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Studier om kulturella faktorer 

inom autism forskningsområdet (två parallella spår)



Bakgrund: evidensbaserade praktiker



Bakgrund

● Barnen ger varierande respons vid 
användning av insatser med ca 50% av 
barnen som visar klara framsteg, medan 
de andra 50% antingen visar långsam 
eller väldigt  begränsad utveckling.

● De stora individuella variationerna i  
lärande och utveckling pekar på ett stort 
behov av att individualisera insatser 
utifrån unika förutsättningar som varje 
enskilt barn och dess familj har. 
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TRENDER INOM INTERNATIONELL

AUTISM INTERVENTIONSFORSKNING



TRENDER INOM SVENSK 

AUTISM INTERVENTIONSFORSKNING



INTERVENTIONSFORSKNING: EVIDENSBASERADE PRAKTIKER



HUR KAN DETTA PÅVERKA ERT PRAKTISKA ARBETE ?



Bakgrund 
(tidigare forskning)

Familjefaktorer som kan påverka effektiviteten av tidiga, 
evidensbaserade insatser för barn med autism:

- etnicitet 

- språk 

- kulturella identitet 

- attityder 

- föräldrars kön 

- utbildnings- och socioekonomisk bakgrund 

- migration (Magnusson et al., 2012; Mandell & Novak, 2005; Stahmer et 

al., 2011).



Bakgrund 
(tidigare forskning)

Familjers syn på funktionsnedsättningen utifrån kulturella 

kontexter kan belysa:

- familjernas styrkor och begränsningar

- vilka anpassningar till barnens behov som familjemedlemmar 

gör i sina vardagliga rutiner

- vilken typ av sociala nätverk de är involverade i (Daley, 2014; Dyches

et al., 2004).



Bakgrund 
(tidigare forskning)

Kunskap om och förståelse för kulturella faktorer kan även 

förklara familjernas beslut gällande vilka typer av stöd och 

insatser de väljer för sina barn (Mandell & Novak, 2005).

Samtidigt visade internationell forskning att … 



Bakgrund 
(tidigare forskning

från engelsktalande länder)

▪ Barn med olika etnisk och kulturell bakgrund får diagnos inom 
autismspektrum betydligt senare än barn med europeisk-
amerikansk, medelklass bakgrund (Tincani et al., 2009). Detta leder 
till att barn med annan etnisk bakgrund får tillgång till insatser 
mycket senare. 

▪ Familjer med låg inkomst och utbildningsnivå samt familjer 
med annan språklig bakgrund än engelska är mest sårbara vad 
gäller information om tillgängliga insatser och stöd (O’Reilly et al., 

2014).



Tidigare studier om kulturella faktorer inom 

autism forskningsområdet i Sverige



Några citat ur Fia Anderssons (2007) studie



Intervjustudien med föräldrar, lärare, 

logopeder, modersmålärare

Enligt logopeder 

➢ ett problem är att alla utredningar och tester 
sker på svenska med material som är utarbetat 
efter vad barn i västvärlden förväntas klara av, 
vilket inte ger en rättvisande bild på barnets 
förmågor; 

➢ det finns ett behov av att ha fler flerspråkiga 
psykologer och logopeder i Sverige; 

➢ man borde stödja barnets språkutveckling 
med hänsyn till familjesituationen i sin helhet 
samt hur och vilka språk som används i 
barnets vardag.



Inspirationskällor
Explanatory model of illness/disability (Kleinman, 1980)



Viktiga begrepp (ur Sundvall, 2015)

Kultur

” Kulturer är inte statiska utan stadda i ständig förändring och 
de är inte homogena.” (APA, 2013)

”Kultur är inte bara något den andre har. Vi är alltid mest blinda 
för våra egna kulturella föreställningar. En hörnsten i all 
utbildning kring kultur bör därför vara självreflektion kring den 
egna kulturen.” 

(Kirmayer & Minas, 2000, citerad i Sundvall, 2015)



Viktiga begrepp (ur Sundvall, 2015)

Kulturell lyhördhet

”Av det skälet finns det idag en stor skepsis kring begreppet 
”kultur-kompetens”. Det kritiseras för att tendera att reducera 
kultur till en teknisk färdighet, eller för att presentera kulturella 
stereotypier eller falskt tillvita patienter egenskaper utifrån en 
antagen grupptillhörighet. Alternativa termer som har 
föreslagits är kulturell ödmjukhet, kulturell trygghet, kulturell 
känslighet eller kulturell lyhördhet.” 

(Bäärnhielm & Mösko, 2012, citerad i Sundvall, 2015)



Heterogenitet

Varierar stort i sättet autism uttrycker sig:

1. Bakomliggande orsaker och mekanismer

2. Beteendemässig symptombild

3. Uttrycker sig över livstid

(Amaral et al., 2019)





Studiens syfte och forskningsfrågor:

Att undersöka föräldraras förklaringsmodeller till barns 
autism. 

1) Hur upptäckter och tolkar föräldrarna de första tecken 
på autism hos sina barn? 

2) Vilka orskasförklaringar har föräldrarna till sitt barns 
tillstånd?

3) Hur söker föräldrarna hjälp för sitt barns svårigheter
samt vilka förväntningar har de på behandling, stöd och 
support för sitt barn med autism? 





Urvalskriterier  för deltagande i studien

1) barn i förskoleåldern (2-6 år) som har diagnos an AST 

baserad på DSM-IV, DSM-5 eller ICD-10; 

2) barnen till familjer med svensk etnisk, kulturell och språklig 

bakgrund; 

3) barnen till familjer med en annan kulturell, etnisk och språklig 

bakgrund än svenska där barnen har erhållet diagnos minst ett år 

efter de har bott i Sverige (för att utesluta ett eventuell 

posttraumatisk stressyndrom relaterad till flyttrauma). 



Familjernas ursprungsregion

● Central and Eastern Europe (3)

● Northern and Western Europe (4)

● South Asia (1)

● East Asia and the Pacific (1)

● Middle East and North Africa (2)

● Latin America and the Caribbean (1)

● Eastern and Southern Africa (3)



Studiens deltagare

● Ålder: 31- 55 år

● Utbildningsbakgrund: universitet (n=10); 

gymnasiet (n=5), grundskola (n=2)

● Arbete: anställd deltid (n=5); heltid (n=3);  betalt praktik
(n=1), arbetslös (n=3), föräldrarledig (n=1), studier (n=2), 
hemmafru (n=1) 

● Religion:  Islam (n=9), Kristendom (n=3), Judendom
(n=1), icke-troende (n=4)

● Familjens inkomst efter skatt: mindre än 14,000 SEK –
mer än 45,000 SEK/månad



Datainsamling

Some of the eight questions derived from Kleinman’s (1980) 
explanatory model of illness were asked as suggested by Mandell & 
Novak (2005):

1. What did you call your child’s problem before it was diagnosed?

2. What do you think caused it?

3. Why do you think it started when it did?

4. What do you think autism does? How does it work?

5. How severe is it? Will it have a short or long course?

6. What are the chief problems your child’s autism has caused?

7. What do you fear most about it?

8. What kind of treatment do you think your child should receive?

What do you expect from this treatment?



Dataanalys
Tilläggsmodul 1 ” Förklaringsmodell”

Fem nyckelaspekter som 

kodningskategorier: 

1. Förståelsen av svårigheter/autism

2. Prototyper (tidigare erfarenheter av 

autism: egna, andras, via media)

3. Orsaksförklaringar

4. Förloppet och prognos

5. Söka hjälp och förväntningar på 

behandling, stöd och support 



Resultat

Hur upptäckter och tolkar föräldrarna de första tecken på autism 

hos sina barn?



Resultat

Hur upptäckter och tolkar föräldrarna de första tecken på autism 

hos sina barn?

Jag såg att han har börjat… vara självisk… att vara för sig 

själv och inte ville leka med de andra barn som han lekte med 

de tidigare. Om man tog leksaker från honom, så han 

kämpade … väldigt hårt att behålla dem…



Resultat

Hur upptäckter och tolkar föräldrarna de första tecken på autism 

hos sina barn?



Resultat

Hur upptäckter och tolkar föräldrarna de första tecken på autism 

hos sina barn?



Resultat

Hur upptäckter och tolkar föräldrarna de första tecken på autism 

hos sina barn?

Vi hade en tid på läkare; X. hon är sjuk…. Jag går med X. till läkaren… och läkaren 

säger: ”Jag kan inte undersöka denna flicka. Hon skriker. … Hon måste gå ut, och jag 

pratar med dig”… och den här tiden pappa med mig…. Pappa tar henne ute. … Och 

läkaren säger: ”Varför hon gör den här flickan så? Varför hon skriker?” Jag sa: ”Hon har 

autism”. Och han frågar: ”Vad är autism?” En läkare frågar mig: ”Vad är autism?”!!

Jag lovar! Nu börjar jag blir trött! Jag blir jättetrött att jag måste förklara… andra… om 

en läkare måste förklara (för) läkare den här är så och så… Och jag tänker att jag vill ha 

en special läkare på X. kanske… andra läkare (skrattar kort) som vill ha henne… 

Förstår du? ... Om mitt barn blir sjuk, jag kan inte gå på vårdcentralen och lämna 

henne…



Resultat 
Föräldrarnas orsaksförklaringar



Resultat 
Föräldrarnas orsaksförklaringar 

Problemförklaringar  innan diagnostisk utredning



Resultat 
Föräldrarnas orsaksförklaringar 

Orsaksförklaringar till autism efter diagnostisk utredning



BERÄTTA GÄRNA OM ERA EGNA ERFARENHETER



Resultat 
Föräldrars sökning av hjälp och förväntningar på behandling, stöd och support 



Resultat 
Föräldrarnas hjälp-sökning och förväntningar på behandling, stöd och support 



Resultat 
Föräldrarnas hjälp-sökning och förväntningar på behandling, stöd och support 

Han går på X-förskolan på XY som är anpassad för barn med autism. Då 

började han där i höstas. Vi provade en vanlig förskola här i närheten, men… 

det funkade inget bra. … alltså, jag upplevde att han behövde mer struktur. 

Han sprang ut och in, och visste inte riktigt vad han skulle göra här… Han 

liksom… ah… det var nog det som vad jobbigt. Det var nog liksom inte här, 

det var stora barngrupper eller… eller så…. utan det var mera fall, behövde 

strukturen. alltså… jag tyckte att de var väldigt … de är jätteduktiga, de ville 

verkligen… men jag kände nånstans att de saknade kunskaper om hur de 

skulle göra. Nu har jag väldigt mycket kunskap. Jag kände liksom att … ah, 

det räckte liksom ändå inte. …



VILKA PRAKTISKA IMPLIKATIONER KAN DETTA RESULTAT 

HA FÖR ERT ARBETE ?



Resultat 
Föräldrarnas hjälp-sökning och förväntningar på behandling, stöd och support 

Det är jag som … hängt några bilder på vad heter det… inne på toa, till 

exempel, tänderna att han ska borsta tänderna. Sen en bild på 

tandborste, och sen toaletten, och sen toarulle. Här skulle … toaletten; 

här ska man kissa, sen man ska torka, sen ska man spola…



Resultat 
Föräldrarnas hjälp-sökning och förväntningar på behandling, stöd och support 



Viktiga begrepp (ur Sundvall, 2015)

Kulturell lyhördhet

”Av det skälet finns det idag en stor skepsis kring begreppet 
”kultur-kompetens”. Det kritiseras för att tendera att reducera 
kultur till en teknisk färdighet, eller för att presentera kulturella 
stereotypier eller falskt tillvita patienter egenskaper utifrån en 
antagen grupptillhörighet. Alternativa termer som har 
föreslagits är kulturell ödmjukhet, kulturell trygghet, kulturell 
känslighet eller kulturell lyhördhet.” 

(Bäärnhielm & Mösko, 2012, citerad i Sundvall, 2015)



Några lärdomar 
(ur intervjuerna med föräldrar)

- …på BVC var det en psykolog som ville titta på honom, så skulle han leka 
med lite djur och sånt. Jag visste inte heller vad meningen var eller vad hon 
skulle göra. Och jag visste inte vad jag skulle göra. Och sen efteråt så sa hon:    
D. lekte inte med.

- Alltså, hon förklarade inte?

- Nej, nej! Det känns lite konstigt att leka på svenska. Jag leker inte på svenska 
med mina barn. Jag leker på (nämner sin etnicitet). Om jag skulle leka på 
(nämner sin etnicitet) med honom, då skulle hon inte veta vad det handlar om.  
Så jag satt lite där och visste inte vad… så jag tänkte: låt dem leka. Jag trodde 
hon skulle leka med honom, men efteråt var det: ”du lekte inte med honom. Ah 
nej, du skulle leka med honom.”



Rätt dialekt vid val av tolk:
exempel: arabisktalande länder i världen



”Var har du på hjärtat?”
(min sista intervjufråga till föräldrarna)

”Jag vill understryka att det är väldigt viktigt … förskolepersonal måste 

lyssna på föräldrarna. Det är väldigt viktigt. De har intresse för barnet, och 

vi har också intresse för barnet, och de måste lyssna på oss om vi ska hjälpa 

barnet. Och jag tycker att man får extra resurser på barnet och men man ger 

inte lika mycket stöd till barnet. Det är det som jag vill dela med mig.”



”Var har du på hjärtat?”
(min sista intervjufråga till föräldrarna)

“I think, the people in the hospital… they should be… more a little bit 

encouraging in a way that… they are very honest. They should not be so 

honest. When I ask them…”Will my child improve?” they say “We don’t 

know”. They should say “Yes, he will!” Just to give a hope (smiles), to give 

more motivation for the mothers. I… I always get hurt to listen to this 

reply. … I always ask them “Will things get better?” “We don’t know”. 

Because I know that they don’t know, and even if they don’t know, but still 

they should say “Yeah, things will get better” (smiles). It gives hope.”



”Var har du på hjärtat?”
(min sista intervjufråga till föräldrarna)

”… alla föräldrar… de föräldrar som har friska barn och de föräldrar som 

har barn med andra diagnoser, den är en gåva man fått från Gud och det 

skulle varit bra om alla kunde förstå varandra… Jag känner mig 

personligen … mitt barn som har diagnos… jag älskar mer honom än 

någon annan eftersom jag känner att han har mer behov (…) än något annat 

barn.”



Sammanfattingssvis…

“Considering cultural variables (e.g., 

collectivism– individualism, acculturation, 

gender roles), above and beyond race and 

ethnicity, is helpful in refining the assessment and 

treatment of ASD” 

(La Roche et al., 2018,p. 109).
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Diskussionsfråga

Hur utvecklar jag kulturell lyhördhet i mitt arbete 
med familjer med annan kulturell bakgrund än min?


