till diagnosbärande barn.  
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5. Avslutande kapitel 

I detta avslutande kapitel kommer jag att besvara mina frågeställningar utifrån mitt 

givna syfte samt ge min tolkning på fenomenet jag har haft för avsikt att 

undersöka. Mina frågeställningar var; 

 Hur upplever familjer med diagnosbärande barn bemötande och attityder från 

omgivningen? 

 Hur påverkar omgivningens bemötande dels det diagnosbärande barnet men 

även dess närstående? 

 

Mitt syfte för studien har varit att genom en litteraturstudie av empiriskt material 

undersöka hur omgivningens attityder och bemötande påverkar en familj med ett 

diagnosbärande barn. Resultaten för studien, som presenterats tidigare, har har 

syftat till att skapa en fördjupad förståelse kring livet med ett diagnosbärande barn 

för att ur ett samhällsperspektiv kunna utröna nya strategier och förhållningssätt 

gentemot dessa familjer för att i förlängningen kunna motverka psykisk ohälsa i ett 

familjeperspektiv.  

 

Det växande diagnosfenomenet ger utrymme för ett antal olika motreaktioner från 

ett samhälle, i denna studie har jag behandlat attityder och bemötande kring 

diagnosbärande barn. Resultatet för studien visar utifrån givna frågeställningar på 

ett utbrett utanförskap, inte bara för barnet som bäraren av ett stigma, ett 

avvikande beteende, utan även för den närmsta familjen som moder, fader samt 

syskon och närstående. Utanförskapet är byggt på negativa attityder och 

bemötande gentemot familjer med diagnosbärande barn och kan utifrån det 

empiriska materialet delas in i två kategorier. Inre påverkan och yttre påverkan. 

Den inre påverkningsmekanismen rör den subjektiva tolkningen av upplevelser, 

känslor och erfarenheter hos föräldrar och syskon till funktionshindrade barn i 

familjesfären. Den yttre påverkningsmekanismen representerar omgivningens 

attityd och bemötande till familjerna och barnen. Dessa faktorer kan ses ur ett 

institutionsperspektiv där maktgivande instanser såsom BVC, förskola, skola, 

socialtjänst, BUP och habiliteringsverksamheter är framställda samt ett 
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omgivningsperspektiv där familj, släkt och vänner representeras. Båda 

mekanismerna bygger på en upplevelse av isolering, vanmakt och maktlöshet som 

har sin grund i de attityder och bemötande som föräldrarna upplever. Resultatet 

visar på en distinkt skillnad  vad det gäller den utlösande faktor som skapar ett 

negativt bemötande där den inre påverkningsmekanismen påvisar barnets 

avvikande beteende som anledning och i fallet med yttre påverkningsmekanismen  

och dess bemötande som upplevs baseras på okunskap. Dessa två mekanismer, 

processer vävs dock in i varandra i en negativ spiral där föräldrarnas egna 

fördomar påverkar den upplevda graden av stigmatisering och stämpling, vilket i 

sig påverkar det egna måendet och det diagnosbärande barnet samt syskonen men 

även den vuxna relationen mellan föräldrarna. Alla dessa processer ska sättas i en 

social kontext där föräldrarna upplever negativt bemötande i form av låg tolerans, 

förståelse och kunskapsnivå från omgivningen.  

 

Ytterligare kan tilläggas en faktor som påvisar den sociala konstruktion samhället 

är byggt på utifrån en givet normativt beteende vilket individer förväntas att 

återskapa och reproducera, detta blir för dessa familjer omöjligt utifrån ett 

diagnosticerat barn som utmärker sig genom ett avvikande beteende som inte kan 

avhjälpas. Dessa familjer får svårt med socialiseringsprocesser samt möjligheter 

till avlastning, stöd och anpassning. Dels ifrån vårdgivare men även från släkt och 

vänner.  

 

5.1 Slutsatser 

Sammanfattningsvis så påvisar materialet vikten av kunskap, förståelse och 

tolerans i den form som omfattar bemötande såväl som attityder i möten med 

familjer till diagnosbärande barn. Dels på institutionsnivå men även från 

familjernas egna sociala nätverk där närstående inkluderas. Det empiriska 

materialet ger en klar bild av det utanförskap som familjerna upplever. Dels i form 

av isolering från vänner och familj, till viss del självvald isolation men även pga. 

att det saknas förståelse för NPF- diagnoser i stort men även för hur krävande ett 

liv med ett diagnosbärande barn kan vara. Betoningen i alla fyra självbiografierna 

ligger i bemötande och attityder från det samhälle de möter, social sådan eller 
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institutionaliserad. Detta bemötande är när det kommer till sociala processer och 

socialisering till stor del negativ och representeras av en låg toleransnivå, spydiga 

eller elaka kommentarer, blickar och ett ställningstagande mot ett icke önskvärt 

beteende, ett beteende som avviker. Detta till trots att barnen ifråga inte kan rå för 

eller avhjälpa det. Isoleringen som symptom på en dysfunktionell, kaosartad och 

tungrodd vardag med ett diagnosbärande barn förstärks av föräldrarnas egna 

känslor, tankar och upplevelser, till största del i negativ form. Dessa upplevelser 

reproducerar sedan ytterligare ett utanförskap fyllt av skuld och skam. Ytterligare 

ett perspektiv som påvisas i materialet är den egna uppfattningen, förälderns egna 

förutfattade meningar om diagnoser och hur dessa påverkar stigmatiseringen 

negativt.  

 

Det sociala nätverket visar sig också vara av stor betydelse för familjerna. 

Materialet visar att desto mer fjärmad från övriga närstående som mor och far-

föräldrar, systrar, bröder och liknande familjen blir, desto tyngre blir deras 

isolering. Men när stödet finns där eller förvärvas så skapar det möjligheter för en 

ny infallsvinkel byggd på omsorg, kärlek, tolerans och framförallt förståelse. Den 

positiva effekten av en omgivning som förstår men framförallt kan relatera till den 

upplevda börda familjen bär är oerhört viktig, detta påvisas inte minst i 

illustreringen av lättnaden att socialisera med individer i samma situation och 

behållningen av den relationen samt den oerhörda tacksamhet föräldrarna upplever 

kring de erfarenheter och upplevelser de beskriver som positiva i bemötande från 

förstående grannar, barnens vänners föräldrar mm.  

 

Vad det gäller värderingen på det bemötande och attitydsfenomen som kan utläsas 

i institutionsform så görs en distinkt skillnad i vad det är som skapar det negativa 

bemötandet. Här handlar det inte om barnens beteende som avgörande faktor till 

bemötandet, utan det negativa bemötandet härrörs till okunskap, avsaknad 

förståelse och ett upplevt bristande engagemang för familjens situation, en klar 

attitydfråga. Känslor som att inte få vara delaktig och tas på allvar, att inte barnets 

problematik tas på allvar skildras frekvent i det självbiografiska materialet. Att det 

dåliga bemötandet från olika former av instanser skapar ytterligare känslor av 
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skuld och skam, inte över barnet utan över sin egna föräldraförmåga och att i flera 

fall barnens beteendet skulle vara direkt relaterat till en bristande föräldraförmåga 

utifrån faktorer som osäkerhet, dålig gränssättning eller relationsproblematik 

mellan föräldrar, författarna påpekar vid ett flertal tillfällen att de upplever  att de 

uppfattas som ”dåliga föräldrar” av dessa instanser. Denna studie ger en inblick i 

fyra familjers vardag med ett diagnosbärande barn. Även om generaliserbarheten i 

resultatet kan diskuteras så påvisar det ändock en utbredd psykisk påfrestning för 

föräldrar, syskon, anhöriga och framförallt det diagnosbärande barnet. Jag menar 

att resultatet kan ge berörda parter i form av behandlande instanser en inblick i 

dessa familjers subjektiva upplevelser för att få en förståelse om hur de upplever 

sin vardag och bemötandet av såväl omgivning som institutioner av rang. Genom 

vidareutbildning, kunskap och erfarenhet samt förståelse skapar vi, samhället, nya 

förutsättningar för acceptans och motverkar utanförskap. Detta blir mitt bidrag till 

vetenskapen. 

 

5.2 Diskussion 

Min tolkning av resultatet för studien är att om dessa familjer ställs i en situation 

utan möjlighet till responsorium, ett forum för kommunikation, så tar isolerings 

processen fart. Att inte få vara fri i den bemärkelse att undvika fördömanden av sin 

omgivning ställer individen i liten möjlighet att häva ett utanförskap. Människan är 

av naturen en kommunikativ varelse och att ta möjligheten till social responsivitet 

ifrån henne är att kuva henne. Det kan appliceras på det utanförskap som dessa 

föräldrar upplever. Vidare kan den sociala responsiviteten inte ses som en 

belöningsform utan det är ett sätt att vara för människan, tar man dock bort 

möjligheterna till socialiseringsprocesser för en individ så kan det skapa en 

exkluderingsform byggt på samhällets värderingar om ett konformt beteende. Dvs 

att om individen avviker från norm, bestraffas den genom sanktioner. Sanktionen i 

detta fall är asocial responslöshet där inget responsorium uppstår, benämningen 

blir sensorisk deprivation, ett utanförskap och exkludering. Utanförskapet i dessa 

familjer baseras, enligt min tolkning, till stor del på sensorisk deprivation. 

Individerna ställs utan möjlighet till socialt umgänge och i möten med institutioner 

utan makt att påverka varken beslutsfattandet eller behandlingen av det 
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diagnosbärande barnet. Detta utanförskap kan, enligt mig endast motverkas genom 

ett holistiskt perspektiv på diagnosfrågan gällande funktionsnedsättningar via ett 

avvikande beteende. Insatser borde göras utifrån givna institutioner såsom 

förskola, skola samt BVC mottagning för att tidigt motverka effekter av 

stigmatisering.  

 

Som tidigare påpekats i inledningen är den rådande debatten kring diagnoser till 

stor del för inom det medicinska och psykologiska fältet. Jag argumenterar för att 

stigmatisering pga. ett avvikande beteende till följd av en funktionsnedsättning 

endast kan motverkas inom det sociologiska fältet. Biologiska orsaker till 

funktionsnedsättningar existerar och oavsett hur debatten förs mellan olika fält så 

kan inte det avvikande beteende som presenterar sig genom ett stigma avhjälpas på 

något sätt, det är biologiskt och något som individer föds med.  Det är dock i 

samhället, i processer mellan individer och grupper som förståelse för ett 

avvikande beteende kan födas och kunskap spridas. Det är även genom dessa 

socialiseringsprocesser människan kan få vara fri att vara sig själv, utan 

fördömanden och möjliga avvisningar pga. ett icke normativt beteende. Vid tanken 

att det normativa endast upprätthålls utav de individer som följer norm så faller det 

inom all logik att föreställa sig att endast vi, samhället, individer kan förändra den 

rådande norm som enligt uppfattning föreligger. På så sätt kan nya normer skapas i 

avsikt att skapa ett mer förstående och accepterande samhälle.  

 

Ytterligare skulle en ökad samhällskunskap ge större möjligheter till socialisering 

och interaktion med andra utanför den lärda cirkeln för familjer och ökar 

förståelsen för fenomenet diagnosbärande barn. Detta är en process över tid som 

behöver implementeras i samhällets värden och normer, endast då kan 

omgivningen utifrån såväl institutionsform som socialt nätverk ge förutsättningar 

för ett accepterande samhälle.  
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5.3 Framtida forskning 

En tanke inför fortsatt forskning är att undersöka ett större underlag än materialet i 

denna studie för att studera om huruvida resultatet är generaliserbart på 

populationen familjer med diagnosbärande barn. Det skulle vara av ytterligare 

intresse att studera om det upplevda utanförskapet kan härröras till graden av 

funktionsnedsättning, dvs hur pass grav funktionsnedsättning barnet påvisar 

genom det avvikande beteendet. Även socioekonomiska faktorer bör undersökas 

vidare där ekonomi och tillgänglighet, stöd, anpassning samt valbarhet utifrån 

geografiska förutsättningar kan påvisa skillnader i upplevt utanförskap för dessa 

föräldrar,  en kvantitativ undersökning skulle i det fallet med fördel kunna 

appliceras.                                                                                                                                            
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