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Diagnostisering av olika avvikande beteenden är ett vanligt och 
ständigt aktuellt diskussionsämne i dagspress såväl som i den 
vetenskapliga diskursen. Diagnosen Aspergers syndrom visar bland 
annat att individen ifråga generellt har svårt att uppfatta och tolka 
andra personers intentioner. Denna kvalitativa studie som använder en 
semistrukturerad intervjuform kommer att undersöka konsekvenserna 
av en diagnos. Konsekvenserna analyseras i tre olika avseenden; 
emotionella, praktiska och sociala.  Mödrar till barn med Aspergers 
syndrom har varit tvungna att driva på arbetet med att få en diagnos 
till stånd, men upplever lättnad i samband med själva 
diagnostiseringen. Barnen upplever sannolikt inte några direkta 
skillnader i samband med diagnosen. Mödrarna tror inte att barnen 
kommer att stigmatiseras av den och analysen av diagnostiseringens 
konsekvenser visar att de i huvudsak är till barnens gagn.  

 
 

Inledning 
 
Diagnostisering av neuropsykiatriska funktionshinder eller handikapp, är ett vanligt 
diskussionsämne i media. En av de grupper av funktionshinder som diskuterats har varit 
Aspergers syndrom. Detta sorterar inom det så kallade Autistiska spektrumet. Antalet 
personer som fått diagnosen Aspergers syndrom har ökat under senare år (Gurney J, Fritz M, 
Ness K, Sievers P, Newschaffer C, Shapiro E, 2003. Wing L, Potter D, 2002). Detta gör det 
intressant att undersöka konsekvenserna av diagnostisering i allmänhet och av Aspergers 
syndrom i synnerhet. Personer som får diagnosen Aspergers syndrom är individer och bör inte 
betraktas som en homogen grupp. Emellertid har dessa personer vissa karaktäristiska 
egenskaper som är gemensamma. Några av dem kan skapa problem med, och i värsta fall 
även omöjliggöra, socialt umgänge med andra människor. Dessa drag brukar användas som så 
kallade diagnoskriterier, och har arbetats fram för att bland annat underlätta kommunikationen 
mellan olika sociala instanser. Exempelvis kan läkare, kuratorer och övrig skolpersonal dra 
nytta av en gemensam referensram i förhållande till personer med liknande egenskaper (Lolas, 
1985). Diagnostiseringen kan medföra konsekvenser, som påverkar den diagnostiserade och 
anhöriga i flera olika hänseenden.  
 
Diagnoskriterierna för Aspergers syndrom har definierats av Gillberg (Ehlers & Gillberg, 
1993 s.1329, se utdrag i appendix 1.). Enligt dessa karaktäriseras personer med Aspergers 
syndrom bland annat av ett mönster av abnormt socialt beteende. Bristande förmåga att förstå 
andras känsloyttringar, så kallad theory of mind-brist (Beckman, Kärnevik, & Schaumann, 
1998), är ytterligare ett drag som påvisas. Denna brist bygger troligen på en svagt utvecklad 
förmåga att läsa icke-verbalt språk, eller kroppsspråk (Tsai, 1998). Diagnosen består av fler 
kriterier, men dessa har mindre betydelse för föreliggande studie, så de lämnas därhän. 
Fullständiga diagnoskriterier finns bifogade (Ehlers & Gillberg, 1993 s.1329, se utdrag i 
appendix 1).  
 
Återverkningarna av en diagnos kan vara av olika slag, beroende av vilket perspektiv 
betraktaren väljer att ta. Konsekvenserna kan vara svåra att skilja åt, eftersom många av dem  
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går hand i hand. Det är till exempel svårare att agera utifrån ett särskilt pedagogiskt 
förhållningssätt om inte tillräckligt ekonomiskt stöd finns att tillgå. Undersökningen kommer 
att analysera konsekvenserna i tre olika avseenden: emotionella, praktiska och sociala. Dessa 
tre perspektiv har valts av författaren för att lättare förstå de teoretiska riktningar som finns 
angående konsekvenser av en diagnos.  
 
På den diagnostiserades personliga plan är ett emotionellt konsekvensperspektiv relevant, 
vilket innebär att intresset är konsekvenserna av diagnosen för det individuella välmåendet 
och hälsan. Det är vanligt att en känsla av lättnad upplevs i samband med diagnostiseringen. 
Lättnadskänslan kommer sig av att individen äntligen fått ett namn på sina svårigheter, och en 
insikt om att det finns andra människor som har liknande svårigheter som personen själv 
(Spicer, 1998). Insikten om att det finns andra som upplever omvärlden på samma sätt som 
den nydiagnostiserade individen gör ger en känsla av trygghet (Sandblom, 1998).  
 
Ett annat teoretiskt synsätt, som också bör nämnas när emotionella konsekvenser av en 
diagnostisering diskuteras, är den så kallade rollteorin för sjuka (Illness role theory). Det 
fenomen som denna teori syftar till att förklara är den kulturella och sociala reaktion som en 
diagnos innebär för en individ. Rollteorin går ut på att individen känner sig mindre avvikande 
efter diagnostisering eftersom det finns en medicinsk förklaring till det avvikande beteendet. 
Det tycks lättare att stå ut med olika egenheter eftersom de har skydd av ett kliniskt 
dokumenterat sjukdomstillstånd. Detta får till följd att varken individen eller dennes 
närstående kan göras ansvariga för det avvikande beteendet. Individen skyddas dels mot 
eventuella självanklagelser och dels mot stigmatisering och social distansering från andra som 
inte känner till orsakerna till problematiken (Parsons, 1958). Diagnostisering av ett barn kan 
på motsvarande sätt medföra en känsla av lättnad för barnets nära anhöriga (Spicer, 1998). 
Skulden för beteendet, som ofta kan uppfattas negativt av en omgivning som är oinformerad 
om svårigheterna, kan ges en vetenskapligt understödd förklaring som visar att orsaken till det 
märkliga beteendet ligger utom förälderns kontroll och påverkan (Akerly, 1988). 
 
Praktiskt kan en diagnos innebära ganska omvälvande konsekvenser för den berörda 
individen. Den diagnostiserade personen och alla som är tänkta att underlätta livet för denna 
får nya möjligheter att söka hjälpmedel och specialiserad kunskap med hjälp av diagnosens 
preciserande av problematiken. Vetenskapligt framtagna råd för hur personer med diagnosen 
kan få hjälp ökar möjligheterna för denne att få adekvat stöd. Orientering om orsakerna till ett 
avvikande beteende eller behandling av funktionshindrets symptom underlättar vardagen för 
personen ifråga. Om ett tidigare förhållningssätt baserats på intuitionsgrundat 
kausalsambandssökande, kan berörda stödpersoner med diagnosens hjälp referera till 
vetenskapliga rön (Angermeyer & Matschinger, 1996; Bishop, 1989).  De praktiska 
konsekvenserna av en diagnos blir förhoppningsvis än mer påtagliga för personen i det att 
varje svensk medborgare med diagnosen Aspergers syndrom har rätt till stödinsatser enligt 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). LSS ger den diagnostiserade 
möjlighet och rättighet att söka bidrag för bland annat stödinsatser i skola, på arbetet och i 
hemmet (SFS, 1993:387). Stödinsatserna kan variera i storlek och utformning, men är i 
huvudsak tänkta att göra livet enklare att leva för den funktionshindrade. Exempellistan på 
stödinsatser kan göras lång, men ett grovt axplock är till exempel: kamratstödjare som följer 
med en ungdom på bio, anpassad pedagogik och/eller personlig assistent i skolan eller en plats 
på ett korttidsboende för barn.   
 
En diagnostisering av ett barn kan även få sociala konsekvenser som ingen riktigt kunnat 
förutspå. En social konsekvens som diskuteras i litteraturen är den som kommer sig av vår 
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mänskliga tendens att vilja kategorisera individer, för att göra omvärlden begriplig. En 
konsekvens för den diagnostiserade kan bli att omgivningen, i form av läkare, anhöriga och 
andra, tillskriver personen egenskaper som denne inte har från början, eftersom en diagnos 
finns. Personen ifråga anammar så småningom omgivningens bild av sig själv och agerar 
utifrån en felaktig och generaliserad bild av sig själv. Diagnosen kan på så vis snarare stjälpa 
än hjälpa personen, eftersom denne alltför nära förknippas med handikappet. Stämplingsteorin 
(labeling theory) menar att en alltför långtgående sammankoppling mellan individ och 
diagnos kan vara väldigt skadlig för individens självuppfattning (Angermeyer & Matschinger, 
1996).  
 
I föreliggande undersökning intervjuas mödrarna till barn med Aspergers syndrom med syfte 
att visa på och beskriva vilka konsekvenser en diagnostisering av Aspergers syndrom har för 
ett barn såsom det upplevs av modern till den diagnostiserade. En djupare förståelse för vilka 
sociala och emotionella konsekvenser en diagnos får eftersträvas också.  
 
 

Metod 
 
För att uppnå undersökningens syfte har en kvalitativ metod med en halvstrukturerad 
intervjuteknik valts. Med kvalitativ metod menas här att den inte kan eller kommer att göra 
anspråk på att producera kvantifierbara data, utan inriktar sig på att upptäcka, beskriva och 
skapa förståelse för fenomen på individnivå (Langemar, 2006).  
 
Intresseobjektet för studien är barn med diagnosen Aspergers syndrom och konsekvenserna av 
deras diagnostisering. Istället för att gå direkt till barnen själva har, som nämnts, deras mödrar 
intervjuats. Detta har gjorts med hänsyn till en rad olika faktorer. För det första kan det vara 
svårt för barnet att komma ihåg vad som hänt. Intervjuns innehåll rör en tidsperiod i barnets 
liv som inte är helt lätt att erinra sig. För det andra är det mycket möjligt att undersökningen 
berör processer som barnet inte är medvetet om. Dessa processer kan kräva en självinsikt och 
möjlighet att bedöma konsekvenser av en diagnos som man inte kan begära av barnet. En 
tredje anledning är relaterat till funktionshindret i sig. Personer med Aspergers syndrom kan 
ha svårt att hantera ovana situationer och då blir det svårt för barnet att både möta en ny 
person och svara på frågor. Skall man dessutom diskutera en fråga som kanske inte ofta 
berörs i vanliga fall blir de samlade svårigheterna överväldigande. Det skulle behövas lång tid 
för barnet och intervjuaren att skapa det förtroende som krävs för att diskutera så känsliga 
delar av livet som denna undersökning är ute efter, och det är inte ens säkert att barnet skulle 
veta vad vi faktiskt pratade om. 
 
Den intervjumodell som kommit till användning är en halvstrukturerad intervju. En fördel 
med denna metod för föreliggande syfte är att undersökningsledaren får möjlighet att styra 
samtalet i enlighet med frågeställningen (Jacobsen, 1993). En annan fördel är att 
intervjupersonen ges en viss möjlighet att välja vad som skall tas upp (Trost, 1997). 
 
Undersökningsdeltagare 
Inte helt av en tillfällighet är barnen till de intervjuade mödrarna fyra pojkar och en flicka. 
Fördelningen över populationen ser ungefär ut på det viset: för varje flicka som får diagnosen 
får fyra pojkar den också. Åldersspannet för barnen i undersökningen var mellan 12 och 16 år.  
En iakttagelse är att undersökningsdeltagarna lever under likartade socioekonomiska 
förutsättningar. De bor alla i villa i en relativt välsituerad kommun norr om Stockholm och 
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barnens uppväxt verkar i författarens ögon helt i enlighet med gängse norm. Mödrarna utgör 
en tämligen homogen grupp.  
 
Författaren har samtidigt som intervjun genomfördes varit verksam som personal för barnet, 
och detta kan ha inverkat på undersökningens resultat. Proceduren var dock den enda som 
stod till buds och kan ses som rimlig inom ramen för en C-uppsats trots denna brist. Detta 
faktum kan i här även vara en stor fördel eftersom författarens förförståelse kan underlätta 
tillgängligheten för information. Intervjupersonerna har redan från början ett starkt förtroende 
för intervjuaren och kan därför lättare delge denne sin information. 
 
Apparatur 
För att registrera intervjuerna har dessa spelats in med hjälp av en bandspelare (Philips, 
rekvirerad vid läromedelscentralen, Stockholms universitet). I efterhand har intervjuerna 
skrivits ut ordagrant för att underlätta kodning och analys. Undersökningen bygger på en 
intervjuguide (appendix 2), som utvecklats självständigt av författaren.  
 
En intervjuguide skall fungera som stöd för intervjuaren (Jacobsen, 1993). Den fungerar som 
en mall för vad som skall tas upp under samtalets gång, men är inte tvingande. Med detta 
menas att intervjuaren har möjlighet att, vid behov, ”ta ut svängarna” och penetrera valda 
ämnen djupare under samtalets gång. Detta innebär inte att intervjuerna redovisas på ett annat 
sätt, eller att vissa delar av intervjumaterialet blir lidande. I denna studie är detta extra 
värdefullt, eftersom föräldrarna är de personer som kan antas känna sina barn bäst, och därför 
kan antas informera intervjuledaren om faktorer som inte tidigare varit kända för denne. 
Balansgången mellan att styra och att styras är viktig.  
 
Procedur 
Intervjupersonerna för denna studie har nåtts via personliga kontakter i anslutning till 
författarens arbete. Författaren har ringt de anhöriga och förfrågat sig om huruvida dessa varit 
intresserade av att ställa upp för en intervju angående hur de uppfattat diagnostiseringen av 
sitt barn. Vid påringningen poängterades studiens vetenskapliga syfte, författarens avsikter 
med studien, att deltagandet var frivilligt och den konfidentialitet som råder kring intervjun. 
Denna information upprepades innan intervjun tog sin början. Respondenterna besöktes i 
hemmet av författaren, som genomförde och analyserade samtliga intervjuer. Varje intervju 
tog ca 45 min att genomföra. Efter att de enskilda intervjuerna skrivits ut av författaren och 
personnamn och andra möjligheter till spårande av källorna raderats, skickades ett exemplar 
till den intervjuade tillsammans med ett personligt formulerat brev. I enlighet med detta gavs 
intervjupersonen en möjlighet att stryka information som denna inte ville ha med i 
undersökningen. Intervjuerna och utskrifterna av dessa kommer att förstöras efter att 
uppsatsen godkänts. 
 
Databearbetning 
Vid bearbetningen av intervjuerna har dessa skrivits ut ordagrant för att underlätta tolkning. 
De olika intervjupersonerna har i resultatdelen presenterats enligt den ordning efter vilken de 
intervjuades. Selektionen av resultatet har gjorts av författaren. Tolkningen kompletteras med 
hjälp av direkta citat ur intervjuerna.  
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Resultat 
 
Huvudstrategin för analysen av resultaten har varit att i görligaste mån hålla isär de upplevda 
konsekvenserna enligt inledningen, så att emotionella, praktiska och sociala konsekvenser är 
åtskiljbara. Resultaten kopplas till en tematiskt ledd diskussion. Avslutningsvis kommer 
diskussionen att lyftas till ett mer allmänt plan.  
 
 
Emotionella konsekvenser  
Först i resultatredovisningen berörs den del av intervjun som handlar om barnets historia och 
beskriver vilka svårigheter modern till barnet ifråga upplevde förelåg innan diagnosen 
ställdes. De emotionella konsekvenserna av en diagnos ställs här i relation till den 
rapporterade känslan av barnets utanförskap innan och i samband med att diagnosen ställdes.  
 
Här redovisas även mödrarnas känslor av lättnad i samband med att diagnosen befäste en 
aning, som de själva länge haft. Mödrarna får ett namn på sina bekymmer och får veta att det 
finns andra som har samma problem och kan därigenom känna lättnad av att veta att det inte 
är henne det är fel på. 
 
 
Intervjuperson 1 (härefter kallad Ip 1) uppger att hennes sons svårigheter uppmärksammades 
av dagispersonalen och rörde sig om svårigheter att samarbeta med de andra barnen. 
Problemen framkom inte lika starkt hemma, eftersom han inte behövde samarbeta på samma 
sätt där:  
 

”Då fick vi via dem höra att han hade svårt när det skulle lekas, det gick bra att 
leka på hans villkor, när han fick bestämma reglerna och så vidare, men när 
någon annan kom med nånting då var det svårt.” 

 
Ip 1 fortsätter på detta tema med att berätta om hur hon kände sig lättad av diagnosen:  

 
”Och sen blev vi ditkallade och de sa att ”vi tror att NN har Aspergers syndrom, 
och det var första gången jag hörde det. Men det är alltid en väldig lättnad att få 
höra att det finns ett namn på svårigheterna som ens barn har, annars är det 
mycket jobbigare.” 

 
”Många saker kunde man tänka då, innan då man visste; vad har jag gjort för 
fel? Och ja, man klandrar sig själv. Om man har gjort nåt fel i uppfostran om 
man har behandlat honom fel på nåt sätt, men i och med att man får beskedet, så 
vet man, så får man reda på att det inte beror på mig.” 

 
Intervjuperson 2 (Ip 2) uppger att hon i samtal med andra runt omkring började ana oråd 
rörande sonens beteende redan i tidig ålder: 
 

 ”… när man tänker tillbaka, så kanske jag främst, som mamma, hade väldigt 
många frågetecken kring min son. Nu var ju han första barnet, så att, ja man är 
ju väldigt receptiv mot vad andra säger om sitt barn, man vill ju höra och sådär. 
Det var mycket jag undrade över, som jag inte tyckte stämde, hur saker skulle 
vara och sådär, men man frågade och fick höra från andra ”men det blir nog bra, 
-det ordnar sig”, från BVC, släktingar och vänner.” 



 6 
 

 
Vad gäller hennes känslor i samband med diagnosen säger hon att det kändes bra:  
 

”Vi kunde ju läsa och känna oss mer säkra som föräldrar. Det var ju ganska 
skönt att allt det här som jag hade gjort då, och allt som han hade hållit på med, 
kanske hemma hos släktingar och bekanta, och man kanske hade fått en massa 
konstiga blickar och undringar och ingen säger kanske riktigt någonting, sådär 
det känns väl lite, ja. Vi var på rätt väg i alla fall, vi var inte helt åt skogen med 
det vi gjorde. Så det kändes väl ganska bra.” 

  
Intervjuperson 3 (Ip 3) säger att hennes barn var inne i vad hon kallar ruljansen redan som 
nyfödd, och att det redan från början var något som man inte kunde sätta fingret på, men att 
det var något som var fel: 
 

”Så redan då var hon inne i någon ruljans, men, man tänkte inte så mycket på 
det utan, när man tittar tillbaks senare när man har fått diagnosen och allt det 
där, så märker man att det var någonting redan då. Det fanns ingenting att sätta 
fingret på, men hon hade svårt… vi fick förtur till dagis.” 

 
 Ip 3 verkar uppskatta att saker blev mer konkret formulerade: 
 

”Jag vet inte riktigt hur mycket man tänkte på det då, men på sätt och vis var det 
ju rätt så skönt att veta att det fanns något ändå. Vi har gjort så mycket tester, på 
Danderyd, och vi har suttit med elektroder i huvudet. Vi har varit på 
utvärderingar, på Barnhab och det har vi ju kunnat konstatera hela tiden att 
någonting är fel, men vad är det? De har svarat: ”ja, hon är si och så”, och så får 
man ingen förklaring. Och så har man gjort sådana här intelligenstester då, och 
då ligger de si och så. Vad skall vi göra åt det då? Det var någon gång som vi 
hade gjort ett sådant test. Vissa värden var höga, andra låga, ojämnt då, det är ju 
typiskt. Vissa värden hör alltid ihop, om man är bra på det ena så är man också 
bra på det andra, men på henne var det precis ”sicksack”. Men det hade de inget 
svar på. Vi fick ju aldrig… vi hade ju läkare att gå till om man behövde hjälp 
sådär, men det var ett gränsfall på allting. Det var inte för lågt, så att man kunde 
säga att hon hade ett handikapp ordentligt, men hon var ju inte normal heller då, 
så att säga. Nä, de visste inte. Det var någonting att ta på.” 

 
Intervjuperson 4 (Ip 4) säger att hon länge varit övertygad om att hennes barn varit avvikande:   
 

”Jag var övertygad, när han var fyra månader, om att han var autistisk. 
Egentligen var det så att han redan när han föddes, det säger man är ovanligt just 
för Asperger, hade ett så tydligt autistiskt avvikande beteende. Med att undvika 
ögonkontakt, att inte vilja vara nära.” 

 
Hon visar lättnad när hon fortsätter beskrivningen: 
 

”Vet man var man skall leta, så är det mycket lättare att ha grepp om de 
grundläggande svårigheterna, för att också kunna se vad av dessa som finns i 
just denna situation. Det har aldrig varit så att han har haft svårt med någonting, 
som inte funnits i de grundläggande svårigheterna för Aspergers syndrom. Har 
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man de punkterna, då är det betydligt lättare. Annars sitter man och berättar 
situationer mer att han har svårt då och problem då och hinder då.” 

 
Intervjuperson 5 (Ip 5) säger också att hon märkt av barnets avvikande beteende tydligt, tidigt: 
 

”Alla andra sa att han var pigg och glad och energisk, så det tog ett tag innan… 
det var först när han började på dagis, som de märkte att han sprang iväg, han 
var inte där de andra var. Han förstörde sandslott och gick rakt över, och hade 
väl ingen känsla för andra barn heller, att leka med de och förstod inte vad de 
var till för. Stundvis blev han aggressiv, stundvis så kramade han sig fast på 
andra barn och släppte inte taget.”  

 
Ip 5 upplever också lättnad i förhållande till andra och framförallt i förhållande till läkare: 
 

”Det kändes bra för det kändes som om läkarna skuldbelade inte en på samma 
sätt som förut. Man fick äntligen någon som tittade på en som människa och inte 
som en jäkla buse.” 

 
 

Praktiska konsekvenser 
Med praktiska konsekvenser avses i studien hur professionella personer i barnets närhet 
använt diagnosens kraft att forma pedagogik och omgivning i enlighet med individens behov 
(baserat på vetenskap snarare än intuition). Studien har inte för avsikt att granska hur väl LSS 
följs av kommuner, och det tycks inte vara finansiellt som de största invändningarna mot 
kommunala tjänstemän finns från respondenterna. 
 
Ip 1 meddelar att resurserna blivit fler i och med diagnosen: 
 

”Ja det var ju som sagt det där med resursen i fritids, men så fanns det också en 
resurs i klassen, men hon… hon var inte bara för honom, utan hon var med i tre 
klasser, eller något sådant där. Hon fanns nog med hela lågstadiet i alla fall.” 

 
Ip 2 menar att det mänskliga bemötandet, i större utsträckning än ekonomiska förutsättningar, 
spelar in när det gäller resurser och bemötande av barnet. Det senare är emellertid en 
förutsättning för det förra, men utan rätt attityd hos berörd personal kan nog så stora resurser 
vara överflödiga:  
 

”Så det har väl varit genomgående nästan ända fram till nu, när han börjat sjuan, 
det här med skolan har varit jobbigt att få till någonting där, där han kommer till 
sin rätta på nåt sätt. Där han får vara den han är, lugn, som vi upplever honom 
hemma och på fritids. Får han bara rätt förhållanden och rätt bemötande så är 
han en lugn person. Men när det blir för mycket belastning, för höga 
förväntningar eller han inte förstår, då blir och kan han bli ganska bråkig och 
stökig på det sättet och kan upplevas säkert som väldigt otrevlig.”  
 

Ip 3 nämner skolans utformning och familjens eget bemötande av barnet som tydliga exempel 
på vad som påverkat det praktiska livet för barnet: 
 

”Jag tror att om hon hade fått diagnosen för ett år sedan, då hade hon inte gått i 
den här skolformen som hon gör, hon hade inte haft tillgång till specialfritids 
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och vi hade ju inte vetat, vi hade tjatat och bråkat mycket mer. Nu har man en 
annan förståelse för det, även om hon skall lära sig de här bitarna ändå.” 

 
Ip 4 anser att det inte alltid behöver innebära en hjälp att bli uppmärksammad, eftersom 
problematiken är så ny att de som anser sig vara specialister visar sig inte vara det. Huruvida 
diagnosen underlättade det praktiska livet är hon tveksam till: 
 

”Det gjorde inte det för oss. I och för sig så var det en trygghet i att vi hade rätt 
aningar från början, att det var en trolig Asperger-diagnos, eller 
Autismproblematik. Vi fick igenom assistentstöd efter massor utav bråk fram 
och tillbaka. Sen skulle han få gå i en liten grupp, för hans assistent hjälpte inte, 
så årskurs tre kom han in i en liten grupp, och det var en totalt inkompetent 
kvinna. De hade tagit en speciallärare och tre pojkar och gjort en liten grupp. 
Sen hade hon inte någon förståelse för vad Aspergers syndrom var för något, det 
hade hon absolut inte. Hans svårigheter blev mycket värre där än tidigare, och 
han gick in i sig själv igen då.” 

 
Ip 5 påpekar att det kan komma användbara tips även ifrån personer som inte har 
specialkompetens. Hon poängterar, liksom Ip 4, att hon på eget initiativ börjat förändra sitt 
förhållningssätt gentemot barnet: 
 

”Ja. Fast det lärde jag mig mer av en väninna, som var nästan lite okänslig när 
hon talade till honom, hon var väldigt rationell när hon pratade med honom och 
hon sa att ”jag lägger mina barn si och så”, och jag sa ”hur gör du då?”, och hon 
sa ”det är jag som bestämmer, då lägger jag dem”, så jag började nästan 
anamma hennes sätt, i och för sig långt innan diagnosen, men sen när den kom 
förstod jag varför detta sätt fungerade bättre. Jag har väl redan innan diagnosen 
börjat med det här raka och lite fyrkantiga, tydliga.” 

 
I samband med att de praktiska konsekvenserna av en diagnos redovisas kan det vara naturligt 
att låta respondenterna kommentera hur de upplevt det ursprungliga initiativtagandet till att 
utreda vilken typ av problematik som förelåg. 
 
Ip1 menar att familjen varit pådrivande i processen: 
 

”Då trodde vi först att han var extremt ljudkänslig, det kan ju ingå i det här, 
Aspergerbarn kan ju vara det. Det var inte så farligt, det tror jag inte, han kan 
själv, ja nu börjar det avta, för han är så stor, men när han var yngre kunde han 
göra förskräckliga ljud ifrån sig och det gick alldeles utmärkt, så att det var så 
det var. Då tog de dit en, ja naturligtvis med vårt goda minne, vi ville ju vara 
med och… klart att vi ville veta om det var något fel på vårt barn, så då tog de 
dit en sådan här, vad e hon för någonting, jag kommer inte ihåg vad hon har för 
titel, men hon har tydligen ett övergripande ansvar för sådant där. Då kom hon 
och kollade honom en dag där och rekommenderade att vi skulle gå vidare.” 

 
Ip 2 säger att de själva tog initiativ till att gå vidare med barnets problematik:  
 

”… det här är någonting mer, och då sökte vi kontakt genom 
barnavårdscentralen och barnläkare då, och så fick vi kontakt med en psykolog, 
sen började det där.” 
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Ip 3 hänvisar till dagis: 
 

”…och så begärde personalen att få prata med oss, två stycken. De säger att de 
inte tycker att de hinner med henne som de ville göra. De frågar oss om vi tar 
illa upp om de begärde resurstimmar för att kunna ägna sig mer åt henne.” 

 
Ip 4 säger sig ha fått utstå en massa hinder från berörda tjänstemän längs vägen till diagnos 
för hennes barn: 
 

”Och så sökte jag barnläkare, satte upp ungen, och sa det att ”han är autistisk”. 
Och då svarade fine herr doktorn att; ”-lilla gumman, tänk om ni föräldrar kunde 
vara nöjda med de barn ni får. Skriker de kommer ni hit och gnäller och är de 
tysta så kommer ni också hit och gnäller, han är bara ett tyst och snällt barn”. Så 
där började kampen, som varade i tio år fram till diagnos.”  

 
”Jag har fått kämpa oerhört för att överbevisa alla om att jag inte är skruvad, och 
jag har varit sjukskriven från jobbet i långa perioder, jag har inte kunnat jobba, 
för att jag har varit tvungen att vara hemma med honom. Ibland har jag fått vara 
hemma i flera månader. Hade vi fått diagnosen tidigare, så hade vi kunna släppa 
lite, och andra kanske hade dragit ett större lass, om inte vi hade behövt slagits 
så himla mycket.” 

 
Ip 5 säger att det var dagis som fick familjen att initialt söka sig till psykiska barn- och 
ungdomsvården (PBU): 
 

”…och sen började han på dagis och sen blev PBU inkopplade i och med att 
dagis började ifrågasätta om han kanske hade en hjärnskada, typ MBD.” 

 
Efter att det allra första initiativet att kontrollera om det har förelegat något problem tagits, 
vore det logiskt med en uppföljning och genomförande från myndigheternas sida. Det visar 
sig dock att mödrarna själva varit drivande i processen. 
 
Ip 1 säger i detta sammanhang att man måste ligga i själv för att få klarhet i barnets 
problematik:   
 

”Nej, men man måste ju ligga i själv så att säga. Det märker man ju att gör man 
ingenting så trillar man genast ur, då e man inte med längre, då tror de att man 
inte behöver något. Det viktigaste för honom var ju, det behövdes en extra resurs 
på fritids, för det var under fria aktiviteterna, som det kunde hända saker. 
Strukturerad lektionstid det var mycket lättare, han e ju inte dum, tvärtom.”  

 
Ip 2 menar att läkare och BVC bär det största ansvaret för att få en utredning till stånd:  
 

”Nej jag tycker att det skall vara först då barnavårdscentralen och 
läkarkontakterna då, eftersom de flesta föräldrar ju inte vet, eller så vill man inte 
riktigt veta heller, man vill ju att ens barn skall vara normalt, så e det ju.”  
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Ip 3 säger att det inte var så mycket problem med uppföljning och genomförande, men att 
PBU, som tog det första steget mot en diagnostisering, var mer inriktade på föräldrarna och 
mindre på barnet: 
 

”Vi ville ju veta mer om vad det var med vår dotter, och inte att det var synd om 
oss.” 

 
Ip 4 menar att det genomgående har varit en kamp att få reda på vad som varit fel. Hon 
antyder också att hon som person fått veta att hon varit besvärlig och påfrestande: 
 

”Kampen handlade om att jag hade fel, det var ju så. Jag jobbade själv som 
skolkurator då, och på dagis sade man att jag var arbetsskadad, att jag bara såg 
svårigheter överallt. Jag bad om att folk skulle observera honom, jag bad om en 
psykologutredning, jag var hemma i tre och ett halvt år för jag insåg att … ja, då 
sa alla att det var fel.”  
 
”Det var katastrof hela tiden, och jag fattar inte att man var så ung och dum, att 
man inte tog honom därifrån och vägrade göra något mer innan han var utredd, 
men det gjorde man ju inte. Det hette att han var för starkt knuten till mig, han 
hade varit hemma för länge, han behövde lära sig.”  

 
Ip 5 menar att kampen för henne gällde att ändra myndigheternas tendens att se hennes 
problem som orsak till barnets: 
 

”De sa tydligt vid ett par tillfällen, att det är absolut inget fel på din pojke, men 
sen kunde han inte börja skolan för att han inte lekte med andra barn, så han låg 
lite efter, och de förstod inte varför. Trots att han fick terapeuter och psykologer 
och allt det här.”  
 
”Det var den här kampen ända tills han började på ett annat dagis, där de hade 
mer fysiskt handikappade barn. De såg de här mer klassiskt fysiska sakerna, de 
såg mycket mer saker som jag inte sett, för jag var så upptagen med att 
skuldbelägga mig själv.”  

 
Vissa instanser på vägen snarare obstruerade Ip 5´s vilja att ta reda på vad det var för fel: 
 

 ”…det var ju tur då att det här andra dagiset såg det. Det som gjorde att han 
kom på undersökning var att han var på BVC inför skolstarten. Hon sa inte 
många ord, han bara skrev på ett papper ”han skall vidare på utredning”, och då 
kunde inte PBU, för de hade varit emot det här hela tiden, de hade bromsat och 
bromsat gentemot det här.” 

 
 
Sociala konsekvenser 
Med sociala konsekvenser avses här att individen kan bli socialt märk genom att få ett namn 
på sitt funktionshinder. En tendens hos omgivningen att snarare se funktionshindret än 
människan, att barnet ”förvandlas från ett barn med Aspergers syndrom till ett Aspergers 
syndrom-barn”. Det finns alltid risk för stigmatisering när människor klumpas ihop till 
grupper. Det kan leda vidare till att den diagnostiserade agerar mer funktionshindrat och får 
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större problem än tidigare, eftersom denne efter märkningen identifierar sig med ”sin” nya 
identitet. 
 
Gemensamt för undersökningsdeltagarnas erfarenheter av barnen innan diagnosen ställdes är 
att de tidigt upplevt en känsla av att barnet varit annorlunda i jämförelse med andra barn. Det 
verkar som att de flesta av barnen i undersökningen är så pass avvikande redan från början att 
de inte påverkas negativt av diagnostiseringens potentiella avigsidor. 
 
Ip 1 tror sig inte kunna se att hennes barn upplevt någon form av stämpling i samband med 
diagnosen: 

 
”Nej jag tror inte att han uppfattade sig själv som avvikande, det tror jag inte att 
något av de här barnen gör, utan det är omvärlden som är konstig. Jag tror säkert 
att han hade svår att förstå varför de andra barnen inte kunde leka som han ville, 
det hade ju varit enkelt.” 

 
Ip 2 tror inte att hennes barn har drabbats, eller kommer att drabbas av någon form av 
stämpling vad gäller sin diagnos. Hon menar att vi alla sätter stämplar eller namn på andra 
även utan diagnoser: 

 
”Nej inte diagnosen. Men hur han är, det spelar ingen roll vad det heter, han 
kommer ju att vara som han är, och det kommer folk att upptäcka så här snabbt. 
Hur han pratar uppför sig och bemöter andra. Det behöver ju inte heta 
någonting, jag menar, det finns ju många som jag har träffat, som man kanske 
tänker på efteråt att, åh, vilken konstig typ, en sådan där kan man väl inte prata 
med. Personer i andra miljöer och på arbetsplatser som man möter, och de flesta 
känner det på en gång. Ungdomar idag märker det på en gång, att det är 
någonting med honom, de känner det direkt. De behöver inte veta att det heter 
någonting, och de behandlar ju honom därefter.” 
 
”Jag är oerhört noga med det här till exempel med kläder, hygien, det tränar vi 
stenhårt på, för han kommer ändå märkas. Han skall då inte märkas för att han 
har töntiga kläder, eller är smutsig runt munnen, eller något sådant. Åtminstone 
inte att det skall synas. Ser man en tonåring som är liksom kladdig, liksom 
sådär, på kläderna, då blir han ju dömd efter det också. Det är ju inte så att man 
skall tro att… de flesta som möter honom vet ju inte att han har Aspergers 
syndrom, de vet ju inte att det heter så, men de vet det ändå, för det är ju det här 
samspelet och hur man förhåller sig, och människor, ganska snabbt så blir man 
då klassad liksom; ”den är sån och den är sån”, delar in i fack. Så gör ju alla 
människor, och det gör jag med andra människor också. Man har liksom ”den är 
ful och den är snygg och den är tjock”, hela tiden klassificerar man, för att 
underlätta sin vardag.” 
 

Ip 3 nämner ett intressant beteende hos barnet, nämligen att använda sig av sin diagnos som 
en ursäkt för vad man gör:  

 
”Hon var ju lite ledsen då, men det, sen har hon accepterat det och sen har vi 
varit öppna med det. I vissa fall kan det vara så att hon numera till och med 
spelar på det, ”det är bara så för att jag har Asperger”.” 
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Ip 4 beskriver hur familjens sociala situation förändrats i samband med diagnosen: 
 
”Att ha ett barn som har ett handikapp, det är ju oerhört laddat för en del 
människor. Det är laddat för släkt, laddat för vänner. Det har gjort att vi har fått 
tänka över oerhört mycket kring människor vi har umgåtts med. På vilket sätt de 
respekterar och accepterar oss. Helt plötsligt kan det vara att man inte gör det 
med ett barn som visar sig ha ett handikapp Speciellt när det är ett osynligt 
handikapp. Det har funnits situationer, som har gjort att vi har brutit kontakten 
med en del”. 

 
Ip 5 antyder att diagnosen skulle kunna vara en belastning om barnet inte hade så stora 
svårigheter: 

 
”Jo, det skulle bli sämre för honom, för då skulle han inte få förståelse från 
omgivningen. Däremot om själva handikappet skulle växa bort mer, så kanske 
diagnosen skulle vara till en nackdel, att man kanske… om han skulle klara sig 
så pass bra att han inte skulle behöva ha sin diagnos, vilket jag tror att han har 
vuxit upp så länge, så tror jag inte att man kan se det så riktigt. Folk har inte en 
sådan förståelse för handikappet.” 

 
I detta resonemang jämför hon funktionshindrade med en annan grupp i riskzonen när det 
gäller stämpling och konstaterar att hon känner viss oro inför hur media skall belysa 
funktionshindret och att detta kan komma att påverka barnets eget användande av diagnosen:  

 
”… men jag tror att det är mindre fördomar mot handikappen, för det är ju… så 
länge det inte handlar om brott. Så länge det inte får någon brottslig klang. Då, 
om de skriver i tidningen att brottslingar ofta har Asperger, då tror jag definitivt 
att det kan vara svårt att komma någon vart, så det beror nog på hur man går ut 
med sitt handikapp. ” 

 
Diskussion 

 
De intervjuade har angivit en rad olika svårigheter innan diagnosen. Svårigheterna skiljer sig 
delvis mellan barnen. Detta av den enkla anledningen att det rör sig om väldigt olika barn i 
många avseenden. Det gemensamma för respondenterna är att de tidigt blivit varse eller fått 
en känsla av att deras barn varit annorlunda. Denna känsla har de i samband med diagnosen 
fått bekräftad, och de flesta mödrarna i studien berättar att de upplevt en känsla av lättnad i 
samband med diagnosen. De har beskrivit hur det känts bra att andra konstaterat saker som de 
själva redan kände på sig. Mödrarna har vagt visat en känsla av lättnad genom att andra är i 
samma sits. Detta fenomen stämmer bra överens med de antaganden som gjordes i denna 
studies inledning.  
 
Rollteorin för sjuka (Illness role theory) får stöd i denna studie. Mödrarna själva visar tydligt 
att en medicinskt definierad diagnos tar bort skuld och oro inför det egna beteendet, eller i 
detta fall, en nära anhörigs avvikande beteende. Man får veta att det finns medicinska 
förklaringar till att barnet beter sig underligt, och då är det enklare att hantera situationen i 
förhållande till både professionella människor som arbetar med barnet och andra människor i 
barnets närhet.  
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Studien visar att samtliga respondenter upplever sig ha fått rätt typ av stöd vad gäller de rent 
praktiska konsekvenserna av diagnostiseringen. Fysiska stödinsatser, som till exempel 
resurspersoner, har satts in efter att barnen fått diagnosen. Emellertid kan konstateras att en 
övervägande del av mödrarna fått dra igång såväl som driva på processen där barnet skall 
diagnostiseras. Anhörigas handlingskraft är avgörande för att få en diagnostisering till stånd 
och därmed få samhällets stöd. De har fått engagera sig kraftigt för att göra sina och sina 
barns röster hörda. Utan ett enträget arbete tror ingen av dem att deras barn kommit att få det 
stöd, som de alla anser sig ha behov av. 
 
Att fostra ett barn är inte en dans på rosor, men det föreligger olika stora svårigheter för olika 
barn. Det kan ju tyckas vara ganska underligt att de föräldrar som har det tuffast med sina 
barn också är de som skall behöva kämpa hårdast av alla för att få extra stöd från berörda 
myndigheter (förf. anm.). Här kan man göra en direkt koppling till barnets känslomässiga 
välmående. Moderns engagemang i barnets diagnostisering torde påverka barnets självkänsla i 
positiv riktning eftersom mamman då visar barnet (även om de inte alltid tycks ha varit 
medvetna om det) att de har rättigheter och att barnet är värt att kämpa för.  
 
En annan rimlig, men för mödrarna kanske inte lika smickrande, följd av de anhörigas kamp 
kan vara att detta skapar anhöriga (i det här fallet mödrar) med extra misstänksamhet och oro 
inför kontakter med olika professionella grupper som kan komma i kontakt med barnen. Ett 
alltför starkt engagemang kan kanske därför ge en kontraproduktiv ”baksmälla” eftersom det 
kan skapa en anhörig som inte litar på de myndigheter som är till för deras service. En risk 
finns att denna misstro gör mödrarna mindre benägna att använda sig av servicen, vilket i sin 
tur ger mindre service till barnen. Detta ger en icke gynnsam effekt i det att barnen kanske blir 
”beskyddade” mot åtgärder som det faktiskt skulle må bra av att få. 
 
En diagnos tycks inte ha de sociala konsekvenser för barn med Aspergers syndrom som kunde 
ha förväntats i enlighet med den så kallade stämplingsteorin. Med ett undantag (Ip 3) verkar 
mödrarna vara i stort sett ense om att diagnosen inte sätter en negativ stämpel på barnen. 
Detta kommer sig av att de upplevt att omgivningen redan innan diagnosen blivit varse deras 
avvikande beteende. Barnen har redan varit så avvikande att en stämpel som avvikande 
varken gjort till eller från i förhållande till hur andra människor bemöter barnet.  
 
Som mödrarna själva sagt, kan det vara så att ett barn redan i första kontakten med andra ger 
ett udda intryck. Då kanske inte en diagnos påverkar omgivningens bemötande i någon större 
utsträckning. Självuppfattningen lär i så fall inte heller påverkas nämnvärt och den så kallade 
stämplingseffekten uteblir. Om det är så att barnet verkligen använder sin diagnos som 
argument för sitt avvikande beteende och uppriktigt tror att beteendet beror av diagnosen kan 
stämplingsteorin sägas stämma. Denna användning kan emellertid ha skett i en ordväxling och 
inte varit överlagd. I så fall kan denna studie inte påvisa något stöd för stämplingsteorin.  
 
Det finns en del omständigheter gällande stämplingsteorin, som inte tagits hänsyn till i denna 
studie men som i rättvisans namn bör redovisas. Sannolikt blir en diagnos mer av en börda om 
barnet inte visar upp eller har de hinder som diagnosen beskriver i samma utsträckning som 
omgivningen tror (i enlighet med rådande diagnoskriterier). Eftersom funktionshindret kan ses 
som ett kontinuum från gravt handikappade barn med väldigt stora svårigheter till ett i det 
närmaste problemfritt fungerande barn, varierar sannolikt även effekterna av en eventuell 
stämpling. Ett osynligt funktionshinder kan vara ”klurigt” i detta avseende.  
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Om det är så att ett barn har fullgod förmåga till interaktion, men inte har initiativförmåga nog 
att ta kontakt med andra, kan en icke förberedd omgivning tro att beteendet beror på gammal 
hederlig blyghet och därför inte tar särskilt stor notis om barnet. Om omgivningen däremot 
förväntar sig att personen ifråga skall bete sig socialt avvikande och hämmat i alla situationer, 
kan dessa förväntningar ligga personen i fatet. Användningen av diagnosen bör därför vara 
väl avvägd och individuella hänsyn tas till varje enskilt barns förmåga i flera relevanta 
dimensioner. 
 
Avslutningsvis kan konstateras att respondenterna är rörande eniga i sin starka kritik av hur 
berörda myndigheter underlåtit att driva barnens sak framåt. Att låta redan tungt belastade 
anhöriga dra igång, driva på och underhålla underlättande åtgärder för barn med särskilda 
behov går stick i stäv mot vad som kan anses anstå svensk välfärdspolitik. Det finns två 
huvudsakliga argument emot ett dylikt hanterande av barn med särskilda behov.  
 
För det första är det inte hållbart när det gäller barnets välmående för stunden. Barnet får det 
knappast bättre av att en redan sönderstressad förälder behöver strida för att få extra resurser 
till sitt barn. I ett längre perspektiv kan det också visa sig konstruktivt att stödja mödrarna 
tidigt och kraftfullt eftersom såväl mödrarna som barnen därigenom sannolikt bidrar till 
samhällets resurser istället för att kosta.  
 
Det andra som talar emot att anhöriga skall behöva kämpa för att ordna på bästa sätt för barn 
med stora behov i allmänhet och Aspergers syndrom i synnerhet är att resurserna är ojämnt 
fördelade redan innan diagnos. Föräldrarna i denna studie har haft kraft att driva sina barns 
sak framåt med stor möda, men dock. Men betänk en förälder som dessutom skall klara 
livhanken ekonomiskt och som kanske inte har den blekaste aning om att det finns något som 
heter LSS. Sannolikt finns det många som inte har fått någon möjlighet till det stöd som de är 
berättigade till och så väl behöver. Ett tungrott och komplicerat system för att stödja barn som 
själva är oförmögna att skaffa sig den hjälp de behöver ”ger smolk i välfärdsbägaren”. 
 
Några av de intervjuade har rapporterat att de mötts av misstro som mödrar av i PBU, men 
istället för att bryta ihop, har de blivit än mer bestämda att åstadkomma förändringar. Lika 
förvånande som beundransvärt är att en misstroendeförklaring av ens förmåga att fostra sitt 
eget barn inte enbart tycks ha haft en nedbrytande inverkan. Mödrarna rapporterar en bestämd 
vilja att motbevisa idéer om en kall anknytning till modern som förklaring till barnens 
beteende. Det känns glädjande och hoppingivande att få veta att dessa mödrar faktiskt har så 
mycket tåga kvar efter allt de har gått igenom.  
 
Avslutningsvis kan studien konstatera att diagnosen Aspergers syndrom ger såväl 
emotionella, som praktiska och sociala konsekvenser. Konsekvenserna varierar emellertid i 
den grad de inverkar på barnens liv. De emotionella konsekvenserna kan sägas ha en relativt 
stor inverkan. Den består i att mödrarna i studien upplever en känsla av lättnad i samband med 
att diagnosens bekräftar något de redan kände på sig och som de därmed emotionellt kan 
svära sig fria från. De praktiska tycks likaså ha stor inverkan och påverkar hela tillvaron för 
såväl barn som familj. De sociala konsekvenserna av en diagnos tycks enligt denna studie 
vara tämligen små.  
 
Sammanvägt kan sägas att diagnostisering är mer till gagn än bekymmer för det enskilda 
barnet. I en tid då neuropsykiatriska funktionshinder uppmärksammas i allt högre grad får vi 
hoppas att berörda myndigheter tar sitt ansvar och faktiskt underlättar livet för en hårt drabbad 
del av befolkningen. 
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Appendix 1.  
 
Följande utdrag redogör för diagnoskriterierna för Aspergers syndrom: 
 
Diagnostic Criteria for Asperger's Disorder 
 
A. Qualitative impairment in social interaction, as manifested by at least two of the following: 
(1) marked impairment in the use of multiple nonverbal behaviors such as eye-to-eye gaze, facial expression, 
body postures, and gestures to regulate social interaction 
(2) failure to develop peer relationships appropriate to developmental level 
(3) a lack of spontaneous seeking to share enjoyment, interests, or achievements with other people (e.g., by a 
lack of showing, bringing, or pointing out objects of interest) 
(4) lack of social or emotional reciprocity 
 
B. Restricted repetitive and stereotyped patterns of behavior, interests, and activities, as manifested by at least 
one of the following: 
(1) encompassing preoccupation with one or more stereotyped and restricted patterns of interest that is abnormal 
either in intensity or focus 
(2) apparently inflexible adherence to specific, nonfunctional routines or rituals 
(3) stereotyped and repetitive motor mannerisms (e.g., hand or finger flapping or twisting, or complex whole-
body movements) 
(4) persistent preoccupation with parts of objects 
 
C. The disturbance causes clinically significant impairment in social, occupational, or other important areas of 
functioning. 
 
D. There is no clinically significant general delay in language (e.g., single word used by age 2 years, 
communicative phrases used by age 3 years). 
 
E. There is no clinically significant delay in cognitive development or in the development of age-appropriate 
self-help skills, adaptive behavior (other than in social interaction), and curiosity about the environment in 
childhood. 
 
F. Criteria are not met for another specific Pervasive Developmental Disorder, or Schizophrenia. (APA, 1994, p. 
77) 
movements) 
(4) persistent preoccupation with parts of objects 
 
C. The disturbance causes clinically significant impairment in social, occupational, or other important areas of 
functioning. 
 
D. There is no clinically significant general delay in language (e.g., single word used by age 2 years, 
communicative 
phrases used by age 3 years). 
 
E. There is no clinically significant delay in cognitive development or in the development of age-appropriate 
self-help skills, 
adaptive behavior (other than in social interaction), and curiosity about the environment in childhood. 
 
F. Criteria are not met for another specific Pervasive Developmental Disorder, or Schizophrenia. (APA, 1994, 
pp. 77) 
 
Ref. 
American Psychiatric Association, Committee on Nomenclature and Statistics. (1994).  Diagnostic and statistical 
manual of mental disorders (4th ed.).  Washington, DC: APA. 
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Appendix 2.  

 
 
Intervjuguide 
 
 
Intervjuguide 
 
För semistrukturerad intervju med föräldrar till barn med Aspergers syndrom 
  
 
Målet med intervjun är att ta reda på hur föräldern uppfattat att diagnosen påverkat barnets 
livssituation! 
 
 
Om det visar sig att intervjupersonen vill prata mer om ett ämne, så finns det möjligheter för 
både mig som samtalsledare och intervjupersonen att ”sväva ut”, men även att begränsa 
utsvävandet! 
 
Intervjuguiden är indelad i ämnen, som här exemplifieras med konkreta frågor enligt följande;  
 
Ämne 1; 
Personinformation. 
Barnets; 
Ålder. 
Kön. 
Beskriv barnets svårigheter före,  och efter diagnosen 
Här kommer intervjupersonen att ombedas berätta lite om barnets uppväxt, skola och samspel 
med andra barn innan diagnosen ställdes. Konkreta frågor som kommer att ställas är följande; 
- Vad var det som gjorde att ni (du) tyckte att något inte stod ”rätt” till?,  
- Hur fungerade xxx ihop med andra barn?,  
- Hur fungerade xxx i hemmet, tillsammans med Er (dig)? 
 
Ämne 2; 
Diagnosen. 
Ålder vid diagnosens ställande. 
Reaktioner, barnets och föräldrarnas. 
Konkreta frågor som kommer att ställas är följande; 
- Hur gammal var xxx när diagnosen ställdes? 
- Vart vände ni (du) er (dig) för att få hjälp? 
- Hur fick du reda på att hjälpen fanns där? 
- Tog det lång tid att få klar diagnosen? 
- Diskuterades möjliga konsekvenser av diagnosen för barnets räkning inom familjen, innan 

den var klar? 
- Hur tror ni (du) att xxx själv reagerade på att få en diagnos? 
- Tror du (ni) att ert barn reflekterade över sitt funktionshinder innan diagnosen ställdes? 
- Vilket var ert barns största problem innan diagnosen, vd hade ert barn mest behov av hjälp 

med? 
- Har detta blivit bättre efter diagnosen?  
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Ämne 3; 
Resultat av diagnosen. 
Här kommer föräldern att ombes reflektera över möjliga scenarier rörande barnets diagnos. 
Konkreta frågor som kommer att ställas är; 
- Tror ni  (du) att ert barn kommer att ha nytta av att diagnosen ställdes? 
- Hur uppfattar ni (du) att diagnosen har förändrat ert och ert barns liv? 
- A. Praktiskt –klara sig självständigt 
- B. I förhållande till dig 
- C. I förhållande till andra 
- D. I förhållande till framtida prövningar, skola, arbete, socialt umgänge 
- Vad tror ni (du) hade hänt om barnet inte fått diagnosen? 
- Se ovan A B C D 
- Tror ni (du) att diagnosen kommer att vara ert barn till last i framtiden? 
- I så fall hur? 
- Omgivningen. –Upplever du att omgivningens reaktioner ändrats sedan XXX fick sin 

diagnos? 
- Diskuteras barnets situation och barnets diagnos nu efter diagnosen? 
- I så fall, hur och vad? 
- Vilka insatser tycker du (ni) att ert barn är i störst behov av nu? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


