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Sammanfattning 
 

Denna studie ämnar beskriva samt utvärdera den autoetnografiska metoden. Studiens centrala 

fråga är om den autoetnografiska metoden är användbar inom sociologisk forskning. Den 

autoetnografiska metoden är en kontroversiell metod som anklagats för att vara postmodern, 

relativistisk och sakna vetenskaplig grund. Utvärderingen visar att en del av kritiken som riktas 

mot de introspektiva och konstnärliga studierna sker på goda grunder. Vidare visar 

utvärderingen att kritiken som är relaterad till att autoetnografiska studier skulle strida mot 

vetenskapliga principer i mångt och mycket kan hanteras av autoetnografiska forskare. 

Sammanfattningsvis visar uppsatsen att autoetnografin med sitt epifaniska fokus är användbar 

inom sociologin. Jag hävdar att metoden kan bidra med kunskap inom främst 

emotionssociologisk forskning.  

 

Nyckelord: Autoetnografi, introspektion, emotioner, epifani, ADHD 

 

 

Abstract 
 

This study aims to describe and evaluate the autoethnographic method. The central question of 

the study is whether autoethnography is useful in sociological research. The autoethnographic 

method is a controversial method that has been accused of being postmodern, relativistic and 

devoid of scientific basis. The evaluation shows that some of the criticism directed at the 

introspective and artful studies takes place on good grounds. Furthermore, the evaluation shows 

that the criticism related to the fact that autoethnographic studies would contradict scientific 

principles in many ways can be handled by autoethnographic researchers. In summary, the 

essay shows that autoethnography with its epiphany focus is useful in sociology. I claim that 

the method can contribute with knowledge in primarily emotional sociological research. 
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1. Inledning  

Denna studie är en utvärdering av den autoetnografiska metoden vilket är en kvalitativ metod 

som allt oftare används inom human- och samhällsvetenskapen. Autoetnografin sägs ha sitt 

ursprung i den amerikanska forskningens utveckling kring 1980-talet.  Adam et al. (2015:17) 

understryker att det var vid 1980-talet som personliga berättelser, subjektivitet och reflexivetet 

fick ett vidgat utrymme inom den kvalitativa forskningen vilket kom att påverka den 

autoetnografiska metodens framväxt. Denzin (2014:vii-ix) framhåller att de ökade intresset för 

biografiska metoder medförde att det redan år 1978 hölls ett möte för intresserade från olika 

discipliner i Uppsala (Sverige). År 1986 kom denna grupp att kallas biografi och 

samhällsgruppen. Gruppen blev en forskningskommitté inom International Sociological  

Association där biografiska material från livhistorier kom att publiceras. Med snart 40 år bakom 

sig är det av intresse att utvärdera det biografiskt och livshistoriska materialets användbarhet 

inom sociologisk forskning. Jag har valt att utvärdera det som benämns autoetnografiska studier 

för att förstå vilken relevans sådana studier har inom sociologisk forskning.  

Autoetnografiska studier riktar forskningsprocessen mot forskarsubjektet själv för att nå 

kunskap om mänskliga och kulturella fenomen. Chang (2013:108) uttrycker att 

”Autoethnographers are uniquely qualified to access personal data that may be off limit to other 

researchers” Autoetnografiska studier är reflexiva och positionerar forskaren i studien vilket 

medför att forskaren både är subjekt för analys och forskare på samma gång (Lapadat 2017). 

Den autoetnografiska forskaren har en ständig tillgänglighet till fältet och datainsamling genom 

att vara subjekt för forskning. Vidare accepterar autoetnografiska studier en kombination av 

flera olika former av datainsamlingsmetoder. Mot denna bakgrund pekar Ellington och Ellis 

(2008:446) på att autoetnografiska studier använder sig utav en postmodern form av 

metodologisk triangulering vilket accepterar flera olika analysmetoder och flera former av 

representationer av verkligheten.  

Autoetnografiska forskare använder personliga erfarenheter som primär datakälla (Chang 

2013:108). Adam et al. (2015:70) understryker att det personliga datamaterialet oftast utforskas 

med utgångpunkt i epifaniska erfarenheter. Ellis et al (2011:2) framhåller att epifanier är 

tillfällen som påverkat forskaren känslomässigt vilket analyseras av forskaren i relation till 

foton, dokument om självet, intervjuer med andra, memos eller introspektion. Introspektion är 

en form av minnesåterkallelse där forskaren reflekterar kring den egna erfarenhet. Bryman 

(2018:471) definierar introspektion som ”en inåtriktad och ibland självkritisk och 

bekännelseinriktad granskning av de egna åsikterna och antagandena”.  En autoetnografisk 

forskare använder introspektion för att återkalla minnen för att självkritiskt granska, förstå och 

sedan avslöja sina epifaniska erfarenheter i relation till en samhällelig kontext dvs. den 

autoetnografiska forskaren använder en känslomässig återkallelse för att förstå erfarenheten.  

Användningen av introspektion och emotioner i den autoetnografiska forskningen medför att 

de autoetnografiska studier är omdebatterade dvs. autoetnografin är en kontroversiell metod. 

De autoetnografiska studier konfronteras med att inte vara vetenskapliga då de erbjuder 

sannolikheter baserade på forskarens erfarenheter och därav saknar analytiska insikter. Kritiker 

pekar helt enkelt på en rädsla för att självbiografier och förstapersons studier offrar det 

analytiska syftet som vetenskapen bör bygga på och möjliggör därmed varken för en 

förklarande kraft eller för en social förändring. Denzin (2014:69–70) understryker i linje med 

detta att autoetnografiska studier anklagats för att vara konstnärliga, narcissistiska, 

självupptagna, sentimentala och romantiska.  
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Det råder som kan förstås olika uppfattningar om autoetnografins acceptans och huruvida den 

autoetnografiska metoden bör förstås som en forskningsgrundad metod (Adam et al. 2015:24). 

Mot denna bakgrund kommer föreliggande uppsats att utvärdera vad autoetnografiska studier 

innebär, vad som studerats med autoetnografiska metoder samt autoetnografins relation till 

andra kvalitativa metoder. I utvärderingen kommer jag även att följa autoetnografins egna 

förhållningsätt och tillämpa metoden på mitt eget liv med särskilt fokus på epifaniska 

erfarenheter som är relaterade till min ADHD-diagnos. En viktig del av utvärderingen utgörs 

därför av att undersöka om epifanier berikar det redan befintliga metoderna som befinner sig 

under den sociologiska disciplinen.   

1.1 Bakgrund 

För att förstå bakgrunden till den autoetnografiska metodens framväxt har jag kunnat identifiera 

sex olika inriktningar som haft betydelse. Dessa utgörs av den kvalitativa forskningsstrategin, 

Chicagoskolan, antropologin, etnografin, emotionssociologin och postmodernismen.  

En inriktning som haft betydelse för den autoetnografiska metodens framväxt är den kvalitativa 

forskningsstrategin vilket är ett paraplybegrepp som inrymmer fler olika forskningstraditioner 

och metodansatser. Autoetnografin är en del av den kvalitativa forskningsstrategin som växte 

fram under 1980-talet. I den kvalitativa forskningen placerar sig forskaren i den studerade 

världen. Bryman (2018:828) lyfter fram att den kvalitativa forskningsstrategin är 

individualistisk vilket innebär att forskaren utgår från individen och dess egna förutsättningar 

att delge kunskap. Den är också konstruktionistisk vilket innebär att sociala företeelser och den 

mening de får är något som skapas genom de sociala aktörerna. Vidare är den kvalitativa 

forskningsstrategin tolkande vilket innebär att forskaren skapar sig en förståelse för de 

studerade handlingarnas subjektiva mening det vill säga vad det betyder för individerna själva. 

Hughes och Pennington (2017:6) lyfter fram att forskaren inom autoetnografiska studier så väl 

som andra kvalitativa metoder undersöker hur människor förstår och skapar mening i relationen 

mellan människor och deras sociokulturella sammanhang.   

Den kvalitativa forskningen innefattar olika metoder bland annat etnografi, grundad teori och 

hermeneutik. Forskarens resultat är en representation av det studerade vilket är beroende av 

vilken metod forskaren använder. Olika metoder representerar olika förståelser av verkligheten 

(Denzin & Lincoln 2002:3). Autoetnografiska studier bör för att valideras som en relevant 

metod inom sociologi nå en annan form av representation av verkligheten än de tre ovan 

nämnda metoderna.  Detta diskuteras i kapitel 8 under rubriken ”autoetnografin och kvalitativa 

metoder inom sociologi”.  

Chicagoskolan är en annan inriktning som påverkat den autoetnografiska metodens framväxt. 

Sociologin inom Chicagoskolan var de första att systematiskt kartlägga olika former av 

kollektivt beteende. Denna kartläggning påbörjades redan på 1920-talet. Giddens och Sutton 

(2014:52) lyfter fram att forskarna började att se människan som medveten om sig själv vilket 

medförde att det behövdes metoder som kunde besvara frågor som: Hur vi kan förstå 

beteenden? Hur uppfattar gruppen y fenomenet x? vilka förstås som kvalitativa frågor. Dessa 

skulle komma att ersätta de tidigare kvantitativa frågorna som: Är problemet x en 

riskfaktor/skyddsfaktor för y? Är problem x korrelerat med y? 

En annan inriktning som påverkat autoetnografins framväxt är antropologin. Denzin och 

Lincoln (2002:1) understryker att antropologins kulturstudier ursprungligen syftade till att 

studera en annan kultur genom observationer av utländska platser. I linje med detta lyfter Gobo 

och Molle (2017:11) fram att antropologer fram till 1940-talet har haft ett fokus på att studera 
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de icke-europeiska samhällena dvs. grupper avskilt från den egna kulturen. Antropologerna 

spenderade lång tid på ”fältet” för att forma en förståelse av den studerade kulturen. I linje med 

antropologiska forskare har autoetnografiska forskare en strävan att studera kulturer och 

erfarenheter kopplade till kulturen. Den autoetnografiska forskaren studerar en egen erfarenhet 

i den kultur hen lever i. Fokuset på självet grundar sig på autoetnografiska forskares förståelse 

av att det är omöjligt att förstå någonting som är helt skiljt från den egna kulturella förståelsen.  

Etnografin utgör en annan bakgrund till den autoetnografiska metodens framväxt. Madden 

(2017:16) lyfter fram att ordet etnografi kommer från grekiskan där det i vid mening innebär 

att ”skriva om människor”. I en smalare bemärkelse är etnografin en kvalitativ 

socialvetenskaplig praxis som söker förståelse för människor i socialt, kulturellt eller etniskt 

definierade grupper. För att förstå den studerade gruppen enligt traditionell etnografi behöver 

forskaren ett medlemskap i gruppen, forskaren måste uppleva gruppens dagliga mönster vilket 

Madden (2017:1) har uttryck som ”Walking a mile in the shoes of the others”. Autoetnografiska 

forskare å andra sidan menar att de redan besitter detta medlemskap genom att de studerar en 

erfarenhet i den egna kulturen.  

Etnografens fokus är enligt Hammersley och Atkinson (2007:3–4) att studera gruppen i den 

vardagliga miljön. Forskaren behöver finna en roll som passar in på fältet för att studien ska 

kunna ske så naturligt som möjligt. Det som vetenskapligt skiljer forskaren från en vanlig 

person är att forskaren använder en avsiktlig och systematisk strategi i var, när och hur hen 

befinner sig på fältet. En etnograf samlar in data genom deltagande och observationer på fältet. 

En etnograf söker förståelse för vad som sker, lyssnar på vad som sägs och utför både formella 

och informella intervjuer. En etnograf kan även samla artefakter vilket Murchison (2010:223) 

definierar som föremål producerade i den specifika sociala och kulturella sammanhanget som 

forskare studerar. Gobo och Molle (2017:9) understryker att en etnograf behöver vara delaktig 

i det sociala livet som forskaren studerar i någon form för att kunna påstå sig gjort en etnografisk 

studie. Etnografens främsta källa för datainsamling är enligt Gobo och Molle (2017:6–7) 

observationerna på fältet. Det är observationerna som skiljer etnografisk forskning från andra 

forskningsmetoder.  

Sedan 1980-talet har etnografens delaktighet och påverkan på resultatet blivit en angelägen 

fråga att diskutera. Gobo och Molle (2017:47–48) lyfter fram den strukturalistiska etnografen 

Whyte som den första att inom etnografin introducera begreppet reflexivet. Gobo och Molle 

förmedlar att reflexiviteten utifrån Whyte förstås som en självmedveten analys av dynamiken 

mellan deltagare och forskare samt den kritiska förmågan att kunna reflektera över hur 

forskarens placering i studien påverkar forskningsresultatet. Bryman (2018:831) lyfter fram 

reflexiviteten som en term för att beskriva forskarens funderingar om vilka konsekvenser deras 

egen delaktighet i studien får och hur val av metod, värderingar samt beslut under studiens gång 

påverkar kunskapen om den studerade sociala verkligheten. Den autoetnografiska metoden 

påstår sig vara reflexiv som metod.  Adam et al. (2015:29) lyfter fram att autoetnografen 

använder reflexiviteten för att problematisera förhållandet mellan forskare, självet och andra. 

Att vara reflexiv innebär att forskaren ser tillbaka på sin erfarenheter, identitet(er) och relationer 

för att förstå hur det påverkat forskaren och hur detta påverkar forskningen. Introspektion tillför 

en självkritisk och bekännelseinriktad granskning av de egna åsikterna och antagandena 

(Bryman 2018:4719) vilket hjälper den autoetnografiska forskaren att bevara en reflexiv 

inställning. Autoetnografiska metoder som påvisas i texten har mycket gemensamt med den 

etnografiska metoden. Det som skiljer autoetnografin och etnografin åt är främst forskarfokuset 

och begreppen reflexivitet och fält vilket vidare diskuteras i kapitel 8 under rubriken 

fältreflexivitet kontra kritisk reflexivitet.     
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De etnografiska studierna skiljer sig åt vilket Hammersley och Atkinson (2007:2) understryker 

grundar sig på spridningen av både disciplin, ämne och fält. Gobo och Molle (2017:14) lyfter 

emellertid fram tre nyckelelement för en gemensam förståelse av etnografin. Dessa är, 

fältarbete, deltagande observationer och fallstudier. Murchison (2010:227) beskriver 

deltagande observationer som det unika arbete forskare utför på fältet. Forskaren skiftar fokus 

mellan ett engagerat deltagande och ett mer avskilt observerande.  Fältarbetet innefattar den 

plats där forskningen utförs och fallstudier beskriver Murchison (2010:223) som detaljerade 

undersökningar av specifika grupper eller platser.  

En annan inriktning som identifierats är emotionssociologin. Acceptansen för emotioner inom 

sociologi växte i linje med de autoetnografiska metoderna fram under 1980-talet. De 

autoetnografiska metoderna skulle kunna relateras till den emotionella acceptansen inom 

sociologi som skedde under samma tid. Den autoetnografiska metodens framväxt kan i så fall 

delvis förstås som en alternativ metod för att studera emotionella erfarenhet. Den känslomässiga 

återkallelsen och forskarens fokus på epifanier har medför att emotioner har fått ett vidgat 

utrymme vid autoetnografiska studier. Den autoetnografiska forskare söker i mångt och mycket 

efter de minsta delarna av sitt eget samspel med samhället för att föra samman dessa med de 

största helheterna vilket följer på emotionssociologen Tomas Scheff förståelse av en socio-

emotionell värld.  

En sista inriktning som påverkat den autoetnografiska metodens framväxt utgörs av 

postmodernismen. Postmodernismen är ett brett begrepp och innefattar en rad olika förståelser. 

Bryman (2018:831) understryker att postmodernismen är en ståndpunkt som tar avstånd från 

realistiska uppfattningar om verkligheten. För realister finns det en verklighet oberoende av 

sinnena vilket blir tillgänglig för forskaren via föreställt neutrala empiriska undersökningar och 

vetenskapliga tekniker. Postmodernister har å andra sidan en relativistisk syn på verkligheten 

och förnekar absolut kunskap och fasta värden. Postmodernister understryker 

kunskapsprocessen som en process bestående av flera olika representationer av erfarenheten 

och ingen spegelbild av någonting faktiskt. Autoetnografiska forskare undersöker sin egen 

erfarenhet, förstår verkligheten som relativ, värdesätter subjektivitet och avvisar därav 

objektiva påståenden om verkligheten. Detta medför att den autoetnografiska forskaren förstår 

forskningsresultatet som en av flera representationer av verkligheten vilket har medfört att 

autoetnografiska forskare i linje med en postmodern filosofi har sökt efter alternativa 

utvärderingskriterier. Dessa utvärderingskriterier är riktade mot att forskaren ska vara moralisk, 

kritisk och förankra sitt arbete i lokala förståelser. Sådana utvärderingskriterier är anpassade för 

autoetnografiska studier.  

I detta kapitel har bakgrunden till den autoetnografiska metoden lyfts fram. De identifierade 

inriktningarna som har påverkat den autoetnografiska metodens framväxten utgörs av kvalitativ 

forskningsstrategi, Chicagoskolan, antropologin, etnografin, emotionssociologin och 

postmodernismen. 

1.2 Syftesformulering  

Syfte med denna uppsats är att beskriva samt utvärdera den autoetnografiska metoden. Studiens 

centrala fråga är om autoetnografin är användbar inom sociologisk forskning.  

Uppsatsens syfte uppnås genom litteraturgenomgång, översikt av tidigare forskning med 

autoetnografiska metoder samt genom min egen autoetnografiska livsberättelse om ADHD.  
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1.3 Disposition 

Inledningsvis presenterades att autoetnografiska studier växte fram under 1980-talet och att 

autoetnografiska forskare utgår från det egna subjektets epifaniska erfarenheter som grund för 

forskning. Vidare lyftes sex inriktningar fram som möjliggjorde framväxten för den 

autoetnografiska metoden. Därefter presenterades syftet för denna studie vilket är beskriva och 

utvärdera den autoetnografiska metodens användbarhet inom sociologisk forskning. Nedan 

presenteras empiriska studier publicerade med en autoetnografisk metod. Under detta kapitel 

presenteras de tre teman som identifierats i det empiriska studierna. Följande är: undervisning, 

hälsorelaterad problematik och terapeutisk kunskapsprocess. Den tidigare forskningen visar 

tydligt att autoetnografiska studier skiljer sig åt vad det gäller datainsamlingsmetoder, resultat 

och kvalitetskriterier i relation till traditionell forskning. Efter den tidigare forskningen 

presenteras autoetnografiska utgångpunkter i relation till traditionell forskning. Påföljande 

avsnitt lyfter fram den kritik som riktats mot den autoetnografiska metoden. Därefter inleds min 

argumentation för autoetnografin som metod inom sociologin med att jag gör som 

autoetnografin föreslår dvs. genom att avslöja epifaniska och känslomässiga tillfällen som 

påverkat mig. Detta görs i relation till min ADHD-diagnos. Därefter diskuteras användbarheten 

för epifanier och emotionell sanning vid sociologiska studier. Efter det utvärderas 

postmodernism, etik och kvalitetskriterier i relation till autoetnografiska studier. Därefter pekar 

jag på vad autoetnografiska studier tillför inom den sociologiska disciplinen i relation till tre 

andra metoder som används inom sociologisk forskning. Följande metoder är etnografi, 

grundad teori och hermeneutik. Avslutningsvis presenteras en sammanfattning av studien i sin 

helhet.   

2. Tidigare forskning  

Nedan presenteras en översikt av den autoetnografiska forskningen med fokus på hur metoden 

använts i empiriska studier och den autoetnografiska presentationen. Artiklarna skiljer sig åt 

vad det gäller både disciplin, ämne, fält och skrivstil. Gemensamt är att alla har använt en 

autoetnografisk metod vid forskningen. Det empiriska områdena som identifierats är 

undervisning, hälsorelaterad problematik och terapeutisk kunskapsprocess.  

Tidigare forskning har sökts genom databaserna; Sociological Abstract, Primo, Google 

Scholar, Proquest samt Sage Journals. Sökordet som använts är Autoetnography.  

2.1 Undervisning 

Under följande tema lyfts två artiklar fram med fokus på den ökade självförståelsen vid 

undervisning. Båda artiklarna innebär ett undersökande av forskarens egen upplevelse av att 

vara lärare och undervisa samt hur lärarrollen kan utvecklas och bli bättre. Carolyn Ellis (2004) 

bok har ett fokus på undervisningssammanhang av den autoetnografiska metoden medan 

Lowerys (2018) artikel är riktad mot hur undervisningen kan bli bättre genom att läraren förstår 

och förändrar sitt förhållningsätt och undervisning gentemot elever med olika kulturella 

bakgrunder.   

 

Ellis skrev 2004 boken The Ethnographic I – A Methodological Novel About Autoethnograpy 

vilket är en metodologisk novell om den autoetnografiska metoden. The Ethnographic I är en 

fiktiv berättelse (Ellis 2004: XX) där Ellis har använt sig utav insamlat material under sin tid 

som lärare. Det insamlade materialet består av introspektion, email mellan henne och studenter, 
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avhandlingar, inspelade lektioner samt intervjuer med studenter och forskare om den 

autoetnografiska metoden. Ellis erbjuder en insyn i hur en forskare kan skriva etnografisk 

genom att använda en autobiografisk genre och föra samman jaget, de andra och kulturen.  

Boken är strukturerad i tio klasser där Ellis diskuterar möjligheter och utmaningar med att 

skriva personligt. Den utspelar sig främst i Ellis klassrum där undervisning av autoetnografin 

äger rum. Läsaren får möta studenter som vill skriva sin avhandling med en autoetnografisk 

metod. I boken möter läsaren lektionsundervisningar, intima samtal med studenter, vänner och 

familj till Ellis. Vi möter hur Ellis själv hanterar studenters motstånd mot metoden men även 

hur Ellis motiverar metodens grundprinciper.   

Resultatet är en metodologi skriven som en roman med fokus på undervisning. Med denna bok 

föregår Ellis som ett exempel på hur forskare kan använda alternativa former av skrivande med 

fokus på vetenskap och humaniora. Läsaren möter de strategier och stora utbud av ämnen som 

blir möjliga med en autoetnografisk metod. Boken innefattar Ellis reflektion om att lära ut 

autoetnografi, därmed hur hon befinner sig på fältet - i skolan som en lärare för autoetnografi. 

Ellis undersöker både vem hon är i relation till sin lärarroll och vilka pedagogiska resurser hon 

har för att undervisa om autoetnografi.   

Ellis undervisar sina studenter i boken. I flera sammanhang visar Ellis på vikten av 

konversationer och hur förståelsen uppenbara sig i dessa konversationer. Ellis använder ibland 

själviakttagelser vilket benämns introspektion genom sitt arbete. I sådana sammanhang lyfter 

Ellis fram egna tankar och funderingar som hon försöker förstå för att kunna använda sig utav 

i sin undervisning. Boken i sig är också en undervisning i den autoetnografiska metoden då 

läsaren kan använda boken som stöd i undervisning av elever. Resultatet är riktat mot Ellis 

ökade självförståelse som lärare och hur hon kan vägleda studenter samt bemöta studenter från 

en kvantitativ bakgrund. Vidare riktas resultatet till den ökade självförståelse som uppenbara 

sig för stunderna vad det gäller den autoetnografiska metoden. Vidare riktar sig boken som är 

ett resultat av Elli till doktorander och professorer inom flera discipliner som är intresserade av 

att undersöka, lära sig om samt undervisa i autoetnografi.  

Lowery (2018) har skrivit en artikel om kulturellt ledarskap ur ett lärarperspektiv. Det 

presenterade arbetet grundar sig på levda erfarenheter som lärare och reflektioner över 

pedagogiska händelser på arbetsplatsen. Artikeln innefattar retroaktiva och selektivt utvalda 

tillfällen. Lowery har både arbetet som tvåspråkiglärare och rektor för en grundskola med ett 

multikulturellt program där han ifrågasätter och reflekterar över sina egna värderingar vad det 

gäller kulturell relevans.  

Kulturell relevans har en strävan i att bejaka etiska och moraliska värden hos en arbetande 

lärare. Flera olika strategier lyfts fram vid arbete med kulturell relevans på en grundskola. 

Artikeln handlar om att göra röster hörda, att vara reflekterande och bejaka elevers bästa. Men 

det pekas också på hur olika intressen för skolan som miljö påverkar skolan genom 

sociopolitiska spänningar. Alla har en åsikt, och ofta skiljer den sig åt beroende på 

intresseområde. Olika intressen och röster skapar konflikter, vilket har resulterat i ett tävlande 

om att få rösten hörd. Lowery lyfter fram sin artikel som välbehövlig då den reflexiva och 

avslöjande rösten i litteraturen lyser med sin frånvaro vad det gäller kulturell praktik och 

ledarskap. 

Resultatet visar att Lowery genom ökad självförståelse får en medvetenhet om att han men även 

andra lärare behöver fundera över ojämlikheter och fördomar på skolan och därmed betrakta 

maktkamper ur en moralisk synvinkel där läraren aktivt försöka tillämpa etisk känslighet inför 

beslutsförfattande. Vidare innebär resultatet en ökad förståelse för hur han som lärare kan arbeta 
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med sitt kulturella ledarskap. Detta innefattar (1) en tydlig och upprepad kommunikation med 

föräldrar, (2) ett klassrum med valmöjligheter för presentation av arbete samt (3) projektbaserat 

arbete. Lowery studie lyfter även fram vikten av meningsfullhet. En lärare kan inte bara erkänna 

att det finns olika kulturer utan måste också skapa en meningsfullhet mellan de olika kulturerna 

för att kunna överbygga klyftan mellan dem. Erfarenheten elever får i skolan behöver få en 

avsiktlig mening för att lärare ska kunna göra en inverkan på eleverna. Vidare behöver elevers 

personliga identitet valideras och läraren behöver göra en medveten insatts för att skapa en 

relation till stundeter som medmänniskor. Vilket innebär en ökad förståelse för vikten av en 

kulturell förespråkare där den kulturella förespråkaren behöver ge ett navigerande och ett socialt 

stöd. Resultatet innebär en ökad förståelse för vikten av relationer. Ett kulturellt program som 

bygger på kulturell relevans bör fokusera på relationer - på att bygga kapital och empati.  

2.2 Hälsorelaterad problematik  

Under följande tema lyfts två forskningsstudier fram vad det gäller ökad självförståelse i 

relation till hälsorelaterad problematik. Parke (2018) diskuterar sin basidentitet i relation till 

den autoimmuna sjukdom hon blir diagnostiserad med samt vårdens roll för vårdsökande 

personer. Nowakowski (2016) diskuterar sin kroniska sjukdom samt hur detta hanteras och 

förstås.  

Parke skrev 2018 en autoetnografisk artikel om hennes förändring av läraridentitet kopplat till 

hennes sjukdom NMDA (anti-N-methyl D-aspartate). Artikeln bygger på flera olika 

datainsamlingsmetoder. Parke har både använt sig utav introspektion men har även genomfört 

intervjuer med familjemedlemmar som var delaktiga vid hennes sjukdomsdebut. Vidare har 

hon använt sig utav dagboksanteckningar som hennes man fört när hon var sjuk. I studien får 

läsaren följa Parke genom tiden då sjukdomen aktualiserades via en felbedömd diagnos till 

familjemedlemmars kamp för rätt diagnos och sedan hur hon kom tillbaka till sitt arbete med 

en ny syn på sin lärarroll. Innan sjukdomsförloppet förstår Parke läraridentiteten som något 

avskilt från hennes andra identiteter så som mamma, fru och dotter vilket sedan förändras till 

att vara en del av hennes ”basidentitet” och inte något frånkopplar från denna. Basidentitet 

beskrivs som den initiala förståelsen av självet vilket i denna mening formar hur jaget förstår 

och tolkar världen runt omkring. Parke blev diagnostiserad med bipolär sjukdom som sedan 

förändrades till   MS på grund av vita fläckar som visats på scanning av hjärnan.  Vidare möter 

läsaren Parkes man Mark som kämpar för förståelsen av sin frus sjukdom via internetforum där 

han till slut lyckas övertala läkare om vad hennes beteende grundade sig i vilket visade sig vara 

NMDA. Vilket är en autoimmun sjukdom som etablerades och namngavs runt 2007.   

Resultatet är främst den ökade självförståelsen som innebär att Parke förändrar sin lärarroll och 

inkluderar läraridentiteten med andra identitet så som mamma och fru. Parke lyfter fram 

följande ”Becoming more open with the students has changed the way i practice teaching for 

the better. In being more open with the students, I would like to think they see me as a person 

who is willing to admit her faults and recognize when she is wrong and encourage them to make 

mistakes and learn from them”1 Läsaren får följa Parkes väg tillbaka till en ny lärarroll på en 

nya arbetsplats, där hon bestämt sig för att inkludera sin läraridentitet tillsammans med hennes 

andra identiteter. Detta innebar att hon blev mer öppen och delade med sig mer av sig själv till 

sina studenter. Här diskuteras en holistisk syn på både läraridentiteten men även relationen till 

studenterna. Förändringen av sin lärarroll beskrivs som en del av sjukdomen men också som 

påverkad av interaktionen med nya lärare. Parke beskriver att identiteter inte bara är 

 
1 Parke 2018 
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konstruktioner av självet, utan sker i interaktioner med de runt omkring oss. Därav blev den 

nya arbetsplatsen en viktig del i Parkes förändring. Parke lyfter fram vikten av att våga dela 

med sig av erfarenhet till andra. Hon själv upplever att de stigma hon tidigare upplevd på grund 

av sin sjukdom var en tyngd vilket försvann i samtal med andra. Ett holistisk filosofiskt 

tänkande pekar Parke på som viktigt vid undervisning.    

 

Parkes resultat medför en insyn i en lärares identitetsarbete och hon vill mana för vidare 

forskning i vad för roll förtroende har för lärares identitet och hur ett sådant förtroende kan 

stärkas i klassrummet. Att lärare reflekterar över sin roll pekar Parke på är en viktig del i att 

vara lärare och därför kan autoetnografiska studier som hennes vara ett viktigt element för 

lärares utveckling. Vidare understryker Parke en önskan om mer förstahandsinformation vad 

det gäller patientröster. Patienters syn och upplevelse av vården. Parkes upplevelse av vården 

innebär en erfarenhet som resulterat i att hon vill mana läkare att titta mindre på symtomen av 

sjukdomen och mer till den helhetsbild som erbjuds, vilket kan medföra mindre 

feldiagnostiseringar vilket är något som hon själv råkat ur för.  

 

Nowakowski (2016) är medicinsk sociolog och har skrivit en autoetnografisk artikel om 

sjukdomshantering vid en kronisk sjukdom vilken hon kopplar till existerande socio-medicinsk 

kunskap. Nowakowski använder sin egen erfarenhet som en observationskälla. Därmed 

observerar hon sig själv och sin sjukdomshantering samt diskuterar social ojämlikhet. Bland 

annat diskuterar och kopplar hon sina erfarenheter av sin sjukdomshantering samt roll som en 

person med kronisk sjukdom till Goffmans teorier. Vidare diskuteras även genusteorier och 

bemötande vad det gäller förväntade könsroller. Hon beskriver sig själv som ”genderqueer” 

medan hennes sätt att hantera smärta är att ”vara tuff” vilket ekar konventionella beskrivningar 

på maskulinitet. Samtidigt använder hon ett undertryckande av känslor vilket hon kopplar till 

Hochschild (1997) som typisk konstruktion av kvinnligt beteende. Bland annat lyfter hon fram 

en händelse när hon påbörjade en medicinering med Pilocarpine. Hon beskriver känslor av 

förbättring vad det gäller muntorrhet. Vidare beskriver Nowakowski att medicinen i början 

fungerade vilket gjorde att hon trots att hon lovat sig själv att inte få upp förhoppningarna 

började införliva känslan av att den fungerade – det blev en del av hennes självbiografi. Hon 

blev en person som var en lyckad användare av Pilocarpine dvs. en person med en fungerande 

munhälsa. När sedan de negativa effekterna blev påtagliga undertrycktes sådant obehag. Vilket 

skedde genom att Nowakowski förlitade sig på maskulina konstruktioner som betonar 

självkontroll.  

 

Resultatet fyller ut ett gap i forskningen om sjukdomshantering. Forskning inom hälso- och 

sjukvården har haft ett riktat fokus på kroppen och inte upplevelsen.  Nowakowski placerar 

kroppen i mitten och belyser samtidigt hur kropparna till människor med kroniska sjukdomar 

kan både innehålla och utnyttja deras aktörskap.  Kroppen både åker en bergodalbana och är en 

på samma gång. Läsaren får en förståelse för dissonansen mellan sjuk och frisk och hur normalt 

inte alltid betyder ”vanligt”. ”My salive looked much better more normal - not thick and ropey 

like before. In this case, ”normal” meant ”usual” my dentist was noting that my saliva had 

begun to look more like that of people without chronic oral mucositis” uttrycker Nowakowski 

efter ett besök hos läkaren.  Nowakowski benämner detta för ett emotionellt hopp och lyfter 

fram det emotionella hoppet endast är något som de som tillhör en priviligierad position får 

uppleva. Personer som saknar grundläggande resurser för hälsovård får inte uppleva ett sådant 

tillstånd.  Hon pekar på att de upp och nedgångar hon genomgått med medicinering (även om 

de bara var tillfälliga) endast var tillgängliga för henne på grund av henne ekonomiska 

privilegium. Nowakowski lyfter fram att den största lärdomen hon dragit utifrån sitt arbete är 

att andra människors historier behöver komma fram. Hon pekar på att kritiska berättelser 
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behövs från människor med olika raser, klassificeringar, kön, och sexualitet. Hon pekar på att 

alla unika berättelser erbjuder en nyans och ett unikt värde för att utforska och förstå men också 

för att få tillgång till intersektionella metoder för att förstå sjukdomshantering.  

2.3 Terapeutik kunskapsprocess   

Under den här rubriken lyfts tre artiklar fram. De tre är förenade med den terapeutiska 

kunskapsprocessen det innebär att både samtala och skriva om en epifanisk erfarenhet. Ellis 

(1999) studie lyfter fram mötet med en student som vill skriva om sin bröstcancer och vägen 

till detta samt vad en terapeutikprocess innebär inom den autoetnografiska metoden. Greens 

(2003) studie innefattar konversationer mellan föräldrar till barn med funktionshinder och 

Bochners (2012) artikel lyfter fram ett fiktivt möte med hans bortgångne far.  

Ellis (1999) studie heartful autoethnography erbjuder läsaren att få följa Ellis i mötet med en 

student (Sylvia) som hon kommer att handleda. Studenten bestämmer tillsammans med Ellis 

att autoetnografin är en bra metod då Sylvia själv är bröstcanceröverlevare och vill intervjua 

kvinnor om deras upplevelse av bröstcancer. Ellis (1999) har använt observationer av sina egna 

möten med Sylvia för att sedan skriva fram berättelsen. Denna autoetnografi belyser olika 

element för den autoetnografiska metoden genom konversationerna som följer på mötena 

mellan Ellis och Sylvia. I artikeln beskriver Ellis hur hon ofta använder något som hon kallar 

för systematisk sociologisk introspektion och emotionell återkallelse för att förstå erfarenheten 

hon varit med om för att sedan skriva fram ett arbete. By exploring a particular life, I hope to 

understand a way of life, pekar Ellis2 på. Vidare diskuterar Ellis med Sylvia angående erfarenhet 

av bröstcancer då denna ägde rum för flera år sedan.  Ellis förslag är då att skriva retroaktiva 

fältanteckningar vilket innebär att Sylvia ska skriva ner sin erfarenhet så som hon kan minnas 

den.  I och med detta föreslår Ellis en emotionell återkallelse därmed att Sylvia ska försöka vara 

i händelsen igen och skriva utifrån detta.  

 

Resultatet bör i första hand förstås som den ökade självförståelse både Ellis och Sylvia   får 

genom konversationer med varandra. Vidare presenteras den terapeutiska förståelsen av 

autoetnografin i denna artikel vilket medför en ökad förståelse hos läsaren för vad detta innebär. 

Den terapeutiska delen innefattar flera steg (1) de interaktiva intervjuerna kan vara terapeutiska 

för båda parter genom att de delar med sig om sina erfarenheter (2) forskaren kan behöva agera 

terapeut åt sina medverkande i studien om de talar om känsliga ämnen (3) att skriva om sin 

erfarenhet och förstå den på ett djupare plan både genom att analysera sin egen erfarenhet men 

också genom att höra andra och skriva om detta kan vara terapeutisk för forskaren. Ellis pekar 

på vikten av att våga både känna och tänka med sin historia och att våga vara sårbar och 

reflektera över den.  

 

Ellis påminner läsaren om att autoetnografiska studier är en tuff och känslomässig process. ”The 

self-questioning autoethnography demands is extremely difficult. Believe me, honest 

autoethnographic exploration generates a lot of fear and self-doubts- and emotional pain” 

samtidigt som Ellis också pekar på den terapeutiska processen vilket också innebär en ökad 

sjävförståelse ”Of course, there are rewards too for exemple, you come to understand yourself 

in deeper ways. And with understanding yourself comes understanding others”3. Ellis visar på 

den känslomässiga och terapeutiska processen genom att lyfta fram hur Silvia diskuterat sin 

förståelsen av erfarenheten som utvecklas under studiens gång. För Silvia innebar bröstcancer 

 
2 Uttrycket hämtat från Reed-Danahay (1997)  
3 Ellis (1999)  
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mycket mer än bara en medicinsk erfarenhet. Det är framförallt en känslomässig erfarenhet. 

Sylvia förstår hur rädd hon fortfarande är trots en överlevare sedan 7 år tillbaka. Samtidigt 

förstår hon att hennes arbete kan erbjuda något unikt. Hon kan fylla ut ett forskningsgap. Hon 

tänker intervjua personer som är ”long term survivors” vilket det finns väldigt lite information 

om. Detta pekar Sylvia på som viktigt därför de som intervjuas kortsiktigt efter friskförklaring 

har en mycket mer positiv framtidssyn. Hon lyfter fram att mycket lidande kommer längre fram.  

Vidare lyfter även Sylvia att samtala med andra ”long term survivors” kan hjälpa henne att 

forma en bild av livet som är enklare och mer lätthanterlig att leva med och på så vis erbjuda 

denna bild till flera.  

 

Sara E. Green (2003) har genomfört en autoetnografisk studie om moderskap till barn med 

funktionsnedsättningar. Studien är gjord genom reflexiva dyadiska intervjuer med föräldrar till 

barn med funktionsnedsättning. Greens studie bygger på reflektioner om sitt eget liv som moder 

till ett prematurfött barn med en funktionsnedsättning vilket kombineras med dyadiska 

intervjuer med andra mödrar. Läsaren får följa med Green hem till en familj som har tvillingar 

vilka är födda prematura där de dyadiska intervjuerna har utförts. Vidare lyfter Green också in 

egna reflektioner kring tidigare intervjuer med andra mödrar med liknande erfarenheter.  

Resultatet riktas främst mot den emotionella och terapeutiska kunskapsprocess som 

framkommer genom att samtala med varandra. Denna studie förstås utifrån den kunskap som 

kommer fram vad det gäller etiska och moraliska aspekter och hur föräldrar kan tänkas hantera 

prematur födsel men även hur sjukvården bemöter detta. Bland annat diskuteras hur man 

bemöter anhöriga när man fött prematurt och inte vet om barnet kommer överleva. Vågar man 

lämna ut besked till föräldrar och nära anhöriga och vågar man som förälder ta till sig ett barn 

som befinner sig mitt emellan liv och död? Vidare diskuteras hantering av emotioner och 

sjukhushantering av mödrar som föder för tidigt.  

Green uttrycker ”Then, with a jolt, I recognize the source of my discomfort. After 14 years, I 

have met a stranger whose most profound life experience appears to mirror mine in almost 

every intimate detail”. Resultatet av denna studie pekar också på att den egna upplevelsen aldrig 

är fullständigt ens egen och att människor skapar en förståelse för händelser genom våra egen 

erfarenhet men att detta kan förstås på ett djupare plan tillsammans med andra som upplever 

liknande händelser.  

Green lyfter fram att studier där forskaren redan är en ”insider” på grund av sin egen erfarenhet 

är viktigt för att studera marginaliserade grupper därför utbytet av erfarenheter är otroligt 

viktigt. Denna studie skapar tankar kring huruvida sjukvården behöver bejaka deras 

verksamhet. Resultatet visar nämligen att det är dessa upplevelser via vårdens bemötande som 

skapar sorg och trauma hos föräldrar snarare än att faktiskt leva med ett funktionsnedsatt barn.  

Bochner (2012) har skrivit en berättelse där han fantiserar fram ett möte med hans bortgångne 

far vilket tenderar att vara en möjlighet till läkning. Detta arbete baseras på ren introspektion. I 

berättelsen möter läsare problematiken som uppstår för ett barn vars högsta önskan är att älska 

sina föräldrar och bli älskad tillbaka. Hur älskar man någon som slår en? Hur älskar man någon 

som kräver underkastelse och oförståelig respekt? Bochner beskriver att han fortfarande hör 

ekot av slagen från bältet och faderns uttalande: ”It´s for your own good`”. Bochner pekar på 

barnets upplevelse av en frånvarande fader. Fadern skapade respekt genom sin förtrogenhet till 

sitt arbete men förstörde den genom sitt föräldraskap. Det var inte via slagen som respekten till 

fadern skapades. ”When you beat me, I learned to hate you” skriver Bochner.  Vidare pekar 

Bochner på kampen emot känslorna. ”I wasnt allowed to feel” skriver Bochner. ”Be tough, dont 

cry”, sa fadern. Bochner skriver att hans högsta önskan var att bli sedd, vilket var värt slagen. 
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Men ställer sig samtidigt frågande till vad slagen representerade. Var det faderns sätt att känna 

sig levande?  Läsaren får möta faderns uppväxt som låg i linje med fattigdom, osäkerhet och en 

flytt till ett land utan rätt språkkunskaper. Läsaren får möta den oönskade judiska 

pojken/mannen som fadern varit. Oönskad då judar inte var accepterade där fadern växte upp.  

Resultat i den här artikeln förstås främst utifrån den ”läkning” Bochner tillgår genom att skriva 

en ny representation av sig själv. Berättelsen är menad att också fungera som ett verktyg för 

läsarna som genomgått liknande händelser. Läsaren möter Bochner i hans djupaste funderingar 

kring föräldraskap, våld, religion, medicinering, ålderdom, samhället, fattigdom och död och 

får en förståelse för att individers egna livsupplevelser kan spegla dagens personlighet. 

Efterföljande effekter av stigmatisering på grund av faderns uppväxt lyfts fram där Bochner 

förstår att faderns liv snarare inneburit problem och en kamp än mysterium och äventyr. 

Bochner pekar även på förståelsen för faderns besatthet i arbetet. Det var faderns sätt att stiga 

över hans absurda kämpande i livet och fylla hjärtat med någon glädje. 

Bochner lyfter fram vad föräldraskap och samhällets förväntningar har för betydelse vid ett 

relationskapande mellan fader och son. Bochner (2012:168) skriver om sin relation till sin far 

som både traumatiserande och destruktiv och hur faderns död stulit möjligheten till läkning. 

Som Bochner själv uttrycker det ”Now, in the aftermath of his death, I had to accept the fact 

that any chance to rise above these circumstances was gone. I could never prove to be any 

better as son then he had been as a father” 

  

Bochner (2012:169) understryker sin kamp att bli allt annat än sin fader. Vilket genom ökad 

självförståelse innebar att han en dag förstod sitt eget självbedrägeri som ännu ett tecken på 

beroende och underkastelse av fadern. Bochner avslutar med att fråga sin fader om han 

någonsin fick sörja sin förlorade barndom? Samtidigt pekar han på en förståelse för sin framtid. 

Han kan förstå det förflutna, men inte förändra det. Han kan dock förändra hur han ser på det. 

Vidare kan han ändra på vem han själv vill vara som pappa.  

2.4 Sammanfattning  

I den tidigare forskningen har studier med en autoetnografisk metod presenterats under de tre 

empiriska områdena: undervisning, hälsorelaterad problematik och terapeutisk 

kunskapsprocess.  

 

Under rubriken undervisning presenterades Ellis (2004) The Ethnographic I vilken är en fiktiv 

berättelse om hennes lärarroll och undervisning i klassrummet. Lowery (2018) artikel 

presenterades under samma rubrik. Lowerys studie lyfte fram ett perspektiv på kulturellt 

ledarskap och kulturell relevans för att nå fram till elever.  

 

Under rubriken hälsorelaterad problematik presenterades Parkes (2018) studie vilken handlade 

om Parkes förändring av läraridentitet kopplat till hennes autoimmuna sjukdom NMDA. Vidare 

presenterades Nowakowskis (2016) studie vilket bygger på en medicinsk sociologisk förståelse 

av erfarenheter av roll- och sjukdomshantering. Nowakowski relaterar sin erfarenhet till 

existerande sociologiska teorier vilket medför en djupare förståelse av erfarenheten  

 

Under rubriken terapeutisk kunskapsprocess presenterades Ellis (1999) artikel vilken innefattar 

en handledning av Ellis student som vill skriva en autoetnografisk studie genom att intervjua 

andra bröstcancer överlevare. Vidare presenterade Greens (2003) studie vilket fokuserade på 

dyadiska intervjuer med föräldrar till barn med funktionsnedsättningar.  Sist presenterades 
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Bochners (2012) studie vilket är en minnesåterkallelse av tiden med hans far där han fantiserar 

fram ett möte för att kunna släppa erfarenheten och gå vidare.  

3. Autoetnografin och traditionell forskning  

I följande del presenteras en kort beskrivning av den autoetnografiska metoden. Vidare sker en 

diskussion om den autoetnografiska metodens utgångpunkter utifrån den tidigare forskning som 

ovan presenterats. De autoetnografiska studiernas datainsamlingsmetoder, resultat och 

kvalitetskriterier skiljer sig från traditionell forskning och behöver belysas för att man ska förstå 

autoetnografin som metoden.  

Begreppet autoetnografi har enligt Adams et al. (2015:16) rötter hos Heider, Goldschmidt samt 

Hayano. Heider använde begreppet autoetnografi redan 1975 vilket var kopplat till 

kulturmedlemmar som redogjorde för sina kulturer. Goldschmidt uttryckte år 1977 ”all 

ethnography” is ”self-ethnograpy” vilket pekade på att de personliga investeringarna, 

tolkningarna och analyserna är en reflektion av forskaren själv. Hayano använde begreppet 

autoetnografi 1979 och diskuterade då forskares val av forskningsfält som nära anslutet till 

forskarens egen identitet. Heider, Goldschmidt och Hayano förstås som grundare för begreppet 

autoetnografi och banade vägen för den etablering som sedan kom på sent 1900-tal.   

Autoetnografin är en genre som lägger vikt på både forskning och skrivande vilket ska vara 

nära anslutet till självet - placerat i en social kontext. Forskaren är en del av den grupp och 

kultur som hen ämnar undersöka. Autoetnografiska forskare undersöker sin egen erfarenhet, 

förstår verkligheten som relativ, värdesätter subjektivitet och avvisar därav objektiva 

påståenden om verkligheten Att forskaren blir synlig i forskningen utmanar den tidigare 

dominerande synen på forskningen- idén om en osynlig forskare.  

Hughes och Pennington (2017:16) lyfter fram att det förhåller sig omrking 20 olika former av 

autoetnografier. Man kan förstå de autoetnografiska studierna utifrån ett kontinuum där ena 

änden förespråkar evokativa och konstnärliga berättelser medan den andra änden förespråkar 

mer analytiska berättelser. Autoetnografin inbegriper flera olika sätt att forska på med 

utgångpunkt från det egna subjektet. Studierna varierar i deras betoning på forskarens 

delaktighet i studien (auto) på den kulturella synen (ethnos) samt forskningsprocessen (graphy). 

Gemensamt är att den autoetnografiska forskningen tar sin utgångspunkt i forskarens egen 

erfarenhet vilket ämnar söker förståelse på ett djupare och mer meningsfullt plan (Adam et al. 

2015:47). De egna erfarenheterna som forskningen tar avstamp i utgår ofta från epifanier vilket 

beskrivs som känslomässiga erfarenheter som påverkat forskaren.  

3.1 Datainsamlingsmetoder 

Det förekommer en rad olika datainsamlingsmetoder för autoetnografiska forskare vilket blev 

påtagligt vid genomgången av den tidigare forskningen. De autoetnografiska 

datainsamlingsmetoderna som lyfts fram i den tidigare forskningen är introspektion, dagböcker, 

reflexivt dyadiska intervjuer och fältforskning vilka samtliga kan kombineras och användas 

utifrån en postmodern triangulering (Ellington & Ellis 2008:446). Den autoetnografiska 

metoden möjliggör för forskaren att studera epifaniska erfarenheter som forskaren varit med 

om och att systematist samla in data på ett icke linjärt vis. (Hughes & Pennington 2017:67). Det 

är bland annat detta som medför att autoetnografiska studier är unikt kvalificerade för att tillgå 

personliga erfarenheter vilket når utanför gränsen för andra forskningsmetoder. 



15 

Introspektion är en användbar datainsamlingsmetod inom autoetnografin. Introspektion är en 

minnesåterkallelse där forskaren reflekterar kring erfarenheter som påverkat forskaren (Adam 

et al. 2015:17). Bochners artikel grundar sig på introspektion. Bochner fantiserar fram ett möte 

med sin bortgångne far vilket hjälper honom att reflektera kring erfarenheter gällande sin far. 

Lowerys artikel grundar sig på levda erfarenheter som lärare och reflektioner över pedagogiska 

händelser på arbetsplatsen. Artikeln innefattar retroaktiva och selektivt utvalda tillfällen vilket 

medför att studien bygger på en form av minnesåterkallelse där Lowery reflekterar i vad dessa 

erfarenheter haft för innebörd och mening för honom.  

En annan användbar datainsamlingsmetod inom autoetnografiska studier är 

dagboksanteckningar och nedskrivna anteckningar från introspektion. Adams et al. (2015:3) 

lyfter fram att forskaren kan använda dagböcker eller nedskrivna anteckningar utifrån 

introspektiva tillfällen för att analysera självet. Ingen studie som jag identifierat grundar sig 

enbart på dagböcker utan sker som Parkes studie ofta men inte alltid i kombination med andra 

datainsamlingsmetoder.  

 

En datainsamlingsmetod som också används inom autoetnografiska studier är reflexiva 

dyadiska intervjuer (Hughes & Pennington 2017:22). Adam et al. (2015:13–14) understryker 

att dialogiska och konversationsdrivna tillvägagångsätt växte fram som en möjlighet för 

autoetnografiska forskare att studera sin egen erfarenhet gemensamt med andra. Green som 

skrev artikeln om moderskap till barn med funktionsnedsättning använder en sådan metod. 

Studien bygger på reflektioner om Greens eget liv som moder till ett prematurfött barn med en 

funktionsnedsättning vilket kombineras med dyadiska intervjuer med andra mödrar. Som vi kan 

se är det deltagarnas berättelser som blir framträdande vid användnigen av denna metod. De 

reflexiva dyadiska intervjuerna fokuserar på den producerade meningen och emotioniella 

dynamiken som själva intervjun möjliggör.  Vid reflexiva dyadiska intervjuer fungerar 

forskarens egna erfarenhet som motivation till forskningen och som ett tillägg i kontexten. 

Denna datainsamlingsmetod är vanlig när fokuset ligger på en terapeutisk kunskapsprocess.  

En annan studie som också lägger fokus på konversationer som datainsamlingsmetod är Ellis 

studie heartful autoethnography. I den studien fick vi följa med Ellis i mötet med en student 

som hon kommer att handleda. Ellis (1999) har använt observationer av sina egna möten med 

Sylvia för att sedan skriva fram berättelsen. Denna autoetnografi belyser olika element för den 

autoetnografiska metoden genom konversationerna som följer på mötena mellan Ellis och 

Sylvia. I denna studie fick vi också möte Sylvia som är en bröstcanceröverlevare och vill göra 

en autoetnografisk studie genom konversationer med andra överlevare av bröstcancer.  

Fältstudier är en annan användningsbar datainsamlingsmetod som används inom 

autoetnografin. I Nowakowski studie använder hon sig utav egna erfarenheter som en 

observationskälla. Därav är möten och konversationer på fältet ett viktigt element. I denna 

studie blir det tydligt att fältet följer med forskaren.  Det är i en sådan mening inte en definierad 

plats utan forskaren undersöker sig själv i olika sammanhang.   Nowakowski observerar sig 

själv och sin sjukdomshantering i olika situationer samt diskuterar social ojämlikhet.  Vidare 

diskuterar och kopplar Nowakowski sina erfarenheter av sin sjukdomshantering samt roll som 

en person med kronisk sjukdom till befintliga sociologiska teorier.  

Ellis bok påvisar den postmoderna trianguleringen av datainsamlingsmetoder. Ellis kombinerar 

flera olika datainsamlingsmetoder så som introspektion, email, dialogiska intervjuer och egna 

anteckningar men jag menar att boken främst bör förstås som en fältstudie. Det är Ellis 

arbetsplats som representerar fältet. Ibland är det Ellis arbetsplats som en sinnesstämning vi 

möter i texten och ibland den fysiska arbetsplatsen. Anderson och Glass-Coffin (2013:67) 
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understryker att fältet kan förstås i traditionell mening dvs. en fysisk plats där forskaren 

studerar sin erfarenhet men pekar också på att fältet kan vara en ”sinnesstämning” som 

forskaren intar för att förstå sin erfarenhet och hur denna erfarenhet förändrat forskaren.  Vidare 

följer även Parkes studie en kombination av flera ovan nämnda datainsamlingsmetoder. Parke 

använder sig utav dagboksanteckningar, dialogiska intervjuer samt introspektion.  

Det blir påtagligt vid genomgången av den tidigare forskningen att det finns en acceptans för 

en kombinationen av datainsamlingsmetoder. Flera av de metoder som ovan diskuterats är 

standarsverktyg i andra kvalitativa metoder men de autoetnografiska forskarna har anpassat 

metoderna till att införliva eller betona estetiska, kognitiva, emotionella och relationella värden 

som har fått mindre uppmärksamhet i den traditionella forskningen (Anderson & Glass-Coffin 

2013:71). Vidare pekar Anderson och Glass-Coffin (2013:79) på att anpassandet möjliggör för 

forskarens synlighet i forskningen, strävandet för stark reflexivitet och för ett djupt personligt 

engagemang med den sociala gruppen eller miljön som studeras.  

3.2 Resultat  

Den tidigare forskningen pekar på att autoetnografiska forskare betraktar innebörden av resultat 

på ett annorlunda sätt än traditionell forskning. Adam et al. (2015:68) understryker att 

resultatens åtskillnad beror på den autoetnografiska produkten är väldigt personlig men också 

på den autoetnografiska önskan om att påverka läsaren. Det är forskarens målsättning med 

studien som medför att de autoetnografiska forskarna väljer olika skrivstilar när det skriver fram 

sin produkt.  En gemensam nämnare för resultatet tycks vara att självförståelsen ökar genom 

att använda metoden vilket ämnar möjliggöra förståelse för den grupp man tillhör. Utöver en 

ökad självförståelse strävar forskaren efter läsarens empati och handlingskraft genom att visa 

ett sårbart och personligt själv snarare än att delge hur någonting verkligen är (Ellis & Bochner 

2006:443). Önskan om att påverka läsarens empati och handlingskraft befinner sig i linje med 

det postmoderna intresset för att chocka och överraska läsaren (Ritzer & Stepnisky 2015:189). 

Ellis och Bochner (2006:433) lyfter fram att ”Autoethnography shows struggle, passion, 

embodied life and the collaborative creation of sense-making in situations in which people have 

to cope with dire circumstance and loss of meaning. Autoethnography wants the reader to care, 

to feel, to empathize, and to do something, to act. It needs the researcher to be vulnerable and 

intimate”.  Detta pekar på att autoetnografiska studier strävar efter att erbjuda forskarens sårbara 

och personliga sanning för att påverka läsaren.  

Den skrivstil forskaren väljer handlar om var på det autoetnografiska kontinuumet som 

forskaren placerar sig. Placerar forskaren sig närmare de konstnärliga autoetnografiska 

studierna väljer forskaren att skriva mer fantasifullt medan de som söker en mer vetenskaplig 

acceptans ofta placerar sig närmar de analytiskt tolkande skrivandet.   

Inom autoetnografin förekommer fyra olika stilar vid presentation av forskarresultatet.  Det blir 

som Chang (2013:119) framhåller tydligt i den tidigare forskningen att de olika skrivstilarna 

begreppsmässigt skiljs åt men att gränserna suddas ut i det verkliga skrivandet. De 

autoetnografiska forskningsartiklarna innefattar således en kombination av de olika stilarna.  

Det autoetnografiska resultatet kan presenteras genom något som Chang (2013:118) benämner 

fantasifullt och kreativt skrivande. Denna skrivstil använder Ellis i sin bok The Ethnographic I.  

Vidare använder även Bochner en sådan stil. Av de fyra olika formerna är det denna stil som 

skiljer sig mest från den konventionella forskardiskursen. Ett sådant skrivande innebär att 

autoetnografin är innovativ och experimentell. Autoetnografier som är publicerade med ett 
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fantasifullt och kreativt skrivande liknar poesier och använder performativa dialoger som är 

grundade i forskarens självbiografi.  

Ett annat sätt att skriva fram den autoetnografiska produkten på är genom konfessionellt och 

känslomässigt skrivande. Ellis artikel heartful autoethnography och Greens studie om 

föräldraskap till funktionsnedsatta använder inslag av ett sådant skrivande. Chang (2013:118–

119) lyfter fram att när forskaren använder konfessionell och känslomässigt skrivande avslöjas 

ofta detaljer från forskarens personliga liv, vilket ämnar skapa en emotionell reaktion hos 

läsaren.  

En annan autoetnografisk skrivstil är den beskrivande och realistiskt skrivande stilen vilket 

närmar sig mer den konventionella forskningen. Lowery (2018) och Parke (2018) använder en 

form av beskrivande och realistisk skrivande för att presentera sin forskning.  Chang (2013:119) 

lyfter fram att forskaren som använder beskrivande och realistiskt sätt att skriva ämnar beskriva 

någonting nära den verkligt upplevda erfarenheten därav grundar forskaren sin forskning i data 

för att kunna återskapa och berätta om erfarenheten. Detta är menat att avslöja detaljer som 

producerar levande bilder av forskarens personliga verklighet (Chang 2013:119).  

Den sistnämnda skrivstilen är det analytiskt tolkande skrivandet vilket är den skrivstil som inom 

autoetnografin befinner sig närmast samhällsvetenskapliga forskningsrapporter. Nowakowski 

(2016) använder en sådan skrivform.  Vid användning av analytiskt tolkande tenderar forskaren 

att stödja sin berättelse på sociokulturella analyser (Chang 2013:119). Nowakowskis studie är 

den som främst kopplar den personliga erfarenheten till redan existerande sociologiska teorier 

för att kunna beskriva den personliga erfarenheten.  

3.3 Kvalitetskriterier  

Inledningsvis lyftes den postmoderna forskarens efterfrågan på andra utvärderingskriterier fram 

vilka var riktade mot att forskaren ska vara moralisk, kritisk och förankra sina arbeten i lokala 

förståelser. Autoetnografiska forskare menar i linje med Bryman (2018:70) att kvalitetskriterier 

för forskningen ska förstås utifrån forskningen i fråga. Trots detta understryker Bochner och 

Ellis (2000:751) att en studie i allmänhet är etisk och rigorös när forskaren kan belysa hur hen 

uppnått validitet, överförbarhet och tillförlitlighet.  

Det är viktigt att lyfta fram hur autoetnografiska forskare tolkar och förstår dessa begrepp för 

att tydliggöra för läsaren att kvalitetskriterierna förstås annorlunda vid autoetnografiska studier.  

Ett kvalitetskriterium inom samhällsvetenskaplig forskning är validitet. Bochner och Ellis 

(2000:751) lyfter fram att validitet inom autoetnografiska studier ska förstås som trovärdighet. 

Bedömningen ska således ske utifrån om erfarenheten forskaren beskriver är något som läsaren 

förstår som levande, möjlig och trovärdig. Leal- Covey (2015:105) lyfter även fram 

kommunikationen dvs. om studien kommunicerar möjligheter för forskaren, informanterna och 

läsarna att förbättra sina liv. Bedömningen av den producerade texten sker inom ramen för om 

texten kommunicerats något till läsaren som kan hjälpa läsaren att förstå sig själv eller ett 

fenomen annorlunda och bättre (Bochner & Ellis 2000:751). 

Det andra kvalitetskriteriet är överförbarhet vilket vid autoetnografiska studier bedöms i 

läsarens ögon. Leal- Convey (2015:105) lyfter fram att en autoetnograf uppnår överförbarhet 

om läsaren lär sig någonting nytt om människor eller kulturer och identifierar sig med eller 

sympatiserar med andra genom forskningen. Om läsaren upplever sig dela erfarenheten eller 

förstå erfarenheten djupare genom forskningen uppnås överförbarhet. Naturalistisk 
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generaliserbarhet diskuteras i samband med detta av Bochner och Ellis (2000:751) vilket 

innebär att berättelsen upplevs som en nyhet från en värld till en annan.  

Ett tredje kvalitetskriterium inom samhällsvetenskaplig forskning är tillförlitlighet. Vid 

autoetnografiska studier uppnås tillförlitlighet genom tillförlitlighetskontroller. Bochner och 

Ellis (2000:751) lyfter fram att forskaren kan göra tillförlitlighetskontroller under studiens gång 

genom att delge sitt arbete till de som är delaktiga i historien. Detta för att inta deltagarnas 

synpunkter och åsikter och eventuellt anpassa arbetet utifrån detta. Tillförlitlighetskontroller 

fungerar som en form av kontroll för att berättelsen inte enbart är sann för forskaren utan även 

för de som varit en del av den.  

4. Kritik 

I detta avsnitt lyfter jag fram den kritik som riktas mot autoetnografiska studier samt hur en 

sådan kritik kan hanteras av autoetnografiska forskare.  

Autoetnografiska studier är nära anslutet till forskarens personliga identitet och ämnar 

undersöka en personlig erfarenhet eller upplevelse vilket utmanar den traditionella forskningen. 

Kritiker understryker en rädsla för att självbiografier och förstapersons studier åsidosätter det 

analytiska syftet som vetenskapen bör bygga på och att de varken möjliggör för en förklarande 

kraft eller för en social förändring (Adam et al. 2015:99). Vidare lyfter Holt (2003) fram att 

autoetnografiska studier förstås som för subjektiva, isolerade och självupptagna och pekar på 

en återkommande kritik vad det gäller introspektion och individualism. Autoetnografin har 

även blivit kritiserad för att vara lockande, påverkande och fantasieggande. Denzin (2014:69) 

understryker att det är de subversiva dramatiska och epifaniska berättelserna som främst är 

utsatta för hård kritik då dessa förstås som narcissistiska berättelser som saknar praktisk och 

vetenskaplig relevans.  

Introspektion är en användbar datainsamlingsmetod som är utsatt för kritik. De introspektiva 

studierna tenderar att söka efter en empatisk och förstående röst hos läsaren vilket medför att 

det ibland upplevs svårt att förstå vad för samhällsproblem som forskaren upplevt påtagligt. De 

introspektiva studierna grundas inte i någon empirisk data. Detta har medfört att 

autoetnografiska studier som bygger på ren introspektion med goda grunder kan kritiseras.  

Autoetnografiska studier i linje med andra vetenskapliga metoder behöver belysa ett 

samhällsproblem och diskutera och beskriva ett problem även om detta sker i relation till 

forskarens egna epifaniska erfarenheter.  

Autoetnografiska forskare kan hantera kritiken mot introspektion genom att kombinera 

datainsamlingsmetoder och hävda att introspektion inte enbart är en psykologisk teknik. 

Introspektion förstås ofta som en psykologisk teknik men autoetnografiska forskare pekar 

istället på att introspektionen är en självmedvetenhet som styrs av en önskan att bättre förstå 

både jaget och andra genom att undersöka forskarens egna erfarenheter och handlingar med 

hänvisning till andra eller i dialog med andra (Adams et al.  2013:73). Den autoetnografiska 

forskaren kan också peka på att de använder introspektion för att återkalla minnen för att 

självkritiskt granska, förstå och sedan avslöjar sina epifaniska erfarenheter i relation till en 

samhällelig kontext.  

Narcissism och självupptagenhet är en återkommande kritik som riktas mot den 

autoetnografiska metoden. Autoetnografiska forskare erbjuder ett inifrånperspektiv men 

kritiker förstår detta som mer riktat mot forskarens självupptagenhet och självberömmelse 

snarare än som möjligheten att erbjuda pragmatiska förslag för att hantera den studerade 
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erfarenheten. Vidare understryker Lapadat (2017) att studier av forskarens egen erfarenhet 

skapar problem för forskaren att distansera sig vilket komplicerat möjligheten att överföra 

erfarenheten till en sociokulturell kontext. De autoetnografiska forskarna hanterar bland annat 

detta genom att i linje med Holt (2013) hävda att det autoetnografiska studierna enbart börjar 

med självet. Autoetnografiska forskare pekar således på att deras studier inte är begränsade till 

självet därför att självet alltid finns i ett sammanhang och inte i ett vakuum. Forskaren utgår 

därmed enbart från en egen erfarenhet.  

Autoetnografiska studier har också blivit kritiserade för att vara oetiska då forskaren studera en 

egen erfarenhet och därmed åsidosätter andra människors rätt till både konfidentialitet och 

möjlighet att erbjuda deras version. Detta framhåller Chang (2013:111) genom att peka på att 

autoetnografiska forskare riskerar att privilegiera sitt eget perspektiv. Detta kan hanteras av 

forskare som använder den autoetnografiska metoden genom att applicera de egna 

autoetnografiska etikkriterierna som diskuteras i avsnitt 7.3.   

Ett annat område som har kritiserats är autoetnografiska studiers svårigheter med att uppnå 

kvalitetskriterier. Denzin (2014:70) understryker att metodologiska kritiker problematiserar 

autoetnografins möjligheter att uppfylla validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Bryman 

(2018:72) understryker att reliabilitet berör huruvida en undersökning blir desamma om den 

utförs på nytt eller om den kanske påverkats av slumpmässiga resultat. Vidare mäter en 

undersökning som uppfyller validitet det som avsetts att mätas. Detta kan hanteras av 

autoetnografiska forskare dels genom att hävda att autoetnografiska studier inte kan bedömas 

utifrån traditionella kriterier därför att målet inte är att producera en standardartikel inom 

socialvetenskap utan är att skriva en text som berör andra till etisk handling (Denzin 2014:70) 

men också som påvisas längre fram genom en omdefiniering av begreppen för 

kvalitetskriterierna. Detta diskuteras närmare i avsnitt 7.4. 

Sammanfattningsvis understryker Holt (2003) att mycket av kritiken mot autoetnografiska 

studier är riktad mot den autoetnografiska genren snarare än mot studierna i sin helhet. I linje 

med detta framhåller Denzin (2014:70) att kritiker menar att begreppen erfarenhet, röst, 

närvaro och mening som är viktiga begrepp inom autoetnografiska studier inte hör hemma inom 

vetenskaplig forskning. Den autoetnografiska metoden framhålls således inte vara en 

vetenskaplig metod. Trots denna kritik hävdar jag att en autoetnografisk metod kan kombineras 

med en sociologisk modell och att det därmed finns en sociologisk relevans med att 

autoetnografiskt undersöka självet i relation till kultur och samhälle.  

Jag kommer nedan att inleda min argumentation för autoetnografin som metod genom att göra 

som autoetnografin föreslår – dvs. starta i mitt subjektiva själv genom att presentera min 

livberättelse om de epifaniska och emotionella erfarenheter jag haft i relation till min ADHD-

diagnos.  

5. ADHD, epifanier och samhälle 

Autoetnografiska livsberättelser bygger på forskarens epifaniska erfarenheter. Utifrån 

forskarens epifanier ämnar hen skapa nyanserade och detaljerade beskrivningar av kulturella 

erfarenheter. Detta för att påverka läsaren men också för att resultera i en djupare förståelse och 

en tydligare medvetenhet av de beskrivna erfarenheterna (Adams et al.  2013:32).  

 

Epifanier används i min livsberättelse utifrån Denzin (2014:52) som lyfter fram att epifanier är 

interaktiva tillfällen och erfarenheter som har påverkat en människas liv i den mån att de 
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förändrat den grundläggande meningsstrukturen för människan.  Jag menar i linje med Denzin 

att mitt steg in i ADHD-diagnos och steget ur den har förändrat den grundläggande 

meningsstrukturen i mitt liv. Detta har medfört att jag nu vänder blicken mot mig själv och 

studerar denna erfarenhet. I min autoetnografiska livberättelse söker jag en djupare kulturell 

förståelse för mina epifaniska erfarenheter som är relaterade till min ADHD-diagnos. Denzin 

(2014:52) framhåller att betydelsen av epifanier och innebörden av dessa erfarenheter alltid ges 

i efterhand när de återupplevs via livsberättelsen som forskaren skriver fram. I linje med Denzin 

menar jag att min livberättelse möjliggör för förståelsen av de erfarenheter jag haft vilket också 

medför att denna studie följer en terapeutisk kunskapsprocess för mig men kanske även för 

läsaren som erfarit liknande händelser.  

 

Jag har använt mig utav introspektion och skrivit memos utifrån vad jag kunnat återkalla som 

epifaniska minnen. Vidare har jag analyserat mina journalanteckningar och försäkringskassans 

utlåtanden samt fört informella samtal med familjemedlemmar samt med min sambo Jeremy 

som kommer från Frankrike. Jag har identifierat tre epifaniska moment som påverkat mig 

fundamentalt. Ett epifaniskt tillfälle är mötet med psykiatrin och upplevelserna av att vara ett 

så kallat medicinskt problem. Emotionerna skuld och skam framkommer starkt i och med detta. 

Det andra epifaniska tillfället som påverkat mig fundamentalt var när det uppenbarade sig för 

mig att jag kan förstå min problematik utifrån begreppet ”en dysfunktionell familj”. Detta 

bygger således på erfarenheter av att växa upp under dysfunktionella familjeförhållanden. Den 

tredje epifaniska erfarenheten var när jag kunde förstå min ADHD-problematik utifrån en 

psykosocial ståndpunkt istället för en neuropsykiatrisk ståndpunkt. Detta skedde när Jeremys 

och min kultur möttes och min syn på min problematik förändrades till något som jag både 

kunde ta ansvar över och förändra. 

 

Min mor menar att jag sedan födseln alltid varit hyperaktiv och alltid lidit av både 

uppmärksamhetsproblematik och impulsivitet. Följande tre begrepp impulsivitet, hyperaktivitet 

och uppmärksamhetsproblematik förstås idag allt oftare med utgångpunkt i diagnosen ADHD 

(APA:2013). Att bli förstådd utifrån en diagnos har en alldeles speciell påverkan på individens 

självbild. Genom mötet med Jeremy och hans franska kulturella förståelse av ADHD har andra 

begrepp blivit möjliga för att skapa förståelse för min erfarenhet.  

 

I mina journalanteckningar har jag identifierat fyra teman som påvisar vilka diskussioner som 

varit mest framträdande i samtal med min terapeut vilka var barndom, ond cirkel, ta avstånd 

från familjemedlemmar samt sorg över orättvisor. Dessa har jag sedan kategoriserat under två 

huvudkategorierna ”normal sorgsenhet” och ”brist på ontologisk trygghet” vilket samstämmer 

med Jeremys förståelse på den dysfunktionella familjen som en orsak till beteenden som liknar 

symtomen på ADHD. Huvudkategorierna normal sorgsenhet och brist på ontologisk trygghet 

möjliggjorde att jag förstår dem som utlösande av min problematik med impulsivitet, 

hyperaktivitet samt uppmärksamhetsproblem vilket alltså inte grundar sig på en medicinsk 

åkomma såsom psykiatrin definierar det. Detta kommer diskuteras närmare längre fram i texten.   

5.1 Psykiatrin och en dysfunktionell familj   

En epifanisk erfarenhet jag haft var att bli en patient för den vuxenpsykiatriska mottagningen. 

I analysen av min journalanteckningar framgår det tydligt att jag sökte mig till vuxenpsykiatrin 

för stöd i att hantera känslor och upplevelser kopplade till det dysfunktionella 

familjeförhållandet jag både vuxit upp under och fortfarande var en del utav. I den här delen 

blickar jag tillbaka på tiden då jag blev en patient för den psykiatriska mottagningen.  
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År 2012 befann jag mig i en form av livskris där jag insåg att någonting måste förändras. Denzin 

(2014:52) lyfter fram att många epifanier grundar sig på stunder i kris vilket placerar personen 

på en tröskel mellan det förflutna och framtiden. Vidare beskriver Denzin (2014:52–53) sådana 

krissituationer som existentiella handlingar eller existentiella vändpunkter.  

 

Den första Mars 20124 besökte jag vårdcentralen. Enlig journalanteckningar förstods jag där 

och då som en patient med paniksyndrom och tvångssyndrom vilket efter första mötet på 

psykiatrin förändrades till att benämnas blandad ångest och depressionstillstånd. Bara en 

månad efter första mötet på vårdcentralen var jag helt plötsligt en del av den vuxenpsykiatriska 

sjukvården och ett medicinskt problem. Den nionde april 2012 togs enligt 

journalanteckningarna den första statusen på mig hos vuxenpsykiatrin. Xandra Törnström - en 

patient med långvarig depressiv symtomatologi5. En tvåbarnsmamma med två pojkar på tre år 

respektive sju månader. 166 cm lång och med en vikt på 51 kg.  

 

Allt var uppe på dagordningen: städmani, förlossningsdepression, ätstörning, hetsträning, 

ångest, bipolär sjukdom och slutligen ADHD. Tiden blev ett koncept som gick mig helt förbi. 

Timmar, dagar och år passerade. Likväl som jag blev äldre, blev förslagen på mediciner fler 

utan någon direkt förbättring vad det gäller hälsan.   

Men nu ska vi stanna kvar i det där rummet på femte våningen en stund och möta mitt allra 

sårbaraste jag i stunden då jag precis insett att jag ensam måste skydda mina barn från den onda 

cirkeln av destruktiva familjerelationer som följt min familj i generationer. Detta är ett 

epifaniskt tillfälle som haft en otroligt stor påverkan på både mitt eget liv men framför allt mina 

barns möjligheter till ett liv utanför den här cirkeln. 

I terapeutens rum fanns det blommor i mängder som skapade en känsla av att ha placerats där i 

ett försök att bringa liv i det döda samtidigt som de sög åt sig all den koldioxid som jag andades 

ut. Där i rummet cirka två år innan min ADHD-diagnos uttryckte jag att ”jag vill bryta cirkeln”6 

Vart det kommer ifrån har jag ingen aning om men jag misstänker att det är min ”syster” 7 som 

får ta åt sig äran för denna banbrytande insikt. Hon har nämligen läst för mig ur Tommy 

Hellstens bok – barn av livet och flodhästen i vardagsrummet i ett panikartat försök att öppna 

upp mina ögon.   

Hur menar du då? frågar terapeuten mig. Jag kan inte riktigt forma det i ord tänker jag för mig 

själv. Det finns barndomsminnen som påminner mig om att jag misslyckats med mitt livs 

viktigaste uppdrag.  Jag måste gå vidare, glömma det där och bygga upp mitt eget liv med mina 

barn svarar jag tillslut. Samtidigt som jag inombords tänkte på de personliga erfarenheter jag 

har av anhöriga med missbruksproblematik.  I den fula verkligheten finns den där alkoholen på 

något vis alltid där runt hörnet. Systembolaget som alltid bara MÅSTE passera. ”Ska bara 

snabbt svänga in”.  Inte undra på att jag blev impulsiv.  

Vad ska jag göra med mina familjerelationer? Jag vill inte att mina barn ska vänja sig med 

osäkra familjerelationer fortsätter jag.  

 

 
4 Journalanteckning s. 1 
5 Enligt journalanteckningar  
6 Journalanteckningar 2013-10-16 
7 Jag har ingen biologisk syster. Min ”syster” är den närmaste vän vars familj varit väldigt stödjande. 
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Terapeuten nickar och frågar lugnt hur jag menar att jag ska bryta den här cirkeln? Jag måste 

må bättre - jag måste ta rationella beslut. Kanske ta avstånd från alla familjemedlemmar och 

börja om. Jag vill erbjuda mina barn ett tryggt hem - jag vill bryta cirkeln.  Hon svarade mig 

att jag verkar ha mycket att prata om och att det vore bra att reda ut sådant som tynger mig nu 

och sedan backa bakåt i tiden– och sakta men säkert tömma den där tunga ryggsäcken. Ur mina 

Journalanteckningar den dagen läser jag följande 

Patient uppvuxen i dysfunktionell familj. Patienten upplever sig ha tagit mycket ansvar och 

har haft svårt att slappna av i vardagen. Patienten har gjort två självmordsförsök vid 14 års 

ålder.  Har tidigare erhållits recept mot depression men har aldrig tagit dem.  

Har även Lergigan och Theralen på recept vid behov8. 

 

- 2013-10-07 

 

I journalanteckningen jag ovan citerar upplever jag det ganska tydligt finns en miljörelaterad 

kontext som under uppväxten påverkat mig och att även min terapeut är medveten om denna. 

Men det är kanske så att en läkare som är skolade inom ADHD-medicinens förståelse kommer 

att identifiera symtom med grund i en diagnos och utifrån det helt enkelt gå miste om andra mer 

komplexa och samverkande problem.9 Detta skulle kunna vara en förklaring till att jag till sist 

förstods som en ADHD-patient. Men det kan också förstås utifrån Johannison som diskuterar 

normer och värderingar inom en kultur som grunden för hur sjukdomar och sociala problem 

förstås.  

 

Utifrån mina journalanteckningar samt försäkringskassans utlåtanden har jag som tidigare 

nämnts identifierat fyra teman som känslomässigt påverkat hur jag förstår mig själv. Följande 

är barndom, ond cirkel, ta avstånd från familjemedlemmar samt sorg över orättvisor. Dessa 

fyra teman kategoriserades under de två huvudkategorierna ”normal sorgsenhet” och ”brist på 

ontologisk trygghet”. Dessa är viktiga begrepp för hur symtom som indikerar på en ADHD-

diagnos kan förstås på ett annorlunda vis. Det är nu tillfälle att diskuteras dessa begrepp och 

dess innebörd och visa på vilket sätt de har inneburit en epifanisk erfarenhet för mig.  

  

Den epifaniska erfarenhet som här försöker förstås är erfarenheten av att vara en patient inom 

psykiatrin. Utifrån journalanteckningar förstår jag att mitt beslut att söka mig till 

vuxenpsykiatrin inte grundade sig på en depression utan snarare på en sorgsenhet med orsak. 

Jag mådde med andra ord psykiskt dåligt men det fanns som förstås i efterhand förklaringar till 

ett sådant mående som kan förstås utanför en brist i hjärnkemin. Denna sorgsenhet med orsak 

relaterar jag till känslor som uppkommit genom de dysfunktionella familjeförhållandena jag 

levt under.   

 

Begreppet sorgsenhet med orsak lyfter Horwitz och Wakefield (2010:17) fram som en sorg 

vilken står i proportion till händelser individen genomgått. Jag kan förstå min problematik år 

2012 som ett resultat av stressoarer som utlöste ett akut tillstånd. Men jag förstår måendet 

utifrån begreppet sorgsenhet med orsak 

 

Horwitz och Wakefield lyfter fram en åtskillnaden mellan sorgsenhet med orsak och depression 

utan orsak (melankoli) vilket skiljs åt via det faktum att patienten med depression utan orsak 

upplever sorgsenhet utan att det finns något klart samband med yttre omständigheter. Jag menar 

 
8 Av etiska aspekter har journalanteckningen modifierats detta för att skydda konfidentialiteten av andra.  
9 Falissard citerad i (Bjärvall 2019:246) 
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i linje med detta att det i mitt fall fanns ett tydligt samband och att min sorg var proportionerlig 

till tidigare händelser.  

American Psychiatric Association10 (2013:4–7) understryker att vanliga stressoarer inte utgör 

någon psykisk störning men förklarar samtidigt att normala och patologiska symtomuttryck har 

varit omöjliga att separera i de diagnostiska kriterierna på grund av avsaknad av biologiska 

markörer och kliniskt användbara mätinstrument. I boken Den diagnostiserade människan 

understryker även Svendsen (2014:73) att ICD och DSM inte gör någon åtskillnad mellan 

normal sorg och depression. De saknar enligt Svendsen åtskillnad för att symtomen inte förstås 

utifrån sitt sammanhang. 

Att det inte går att skilja normala och patologiska symtomuttryck i de manualer som används 

inom psykiatrin menar jag skapar problematik för individens möjligheter att förstå sig själv. 

Enligt DSM kunde jag förstås som en patient med både ADHD, depression och bipolär 

sjukdom. Vilket ofta förklaras som överlappande diagnoser. Men det som jag försöker 

tydliggöra här är att detta även kan förstås som normal sorgsenhet då mitt mående faktiskt stod 

i proportion till de händelser jag genomgått. Det fanns i Horwitz och Wakefields mening ett 

tydligt samband med yttre omständigheter. På så vis exemplifierar jag också problematiken 

med det diagnostiska manualerna.  Hur patienten förstås och hur patienten sedan förstår sig 

själv möjliggör för två fundamentalt olika bemötande och upplevelser av erfarenheter. 

Ett annat sätt att förstå min epifaniska erfarenhet av att bli en patient inom psykiatrin är relaterad 

till begreppet ”ontologisk trygghet”. Min tid på psykiatrin resulterade i en ADHD-diagnos. När 

jag söker förståelse för min epifaniska erfarenhet av att bli en patient inom psykiatrin 

återkommer dock de känslomässiga upplevelserna som det inneburit att vara barn under 

dysfunktionella familjeförhållanden. I boken modernitet och självidentitet lyfter Giddens 

(1999:52) fram att den tillit som förväntas bygga upp mellan barn och omsorgspersoner skapar 

en form av emotionell vaccinering mot existentiell ångest vilket förstås som ett skydd mot 

framtida hot eller faror för individen. Jag förstår utifrån ovan min erfarenhet som ett resultat av 

att jag vuxit upp i en dysfunktionell familj. Att acceptera denna förståelse klargör även för mig 

varför medicinering aldrig varit verksamt på mig. Det upplevs nämligen högst osannolikt att en 

medicin kan ersätta en emotionell vaccinering som förväntas byggas upp mellan 

omsorgspersoner och barn.  

Giddens (1999:50) understryker att den ontologiska tryggheten fungerar som en grund för 

individen att hantera omvälvningar, kriser och riskfyllda situationer i livet vilket grundas på ett 

förtroende som grundläggs mycket tidigt i ett barns liv11. Mitt psykiska mående och mina 

symtom förstår jag idag utifrån Giddens begrepp ontologisk trygghet, dock i form av en brist 

på detta. Giddens (1999:275) lyfter fram att ontologisk trygghet formar en känsla av att det 

finns en kontinuitet och ordning i händelserna i en människas liv. Om det däremot inte finns 

någon kontinuitet och ordning i en människans liv då kan det förstås som en brist på ontologisk 

trygghet. Kanske är det möjligt att brist på ontologisk trygghet yttrar sig som hyperaktivitet, 

impulsivitet och uppmärksamhet just för att individen dels saknar en kontinuitet och ordning i 

livet men också för att individen saknar grunden för att hantera omvälvningar och kriser.  

I linje med Giddens menar jag att det är möjligt att förlusten av den ontologisk trygghet 

medförde att jag saknade en vaccinering mot den existentiella ångest jag som vuxen sedan 

 
10 American Psychiatric Association förkortas APA. 
11 Detta bygger enligt Giddens (1999:50–53) på en tillit och tilltro till omsorgspersonerna vilket grundar sig på 

ett emotionellt accepterande av frånvaro med tillit till att omsorgspersonerna återvänder. För den ontologiska 

tryggheten är förståelsen av varat skiljt från icke varat grundläggande.  
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genomgick. Seija Sandberg (1987) lyfter fram en liknande förståelse av ADHD-symtom utan 

att direkt diskutera begreppet ontologisk trygghet. Hon lyfter fram att barn med ADHD kan ha 

upplevt bristande värme och på så vis utvecklat sina symtom.12 Utifrån ovanstående förstår jag 

att mina problem med impulsivitet, hyperaktivitet och koncentrationssvårigheter kanske snarare 

berodde på en orolighet och inlärda beteenden än på en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 

i hjärnan.   

Neurologen och psykiatrikerna Sidney Walker lyfts fram av Cohen (2006:25) där Walker 

understryker att läkarna inte finner den viktigaste informationen av patienter i att bocka av 

symtom och namnge individer med beteendestörningar utan att läkarna snarare behöver ställa 

frågor om varför dessa symtom uppkommit. Varför är den här individen hyperaktiv? Vad 

orsakar just nu att den här individen har svårigheter att behålla uppmärksamheten? Detta skulle 

skapa ett mer humant sätt att diagnostisera och minska feldiagnostisering. Detta kan man förstå 

som ett försök att förstå individen snarare än att stämpla den. I linje med May (2005:61–65) 

skulle detta innebära att psykiatrikern tränger undan objektiveringen av individen och släpper 

fram subjektiviteten. Det handlar om att inte bara studera människan utan också rikta fokus på 

att studera den människan som gör erfarenheten.  

5.2 Befrielse, skam och ansvar  

En bit in i terapin kom diskussionen om diagnosen ADHD upp. Denna diskussion kom från 

både mig och min terapeut. Jag hade visserligen liknande symtom: impulsivitet, hyperaktiv, 

uppmärksamhetsproblematik och sömnproblem. Att diskussionen om ADHD blev aktuell 

förstår jag utifrån det som Brante kallar för ett paradigmskifte vilket inneburit en tydligare 

diagnostisk psykiatri dvs. att diagnosen ADHD är institutionaliserad och att Sverige 

diagnostiserar utifrån symtomkriterier. Johannisson (1990:124–125) lyfter fram att begreppet 

sjukdom länge används utan att sjukdomarna i sig varit varken fysiologiskt, neurologiskt, eller 

anatomiskt påvisbara och hon pekar därmed på att sjukdomarna existerar på grund av att det 

blir just institutionaliserade. Att ADHD är institutionaliserat som en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning medför som Bruno Falissard uttryckt att läkarna lätt identifierar symtom 

passande till den medicinska förståelsen. Jag blev en individ född med en funktionsnedsättning 

i hjärnan som råkat födas i en dysfunktionell familj.  

I delkapitlet Exemplet ADHD lyfter Brante (2006:83) fram att etiketten ADHD skapar en 

betydelse för otaliga aktiviteter. Den tillämpas på miljoner barn runt om i världen och är 

registrerad i flera databaser och pappersregister. Etiketten erbjuder en legitim anledning att 

avsäga sitt ansvar.  För mig innebar ADHD i den stunden att jag kunde se ljuset i mörkret. Jag 

hade en förklaring. Med en ADHD-diagnos kunde jag helt plötsligt befria mig själv. Min 

situation var inte mitt fel utan felet befann sig i ”min hjärna”. Min hjärna upplevdes helt plötsligt 

bortkopplad från det jag ansåg var ”jag”. Det var som att jag funnit den där lilla tandpetaren i 

den där stora höstacken; det kommer bli bättre, det finns en förklaring.  

Jag tillsammans med min terapeut tog efter några diskussioner kring för och nackdelar med en 

ADHD-utredning beslutet att påbörja en utredning vilket resulterade i att jag blev en patient 

med en funktionsnedsättning i hjärnan – ett medicinskt problem för sjukvården att lösa.  

 
12 Vilket också skulle kunna användas emot att ADHD skulle gå i arv ”i hjärnan”. Den går kanske i arv i 

beteende, där bristande värme och omsorg från anhöriga skapar förutsättningar för att beteendeproblematik hos 

barn utvecklas.  
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Men jag var redo. Redo att leva i symbios med ADHD och redo att ta emot befrielsens fruktbara 

verkan. Där hos psykiatrin fanns det nu enligt mig helt plötsligt förklaringar, 

utvecklingspotential och möjligheter. Kärfve (2000: 79–81) understryker att skuldfriheten som 

kommer med en diagnos är diagnosens styrka. När jag fick min ADHD diagnos blev jag ett 

offer för en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och därmed försvann mitt ansvar. 

Emotionerna skuld och skam är omdiskuterade ämnen vid emotionssociologiska studier. 

Wettergren (2013:40) beskriver skammen som en självvärderande känsla där självet betraktar 

sig själv genom andras ögon och ser en dålig person. Vidare beskriver Scheff att skammen 

signalerar att det sociala banden är i fara. Skammen medför en förståelse för individen om att 

självet riskerar att uteslutas ur en gemenskap och fråntas bekräftelse eller erkännande. Skuld 

och ansvarskänslor kan i linje med ovannämnda förståelser också förstås utifrån begreppet - 

den andres blick. Wide (2011:201) diskuterar den andres blick utifrån Sartre. Att bli sedd av 

andra uppenbarar en ny sida av individens existens, utsidan i Sartres mening. Wide lyfter fram 

att individen blir vad den är utifrån den andres blick. Skammen understryker Wide (2011:202) 

är alltid ett erkännande utan erkännandet skulle individen annars inte skämmas. Den andres 

blick kan förstås som en generell struktur i tillvaron.  Detta kan förstås i den mån att samhället 

formar förväntningarna på hur en individ bör vara genom bland annat att skapa starka 

skiljelinjer för normalt och onormalt beteende (i framförallt DSM). Detta i sin tur leder till att 

individen blir sedd av de andra på ett visst sätt och de människor som inte lyckas att upprätthålla 

den oberörda bilden av livet skäms genom de andras blick. Detta skulle kunna vara det som 

sedan medför att individen accepterar att bli ett subjekt för psykiatrisk stämpling. På detta vis 

har samhället befriat individen från det egna ansvar berörande beteenden. Det är så jag förstår 

mig själv, där hos psykiatrin kom befrielsen från andras dömande. När jag förstods som en 

patient med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning försvann förväntningar som jag just där 

och då inte kunde leva upp till.  

Konsekvenserna av den upplevda skuldfriheten innebar för mig att jag blev utlämnad till 

expertisen. Därmed skedde ett utbyte. Jag slapp uppleva skammen men överlämnade min 

självständighet till expertisen. Jag blev oförmögen att lösa den problematik som befann sig i 

min hjärna. Istället var det ett fall för sjukvården att hjälpa mig med genom medicinering. 

Personligen var detta utbyte i inledande fas fantastiskt, jag upplevde världen på nytt. Jag har en 

diagnos, jag har ADHD. Min ADHD ägde mig, jag var utlämnad till expertisen men det gjorde 

ingenting, just då. Helt plötsligt var jag införstådd med att jag har en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning – ett problem i min hjärna. Därför behöver andra acceptera mig och 

anpassa sig till mig och mina behov. Jag behövde nu stöd. Jag fick äntligen vara sårbar vilket 

kanske upplevdes extra fint för en sådan som mig som behövt vara vuxen sedan jag vid sju års 

ålder behövt hjälpa till med min lillebror när mamma jobbade kvällar och pappa var trött, 

irriterad eller i värsta fall onykter. Jag behövde på något vis det där stödet och förståelsen som 

nu fanns hos psykiatrin.  

Efter min ADHD-utredning var min huvuddiagnos aldrig mer ångest eller depression utan var 

nu ADHD. Min ångest och depression var sekundär och orsakad av min ADHD. När jag fick 

min diagnos förstod jag att min ADHD var ett medicinskt problem och att äta mediciner kunde 

minska mina misslyckanden vilket sedan skulle resultera i mindre ångest och en möjlighet till 

att bygga upp en bättre självidentitet – så blev det dock aldrig.  

Medicinerna hjälpte nämligen aldrig. Kanske var det faktiskt tvärt om: att jag led av en normal 

sorgsenhet och att impulsivitet, hyperaktivitet och uppmärksamhetsproblematiken var sekundär 

och att ingenting kunde bli bättre förrän den normala sorgsenheten fick bli igenkänd. Vidare 
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förstod jag aldrig vad en definition av ADHD kan innebära för mig som människa. Jag förstod 

inte att en diagnos helt plötsligt klart och tydligt definierar vad en människa är oförmögen till.  

Utifrån journalanteckningar har jag stor nedsättning av snabb informationsbearbetning och 

måttligt nedsatt förmåga för impulskontroll, vidmakthålla uppmärksamheten, delad 

uppmärksamhet, organisera planera och prioritera, visuellt incidentellt minne, verbal 

inlärning och minnesförmåga samt allmän måttlig begränsning på grund av sömnproblem. 

Vidare har jag stora begränsningar att företa mångfaldiga uppgifter självständigt samt 

hantera krav och ansvar. Måttliga begränsningar avseende uthållighet vid 

koncentrationskrävande uppgifter och att utföra uppgifter i miljö med störande moment samt 

att prioritera och fatta beslut (2015-07-09)13   

Dessa sex rader tydliggör mina dysfunktioner och utgöra enbart för en viss sorts utveckling av 

självidentitet vilket också innebär att andra utesluts. De här raderna sätter ord på vad jag inte 

kan och visar vilka förmågor jag inte har. Detta blev sedan i tre år mitt fokus. Fokus var därmed 

inriktat på vad jag inte kan och vad jag alltså inte är och därmed vad jag aldrig kommer kunna 

bli. Det här raderna låste fast mig som individ till något bestående och oföränderligt då jag 

förstod min ADHD utifrån den biomedicinska tesen som framhåller att ADHD är en 

funktionsnedsättning i hjärnan.   

5.3 ADHD, kultur och diagnostik   

En annan epifanisk erfarenhet som jag genomlevt är relaterad till när min sambo Jeremy flyttade 

från Frankrike till Sverige.  Denna epifaniska erfarenhet är grundad i vår skilda förståelse av 

begreppet ADHD. När jag träffade min sambo Jeremy präglades min förståelse av ADHD 

mycket av den svenska kulturen medan Jeremys förståelse av ADHD präglades av en fransk 

kulturell förståelse. Att få möjligheten att förstå ADHD utifrån Jeremys glasögon förändrade 

mitt liv då jag förstod att jag kan förstå min problematik genom helt andra begrepp än de 

medicinska begreppen. Utifrån detta fick jag tillbaka ansvaret över mitt eget liv och slutade att 

medicinera min ”ADHD”.  

Distinktionen mellan ett liv underkastat sjukvården som en medicinerad ADHD-patient med en 

dysfunktion i hjärnan och en självständig individ som både bär ansvar över och kan påverka det 

egna livet har påverkat mitt liv på den mest grundläggande nivån. Epifanier som påverkar och 

berör varje del av en individs liv beskriver Denzin (2014:52) som ”the major event”. Det är de 

stora händelserna som berör hela individens existens. För att läsaren i avsnitt 4.4 ska förstå hur 

”the major event” påverkat mig menar jag att den kulturella skillnaden på begreppet ADHD 

behöver klargöras. Detta görs mot bakgrund av att mitt liv förändrades genom att förstå den 

kulturella begreppsliga skillnaden av begreppet ADHD.   

Den dominerande förståelsen av ADHD idag är att ADHD är en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning. ADHD är en förkortning av Attention (uppmärksamhet) Deficit (brist) 

Hyperactivity (överaktivitet) Disorder (störning). Diagnosen kännetecknas enligt den svenske 

sociologen Brante (2006:78) av bristande koncentration och uppmärksamhet, hyperaktivitet 

och eller bristande impulskontroll. Vidare är ADHD en diagnos som diagnostiseras utifrån 

manualerna DSM och ICD. Begreppet diagnos understryker Johannisson (2006:30) kan förstås 

utifrån två definitioner. Den ena kommer från grekiskans diagnosis som betyder särskiljande 

kunskap medan den andra är nationalencyklopedins definition där diagnos innebär avgränsning 

och beskrivning av ett visst sjukdomstillstånd. En person som uppfyller kriterierna i 

 
13Journalanteckning. Detta från min ADHD utredning.  
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diagnosmanualerna ICD eller DSM får därmed ett namn på den upplevda problematiken vilket 

avgränsar individen och placerar individen i en speciell kategori. Enligt Johannisson förstås 

diagnosen som en möjlighet för psykiatrin att göra sjukdomen verklig. Som ovan diskuterats 

får individen som blir diagnostiserad med en ADHD-diagnos en bekräftelse både inför sig själv 

och inför omvärlden. Omvärlden representerar såväl arbetsgivare, Försäkringskassan som det 

egna jaget i relation till andra.  

ICD står för International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems14 

och är världshälsoorganisationens klassificeringssystem av diagnoser (Bjärvall 2019:65). DSM 

är en förkortning på Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders vilket ges ut av 

American Psychiatric Association (APA). DSM är en amerikansk manual men används världen 

över. Manualen publicerades för första gången 1957 som DSM-1 och nuvarande version blev 

utgiven 2013 vilket är den femte utgåvan (DSM-5).  

Enligt Brante (2006:73) har det skett en förändring inom psykiatrin mellan 1960–1980 vilket 

Brante lyfter fram som ett paradigmskifte. Paradigmskiftet diskuteras av Brante som en 

övergång från den tidigare dynamisk psykiatri vilket baserades på Freuds teorier till att baseras 

på en diagnostisk psykiatri.  

DSM-1 och DSM -2 vilket grundades på den mer dynamiska psykiatrin lade lite vikt på 

symtom. Vid användningen av DSM-1 och DSM-2 förstods symtomen enbart som kulturellt 

betingade symboler och inte som indikatorer på någon underliggande patologi. DSM-3 kom att 

ändra detta då den tredje utgåvan av DSM började utgå från symtom och klassificeringar av 

mentala sjukdomar och störningar vilket medförde att skarpa gränser började dras mellan 

normalt och onormalt beteende (Brante 2006:73–74). Den diagnostiska psykiatrin gör sig som 

mest synlig från den tredje utgåvan av DSM15.   

I linje med Brante lyfter familjeterapeuten Marilyn Wedge (2015:6) fram att ADHD-epidemin 

skapades genom att ADHD blev en diagnostiserbar sjukdom i den tredje utgåvan av DSM. 

Vidare understryker även Bjärvall (2019:65) att orsaken till den ökade ADHD 

diagnostiseringen kan förstås utifrån att kriterierna i DSM förändrats med de nya utgåvorna av 

manualerna. Psykiatrins förklaring skiljer sig dock åt. Bjärvall (2019:9) lyfter fram att 

psykiatrin menar att den växande ADHD diagnostiseringen bör förstås utifrån att psykiatrin har 

blivit bättre på att identifiera symtomen på ADHD. 

DSM och ICD används i varierad utsträckning vid diagnostisering i Frankrike och Sverige. 

Bjärvall (2019:65) lyfter fram att DSM föregår ICD inom den svenska psykiatrin vilket kan ha 

påverkat antalet diagnostiserade då diagnostisering utifrån DSM har lägre krav än ICD. 

Frankrike å sin sida har en förhållandevis låg grad av diagnostisering och är ett land där ICD 

föregår DSM understryker Bjärvall (2019:65). Vidare har Frankrike inom barnpsykiatrin även 

utvecklat en egen manual vilken är producerad av den franska psykiatriska federalstaten. Denna 

manual benämns CFTMEA vilket är en förkortning på Classification francaise des troubles 

mentaux de l’enfant et de l’adolescent R-201216. Bjärvall (2019:245) understryker att en 

anledning till den låga andelen diagnostiserade och medicinerade med ADHD i Frankrike kan 

bero på just det faktum att den franska psykiatrin driver ett aktivt motstånd mot DSM. 

Fransmännen har enligt Wedge (2015:23) bedrivit kampanjer för att stoppa DSM. CFTMEA 

utformades med målet att erbjuda ett alternativ till DSM (Wedge 2015:26).  

 
14 Vilket ingår i den förkortade version på svenska i Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och 

relaterade hälsoproblem. 
15 Diagnostic and statistical manual of mental disorder ges ut av American Psychiatric Association.  
16 French Classification for Child and Adolescent Mental Disorder 
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I Frankrike förkortas ADHD till TDAH Trouble déficitaire de l`attention avec ou sans 

hyperactivité17. I den franska manualen CFTMEA lyser TDAH med sin frånvaro. Det finns 

därmed ingen egen kategori för en sådan diagnos i CFTMEA. Den närmaste förståelsen av 

ADHD i den franska manualen finner jag i punkt 718 – Uppförande och beteendestörningar. 

Punkt 2119 – Psykiska störningar eller psykologiska störningar i familjen. Punkt 2320 – 

Missbruk och allvarlig försummelse (Misés 2012:3–4). 

I Sverige är ADHD istället en diagnos som skapar debatter. Bjärvall (2019:10) understryker att 

debatten om ADHD sker mellan två ståndpunkter även om huvudförklaringen till ADHD 

förstås som en biologisk orsak. Den biologiska orsaken förklaras med att diagnosen är en 

medfödd och ärftlig nedsättning i hjärnans funktion. Den andra ståndpunkten pekar på att 

problematiken härrör från uppväxtmiljön och orsakas av brister inom familjen.  

Debatten i Sverige tillsammans med intresseorganisationer som Attention har format en 

grundläggande förståelse ADHD som en diagnostiserbar sjukdom dvs. en medicinsk 

problematik. Attention21 som enligt Bjärvall (2019:218) är den viktigaste svenska 

intresseorganisationen för personer med ADHD och andra neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar har som målsättning att sprida kunskap om neuropsykiatriska diagnoser 

och har en strävan att öka samhällets kunskap och förståelse om diagnosen ADHD.  

Den positiva aspekten av en sådan spridning är att människor får kunskap om diagnosen och 

att de som lider av diagnosen kan finna ett sammanhang samt en grupp att tillhöra. Vidare finns 

det en önskan om att minska stigmatisering runt diagnosen genom att tala om diagnosen med 

en öppen inställning. Kunskap om diagnosen önskas också skapa en acceptans och medvetenhet 

hos personer som möter ADHD-diagnosen. Indirekt skapas då förutsättningar för personer med 

ADHD att förvänta annorlunda bemötande.  

Den negativa aspekten av en sådan spridning kan förstås utifrån att fokus riktas mot den 

problematiska aspekten av människan vilket kan medföra att andra delar av individen får 

mindre utrymme. Samtidigt krymper möjligheten att uppfatta andra förklaringsmodeller för sin 

problematik eftersom Attention främst sprider den biomedicinska förståelsen av ADHD.  

I Sverige blir diagnosen ADHD synlig genom både det mediala och via intresseorganisationer 

som Attention men också via sjukvården och den folkliga munnen. Det får mig att undra om 

det kan vara så att informationsspridning också kan begränsa vår förståelse genom att belysa 

den biomedicinska förståelsen av ADHD och utelämna annan form av förståelse.  

Brante (2006:84) lyfter fram att Sveriges intresseorganisation Attention sponsras22 av 

läkemedelsjättar så som Eli Lilly. Detta pekar på att läkemedelsindustrin har en roll i både 

kunskapsspridningen och hur diagnoser betraktas vilket också understryker vikten av att bejaka 

vad för intressen som ligger bakom önskan om att sprida kunskap och förståelse. Vidare lyfter 

Bjärvall (2019:221) fram att Attention har kopplingar till den internationella ADHD 

federationen - ADHD World Federation vilket i grunden har ett medicinsk synsätt på ADHD. 

 
17 Attention deficit disorder with or without hyperactivity 
18 Troubles des conduites et du comportement   
19 Troubles mentaux ou perturbations psychologiques dans la famille  
20 Mauvais traitements et négligences graves 
21 Attention: intresseförening med stöd för NPF https://attention-vasteras.se/ 
22 Bjärvall (2019:2018) lyfter dock fram att sponsring av läkemedelsbolag upphört sedan 2004, då detta 

uppmärksammades i media.   

https://attention-vasteras.se/


29 

Denna federationskongresser har dessutom sponsrats av läkemedelsbolag som tillverkar 

mediciner för ADHD dvs. bolag så som Eli Lilly.   

När min sambo Jeremy flyttade till Sverige blev det en chock för honom.  TDAH vilket är den 

franska benämningen på ADHD är ingenting som han uppfattar diskuteras i Frankrike i den 

utsträckningen som han mötte i Sverige. Här i Sverige stötte han helt plötsligt på både flygblad 

samt barn och föräldrar som gladeligen lyfter fram att de eller deras barn har ADHD. För honom 

var detta svårt att acceptera. ”Hur kan föräldrar helt öppet vilja berätta att deras barn har 

ADHD och äter medicin? Och hur kan en förälder vilja medicinera sitt barn när barnet problem 

beror på uppväxtförhållanden” Utifrån ovan nämnda citat blir det ganska tydligt att förstå att 

Jeremy förstår TDAH som en miljörelaterad problematik ursprungen ur uppväxten. Nu har 

antagligen Jeremy även för Frankrike en väldigt kontroversiell förståelse av ADHD. Men det 

tydliggör också hur olika vi kan förstå samma problematik och vem som får bära ansvaret för 

problematiken beroende på vilken förståelse vi har.   

Wedge (2015:41) lyfter fram att Europa i relation till Amerika har en väldigt låg grad av 

diagnostisering vad det gäller ADHD vilket Wedge pekar på beror på lagar och kulturer i länder 

som Frankrike, Italien och Finland. Vidare lyfter Wedge (2015:20–21) fram att hon upptäckt 

att både sjukdomar och deras behandlingar inom mental hälsa är påverkade av kulturella värden 

och traditioner. Franska barnpsykiatriker i Wedge (2015:21) mening bemöter typiska beteenden 

som är kopplade till ADHD som signalement för någon form av svaghet i barnet liv och inte 

som en brist i barnets hjärnkemi. En fransk läkare skulle därför rekommendera familjeterapi, 

individuell terapi och eller skolinterventioner och därmed inte en utredning av barnets hjärna 

med medicinering som lösning. En fransk psykiatriker tittar mer grundligt på den sociala miljön 

än vad som sker i Sverige.  Franska psykiatriker ser därmed mer till barnet som en helhet i sin 

sociala kontext.  

”Den som har en hammare ser spikar överallt” uttryckte Bruno Falissard en gång. Falissard är 

av världens mest ledande auktoriteter på ADHD23.  Om psykiatrin är skolade inom ADHD-

medicin identifieras ADHD symtom lätt och då blir helt enkelt andra mer komplexa och 

samverkande problem blir svårare att uppfatta menar Falissard (Bjärvall 2019:246).  

Det mindre antalet ADHD-diagnostiserade och medicinerade i Frankrike i relation till Sverige 

beror antagligen på flera olika samverkande faktorer. En skillnad mellan Sverige och Frankrike 

ligger antagligen i att Sverige utgår från det som Brante (2006:92) lyfter fram som den 

neuropsykiatriska tesen. Utifrån den neuropsykiatriska testen tolkas relationen mellan psykisk 

störning och nervsystemet som kausalt enkel riktat. Psykosociala faktorer förstås endast som 

stärkande eller hämmande och därmed inte som orsak. Frankrike å sin sida har haft ett större 

fokus riktat mot just de psykosociala faktorerna och haft en önskan om att bevara Freuds 

psykoanalytiska teorier. Vidare lyfter Bjärvall (2019:240–249) fram skolans järnhårda 

disciplin, föräldrars auktoritära hållning, psykiatrins motstånd mot DSM och Frankrikes 

tydliga uppmärksamhet mot psykoterapi som sådana faktorer. De nämnda faktorerna förstås 

både som kulturellt betingade och inramade av franska värderingar. Johannisson (2006:37) som 

är idé- och lärdomshistoriker understryker i linje med ovanstående diskussioner att kulturen och 

de normer och värderingar som finns i ett samhälle förskjuter sjukdomens innebörd vilket 

innebär att den identitet en sjukdom har inte själv kan excitera. Samhällets normer styr vad som 

klassificeras som sjukt. Därmed blir olika sjukdomar olika stora i olika kulturer på olika tider. 

Det är som Svendsen (2014:63) lyfter fram samhällets gemensamma värderingar som är 

 
23 Citerat i Bjärvall (2019:246)  
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avgörande för kulturen och kulturen tycks i Johannissons mening vara avgörande för förståelsen 

av vad som är en sjukdom.  

Det blir väldigt påtagligt att den kulturella skillnaden i mångt och mycket skiljer sig åt. Denna 

kulturella skillnad kom 2017 i och med Jeremys flytt till Sverige att innebära en emotionell 

bergodalbana för mig. Nedan diskuteras det kulturella mötet mellan våra förståelser.    

5.4 Ett kulturellt möte  

Under denna rubrik lyfter jag fram den erfarenhet som främst påverkat mina möjligheter till det 

liv jag har idag – ett medicinfritt liv. Denna epifaniska erfarenhet tog sin start i och med att 

Jeremy flyttade från Frankrike till Sverige. Mötet mellan våra kulturer resulterade i att vi blev 

tvungna att förhandla fram huruvida vi gemensamt kan förstå och hantera min problematik.  

Min sambo Jeremy flyttade från Frankrike till Sverige 2017. Vid den tidpunkten hade jag gått 

från att leva i symbios med min ADHD-diagnos till att oroa mig över att medicinerna inte 

fungerade – jag blev snarare sämre.  Jag hade med andra ord redan börjat ifrågasätta mina 

förbättringsmöjligheter å ena sidan samtidigt möjliggjorde diagnosen fortfarande för mig att 

veta vad jag är - en medicinerad ADHD patient med en 25 % sjukskrivning som på grund av 

sin basdiagnos ADHD antagligen aldrig kommer kunna arbeta heltid igen24 å andra sidan. Jag 

var en patient som behövde samhällets anpassningar och det skapade fortfarande en 

grundtrygghet. Jag visste att om jag misslyckas med att arbeta, ta hand om barnen och vara en 

”anständig” människa hade jag på något vis psykiatrin bakom mig som kunde förklara varför 

och faktiskt även sjukskriva mig på heltid om det behövdes. Med andra ord var min diagnos 

inte bara ett säkert kort för mig om jag inte lyckades upprätthålla den oberörda bilden av att 

vara människa utan det var även en ekonomisk trygghet. Att säkerställa mina barns ekonomiska 

trygghet var ett led i att bryta den onda cirkeln. Det var ett led i att inte följa mina föräldrars 

fotspår. Detta knyter återigen an till skam och skuldkänslor som jag tidigare försökt poängtera 

är högst personliga upplevelser men som alltid står i relation till det stora samhället och 

relationen individen har till människorna och samhället hen integrerar med.  

 

När Jeremy flyttade till Sverige var min intention att han måste förstå ADHD. Jag gav honom 

boken When an adult you love has ADHD av Barkley och ADHD i bilder av Wikander. Jag 

visade även bilder på min hjärnaktivitet i relation till en ”normal” hjärna. Mitt agerande kan 

antagligen förstås utifrån den kulturella förståelse av ADHD som finns i Sverige. Att ADHD är 

en medicinsk problematik– en neuropsykiatrisk funktionedsättning. Jeremys intention var att 

jag skulle sluta äta mediciner, fortsätta samtalsterapi och genom hans hjälp ordna en tydlig 

struktur.  Den impulsiva och hyperaktiva strukturen jag levde under var enligt Jeremy dels ett 

inlärt beteenden som kunde arbetas bort dels ett symtom på just den bristande strukturen.   

Vi med två olika kulturer och helt olika förståelse av livets dilemman stod helt plötsligt där i 

ett försök att förhandla huruvida jag har en hjärndysfunktion eller inte. Problematiken var vi 

överens om. Men inte hur dessa problem skulle förstås eller bemötas.  

Jag försökte tvinga på honom min förståelse av ADHD genom att lyfta fram argument som 

psykiatrin diskuterat med mig dvs. att medicin är lika viktigt för mig som insulin för en 

diabetiker. Att det finns studier som visar att hjärnaktiviteten är annorlunda i min hjärna än i 

en normal hjärnan och att medicinen är som en krycka för mig där behovet kan liknas vid en 

 
24 Försäkringskassans utlåtande   
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människa med ett brutet ben.  Jag gjorde flera desperata försök för att han skulle förstå 

diagnosen ADHD utifrån min förståelse, allt utan framsteg.  

I ett försök att möta mig och min förståelse läste Jeremy boken When an adult you love has 

ADHD och uttryckte följande ”jag känner igen dig i mycket och jag fick kanske bättre förståelse 

för dig men du måste förstå att för mig är boken bara ett material att applicera på de personer 

som har en lite annorlunda personlighet så att de kan bli accepterade så istället för att anpassa 

sig”.  Du är hopplös tänkte jag, känslokall och trångsynt.  

Det var månader utav förhandlande vilket slutade med att det blev dags för mig att försöka 

förstå ADHD med Jeremys glasögon och därmed också avsluta min medicinering.  

När Jeremy flyttade hit såg han på mig som en föränderlig individ. En individ som saknar 

trygghet, rutiner och lugn. Han såg mig som en individ som vuxit upp under dysfunktionella 

former och formade en förståelse för de brister jag hade. Jeremy såg till hela min kontext. Han 

var inte beredd att förstå mig som en ADHD-diagnostiserad person som han behövde anpassa 

sina krav till och förstå på ett annorlunda sätt. Han menade att vi är två likvärdiga individer och 

lika krav ska ställas på båda. Om det kan man såklart ha delad mening om. Jag vet att jag 

ifrågasatte hans egoism på gränsen till narcissistiska tankegångar. För mig var det egoistisk av 

en normal människa att be en onormal människa att vara normal. Men kontentan är att hans 

förståelse av min problematik har medfört positiva effekter. Jag påpekade flera gånger att han 

inte kunde ha lika höga förväntningar på mig som på en normal människa, eftersom jag har en 

funktionsnedsättning i hjärnan. Hans svar var alltid för mig exciterar inte diagnosen, jag ser 

problemen och de kan vi lösa.  

Johannisson (2006:39) lyfter fram att diagnosen kommunicerar till individen hur denne bör 

uppfatta sig själv men även vilka förväntningar samhället bör ha på individen. Jag upplever att 

jag själv efter min diagnos betraktat mig som mindre fungerande och ömsom krävde jag 

förståelse för min funktionsnedsättning och ömsom blev jag bemött med mindre förväntningar. 

Svendsen understryker att diagnosen gör något med hur individen uppfattar sig själv men även 

hur individen uppfattas av andra med andra ord ställs diagnosen i centrum av hur individen 

både uppfattar sig själv och blir uppfattad. Diagnosen säger därmed mer om individens 

problematik än om individens personliga resurser och individen blir även uppfattad utifrån 

dessa premisser.  Enligt min egen uppfattning riktas därmed ofta fokus på den negativa aspekten 

av individens självidentitet istället för på de positiva resurser individen besitter. Vidare skriver 

Svendsen (2006:67) att individen i stigmatiseringen blir identisk med sin avvikelse dvs. jag 

blev min diagnos.  Istället för att se de egenskaper som tillsammans skapar diagnosen som egna 

entiteter förvandlas de till hela min existens.  Jag var identiskt med min diagnos och ADHD var 

på det sätt jag förstod mig själv innan jag satte på mig Jeremys glasögon vilket tydligt visar hur 

stark diagnosen blir för individens förståelse av sig själv.  

Diagnosens styrkor kunde dock inte överleva med Jeremys glasögon. För att förstå detta tar jag 

stöd av Hornberg och Merlos (2018) debattartikel.  I denna artikel pekar dem på en förståelse 

av diagnosen utifrån vetenskapsfilosofen Ian Hacking. Han använder begreppet ”ekologisk 

nisch” för att studera diagnoser. Hacking lyfter fram att biologiska organismer bara kan 

överleva i en nisch med rätt förutsättningar vilket Hacking understryker även gäller diagnoserna 

- de kan bara förekomma under rätt förutsättningar. Hacking pekar därmed på att det handlar 

om flera olika verkande vektorer som gör diagnosen möjlig. Om dessa kombinationer 

försvinner menar Hacking att nischen förstörs och diagnosen slutar att frodas. Hornberg och 

Merlos pekar på att diagnosens olika vektorer är just intresseföreningar, internet, ökat biologiskt 

fokus inom psykiatrin samt övergången mellan ICD och DSM samt marknadsföring för 

läkemedelsindustrin.  
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I Frankrike blev ADHD för Jeremy inte nischad. Kanske för att det är ett mindre biologiskt 

fokus samt ett starkt motstånd mot DSM. Vidare har de enligt Jeremy mindre intresseföreningar 

som okontrollerat sprider kunskap och förståelse om diagnoserna vilket medförde att diagnosen 

ADHD för Jeremy inte fick rätt förutsättningar för att överleva. När Jeremy flyttade till Sverige 

bröt han det vektorer som formade nischen för diagnosen i den ”hemkultur” vi byggde upp. 

Han skapade därmed utrymme för oss att förstå min problematik med de franska glasögonen.  

Idag lever jag ett medicinfritt liv fritt från hyperaktiva och impulsiva inslag. Trots detta var de 

ICD-koder som jag i början lyfte fram äkta. Jag brottades med en enorm problematik mellan 

2012 och 2017. Det jag med min livsberättelse vill peka på är att tänka utanför symtomen, vad 

finns runt om kring individen. Vad beror problematiken på? Vad betyder den för den enskilda 

individen? Jag exemplifierar med mina egna epifaniska erfarenheter hur symtomkriterier 

begränsar förståelsen av individen och hur detta påverkar möjligheter för både förståelse av 

självet men också förbättringsmöjligheter. Genom att sätta på mig Jeremys glasögon skapades 

möjligheter för mig att förstå min problematik bortom den biomedicinska förståelsen.  

Jag har diskuterat hur uppväxten i en dysfunktionell familj påverkade min psykiska hälsa till 

den mån att jag sökte mig till den vuxenpsykiatriska mottagningen. Jag har diskuterat hur jag 

initialt blev förstådd som en depressiv patient till att övergå till att förstås som en patient med 

ADHD, där depressionen snarare är orsakad av ADHD-diagnosen och de misslyckanden som 

följer på denna. I diskussioner om mina känslomässiga erfarenheter av att bli en patient inom 

vuxenpsykiatrin och de känslomässiga erfarenheter som följer på att förstå andra orsaker än den 

hjärnkemisk problematiken uppkommer diskussioner om begreppen sorgsenhet med orsak och 

ontologiskt trygghet vilka är relaterade till erfarenheten av att växa upp i en dysfunktionell 

familj.  Vidare diskuterades en kulturella skillnaden på begreppet ADHD för att möjliggöra 

förståelsen för den epifaniska erfarenhet som påverkat mig mest – ett medicinfritt liv. Denna 

erfarenhet grundar sig på samtliga punkter som diskuterats ovan det vill säga både erfarenheten 

av att växa upp i en dysfunktionell familj och möjligheten att förstå min problematik ur ett 

sådant perspektiv samt mötet med psykiatrin men även Jeremys och den franska förståelsen av 

ADHD som grundad på psykosociala faktorer.  

6. Epifanier, emotioner och sociologisk metod  

I denna del utvärderas epifanier och dess användbarhet i relation till forskning inom sociologi. 

Detta sker utifrån min livsberättelse som inneburit epifaniska erfarenheter.  

Epifanier har hittills lyfts fram av Ellis et al. (2012:2) som känslomässiga tillfällen som har haft 

speciell påverkan på forskaren. Vidare har Denzin (2014:52) en djupare förståelse av epifanier 

och pekar på att epifanier är interaktiva tillfällen och erfarenheter som har påverkat människas 

liv i den mån att de förändrat den grundläggande meningsstrukturen för människan.   

Epifanier skapas genom de emotioner som uppkommer via individens samspel med samhället. 

En forskaren som använder den autoetnografisk metoden förstå emotioner som centralt för 

kunskapsprocessen. Wettergren (2013:16) lyfter fram att emotioner avser de komplexa känslor 

som personen kommunicerar utåt genom uttryck. Det autoetnografiska fokuset på epifanier 

förstår jag som ett sökande efter en emotionell sanning dvs. sökandet efter den verklighet som 

för forskaren är sann i relation till de emotionella upplevelser forskaren varit med om.  

Epifanier kan användas i sociologisk forskning därför att emotioner är viktiga i förståelsen av 

upplevelser. I min livsberättelse diskuterades bland annat skammen vilket är en emotionell 

upplevelse. Skammens visar tydligt hur emotioner bör förstås som sociala företeelser detta då 
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skammen alltid är ett erkännande vilket sker i relation till andra. Vidare diskuterades i min 

livsberättelse epifaniska tillfällen som att växa upp under dysfunktionella familjeförhållanden 

och att bli en patient inom vuxenpsykiatrin vilket är relaterat till ett flertal emotioner.  Starrin 

och Dahlberg (2004:17) understryker att den exciterande litteraturen är överens om att 

emotioner båda har en social och en biologisk sida. Autoetnografiska studier undersöker 

emotionernas sociala sida.  

Epifanier kan även användas i sociologisk forskning därför att de belyser kulturella skillnader. 

I min livsberättelse visar jag på vikten av epifanier för att belysa kulturella skillnader vilket 

görs genom att jag diskuterar det kulturella mötet mellan mig och min sambo och hur detta 

möte kom att förändra förståelse av min ADHD-diagnos, vilket sedan möjliggjorde för ett 

medicinfritt liv. Emotioner är med andra ord det vi upplever utifrån de relationer vi har till 

samhället och kan därmed belysa kulturella skillnader   I linje med Wettergren (2013:28) menar 

jag att emotioner behöver biologiska och neurologiska förutsättningar för att kunna upplevas, 

men betydelsen av dessa emotioner och hur vi uttrycker dessa står i relation till de 

kontextbundna normer och värderingar vi befinner oss i vilket pekar på att de knyter ann till 

samhället.  

Epifanier är viktiga att studera i sociologisk forskning därför att de kan belyser andra 

förklaringar till att uppfattat medicinska svårigheter som ADHD. Den subjektiva erfarenhet 

forskaren haft står alltid i relation till samhället och mot de sociala processer som forskaren 

varit inkluderat i. I min livsberättelse diskuterar jag starka epifaniska erfarenheter genom att 

lyfta fram den neuropsykiatriska diagnosen ADHD och hur den skilda förståelsen utifrån den 

franska och svenska psykiatrin påverkade mina upplevelser och möjligheter att förstå mig själv. 

Jag förstod också min problematik genom den dysfunktionella familjen snarare än genom 

biomedicinsk förståelse. Genom att studera ett ämne som ADHD med en autoetnografisk metod 

kan forskaren nå kunskap på både en makro- och mikronivå.  Forskaren kan förstå det 

personliga mänskliga livet som hen genomlever samtidigt som den sociala gruppen hen tillhör. 

Vidare kan det förstås utifrån en samhällelig analys och även relateras till en global nivå genom 

att se på diagnoser utifrån olika samhälleliga perspektiv.  

Sammanfattningsvis hävdar jag att det blir påtagligt att det finns skäl att studera epifanier inom 

sociologisk forskning. Våra handlingar formar samhället samtidigt som samhället struktur 

formar individen. Sociologer söker förståelse för detta samspel (Giddens och Sutton 2014:31). 

Jag hävdar att emotioner är viktiga vid sociologiska studier då förståelsen för emotioner 

skaparen en möjlighet för att förstå och kunna förklara detta samspel. Detta samspel 

exemplifierar jag i min livsberättelse genom att diskutera emotionerna skam och skuld men 

även ansvar. Jag pekar vidare på hur en ekologisk nisch påverkar diagnosens möjligheter till 

överlevnad och visar på hur olika samhällen formar olika möjligheter för individen att uppfatta 

sig själv. Jag visar också att individer påverkar varandra vilket reflekteras i samhället. Genom 

att en biomedicinsk förståelse av ADHD ökar, ökar också behovet av mediciner vilket medför 

att fler mediciner behövs och tillverkas. Individen påverkar därmed också samhället. Det blir 

ett tydligt samspel vilket jag hävdar kan förstås utifrån en emotionsbaserad autoetnografisk 

studie. Därmed bidrar autoetnografiska studier med den emotionella sanningen till de redan 

existerande metoderna inom sociologisk forskning. 
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7. Postmodernism, etik och kvalitetskriterier  

I följande del diskuteras den kritik som lyfts fram mot autoetnografiska studier för att vara 

postmodernistiska och relativistiska. Vidare utvärderas kritiken mot etik och kvalitetskriterier. 

7.1 Postmodernism 

Autoetnografiska studier som vi sett kritiseras för att vara postmoderna och relativistiska. En 

relativistisk ståndpunkt lyfter fram att kunskap och värden är bundna till sin kontext dvs. till ett 

visst perspektiv eller till ett visst sammanhang snarare än grundade i absoluta värden. Två 

aspekter som grundar sig på den postmoderna och relativistiska kritiken är att autoetnografiska 

studier är narcissistiska och irrationella (Denzin 2014:69–70). 

En kritik som relaterar till autoetnografins postmoderna grund är att autoetnografiska studier är 

narcissistiska och enbart fokuserar på forskarens subjektiva erfarenheter vilket saknar möjlighet 

att erbjuda pragmatiska lösningar på sociala problem. Autoetnografiska forskare kan hantera en 

sådan kritik genom att peka på att syftet med autoetnografiska studier utifrån socialvetenskapen 

inte är att bara berätta en egen historia utan att expandera förståelsen för sociala verkligheter 

utifrån forskarens lins (Chang 2013:108). Forskarens erfarenhet och berättelse blir således ett 

medel för att framföra social kritik. Läsaren får genom forskarens berättelse en förståelse för 

sociala realiteter och för sociala krafter som kontextualiserar erfarenheten (Chang 2013:109). 

Det blir påtagligt i min livsberättelse att det personliga också är generellt och att min erfarenhet 

grundar sig på samhällets normer och värderingar. Min livsberättelse bygger på en önskan om 

att föra fram kritik mot hur förståelsen av ADHD påverkar individen. Min erfarenhet visar 

tydligt att min diagnos och förståelse av den är kontextualiserad och påverkad av samhället och 

de relationer jag har.  I linje med Adam et al. (2015:2) som beskriver autoetnografin som en 

djup självreflektion som pekar på skärningspunkten mellan jaget och samhället, det specifika 

och det allmänna samt det personliga och det politiska hävdar jag att autoetnografin kan hantera 

den kritik som riktas mot dem som narcissiska.  

 

En annan aspekt som behöver diskuteras kring den postmoderna kritiken är distinktionen mellan 

rationalitet och emotionalitet. Autoetnografiska forskare fokuserar på forskarens epifaniska 

erfarenhet. Som framkommer har autoetnografiska studier utifrån detta en emotionsgrundad 

epistemologi. Emotioner har således allt för ofta förståtts som en motsats till förnuft och 

rationalitet vilket medfört att känslornas betydelse inom samhällsvetenskapen varit 

omdebatterat. Från 1975 då Scheff organiserade det först emotionssociologiska mötet och fram 

till 1983 då Hochschilds bok The Managed Heart kom ut var emotioner inom sociologi 

fortfarande omdebatterat men är idag inkorporerat i det sociologiska tänkandet (Starrin 

2013:144). Mot denna bakgrund hävdar jag att kritiken mot emotionalitet är föråldrad. Den 

autoetnografiska forskare söker i mångt och mycket efter de minsta delarna av sitt eget samspel 

med samhället för att föra samman de med de största helheterna vilket följer på 

emotionssociologen Tomas Scheffs förståelse av en socio-emotionell värld. Autoetnografiska 

studier bidrar således med att föra fram den emotionella sanningen av de epifaniska 

erfarenheterna. Den emotionella sanningen bygger på att forskaren ställer sig frågande hur den 

studerade epifanin får en struktur, mening och liv för forskaren i hens samspel med samhället.  
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7.2 Etiska forskningskrav  

I sociologisk metod är etik ett viktigt område. Vanligtvis ställer den sociologiska metodiken 

fyra etiska krav dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet:2002)25. Chang et al. (2012:34) understryker att 

autoetnografin likt all annan forskning som involverar mänskliga subjekt behöver följa etiska 

standardregler för forskning. Trots detta har autoetnografiska studier kritiserats för att vara 

oetiska. Vidare har det akademiska värdet i att studera kulturella fenomen och erfarenheter som 

är en del av forskarens egen kultur ifrågasatts. Tullis (2013:249) lyfter fram att autoetnografiska 

forskare kan hantera kritiken som riktas mot dem genom att ta hänsyn till etiska konsekvenser 

som berör både för och nackdelar för deltagarna i studien.  

 

En aspekt som behöver utvärderas är hur autoetnografiska forskare tillmötesgår de ovan 

nämnda fyra etiska kraven samt huruvida autoetnografiska forskare kan hanterar kritiken som 

riktas mot deras studier. Fokus riktas mot informationskravet, samtyckeskravet och 

konfidentialitetskravet då nyttjandekravet saknar relevans att diskutera. 

  

Informationskravet innebär att forskaren ska informera uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagare om studiens innehåll samt deltagarnas rättigheter. Forskaren ska ta 

hänsyn till sådant som kan tänkas påverka villighet att delta och deltagarna ska ha rätt att 

avbryta sin medverkan. Hughes och Pennington (2018:85) lyfter fram att kritiker ifrågasätter 

hur autoetnografiska forskare förhåller sig till att använda informationen om sig själva som vilar 

på interaktioner med dem som omger dem.  

Personer som diskuteras i en autoetnografisk studie ska informeras om sitt närvarande i texten 

av två anledningar. De bidrar till den producerade berättelsen och de kan lätt identifieras och 

bör ha rätt till valet att avbryta, närvara eller påverka vad som sägs i berättelsen. Detta hanteras 

i mångt och mycket genom ett av autoetnografins kvalitetskriterier vilket är 

tillförlitlighetskontroller dvs. personer som närvarar i forskarens livsberättelse ska erbjudas att 

läsa berättelsen och kommentera denna. Hughes och Pennington (2018:85) lyfter fram att den 

autoetnografiska forskaren också kan hantera etisk kritik genom att använda sig utav den 

relationella etiken som autoetnografin bygger på. Den relationella etiken handlar om att 

forskaren gör vad som är nödvändigt för att vara sann mot deltagarna och sig själv. I min 

livsberättelse hanterades detta genom att Jeremy delgivits mitt arbete. Vidare har 

familjemedlemmar där den etablerade kontakten finns delgivits arbetet medan andras 

medgivande ej varit möjligt. Livberättelsen har med respekt för de som inte kunnat delge sitt 

medgivande korrigerats för att inte lämna ut icke godkänd information. Detta diskuteras i slutet 

av avsnittet.  

Samtyckeskravet innebär att personerna som deltar i en studie ska ge sitt samtycke. I en 

autoetnografisk studie blir detta nära anslutet till informationskravet och förståelsen av 

begreppet deltagare. Hughes och Pennington (2018:85) lyfter fram att kritiker ifrågasätter 

huruvida de autoetnografiska forskarna söker samtycke från alla de möter och eller nämner när 

det reflekterar över sina egna erfarenheter. Detta kan hanteras antingen likt informationskravet 

dvs. genom tillförlitlighetskontroller där medverkande i livberättelsen får ge sitt godkännande 

alternativt genom att forskaren hävdar att berättelsen grundar sig på forskarens egna 

emotionella sanning vilket innebär att andras erkännande upplevs meningslöst då världen är 

mångdimensionell och tolkas utifrån olika linser. Jag har i linje med ovan nämnda diskussion 

sökt samtycke genom tillförlitlighetskontroller med de som det finns en etablerad relation till 

 
25 https://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf 

https://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf
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och därmed även varit tvungen att modifiera berättelsen vad det gäller de personer som 

oundvikligt ingår i min livberättelse och det inte finns någon etablerad relation.  

Konfidentialitetskravet innebär att enskilda människor inte ska kunna identifieras i studien. 

Kritik riktas mot den autoetnografiska forskning vad det gäller detta krav i och med att 

forskarens livberättelse oundvikligt innefattar andra och varje forskning måste publiceras med 

forskarens namn. Detta då pseudonymer som annars är vanligt att använda vid forskning alla 

gånger inte är tillräckligt för att skydda deltagarnas rätt till integritet i relation till forskarens 

”frihet” att berätta om sin egen erfarenhet. Vidare lyfter Tullis (2013:250–251) fram att detta 

krav kan hanteras genom att fiktionalisera karaktärerna, platserna och tidpunkterna vilket 

skapar en distans mellan fakta och händelse. Tullis pekar samtidigt på att familjebaserad 

forskning nästintill omöjliggör för forskaren att uppnå konfidentialitetskravet vilket kräver 

noggranna överväganden av eventuella följder. Vetenskapsrådet (2002:12) understryker att 

personhistoriska studier är ett undantag vad det gäller konfidentialitetskravet. Detta medför att 

kritiken delvis kan hanteras genom att peka på det personhistoriska undantaget.  

Sammanfattningsvis vill jag tillägga att det finns ett flertal publicerade autoetnografiska studier 

vilket pekar på att autoetnografiska forskare ändå klarar av att tillmötesgå de etiska kraven som 

ställs inom samhällsvetenskaplig forskning. Hughes och Pennington (2018:85) understryker att 

den relationella etiken framträder som en avgörande dimension vid forskning och som måste 

värdesättas högt hos autoetnografiska forskare under hela forsknings- och skrivprocessen. Den 

relationella etiken erkänner och värdesätter ömsesidig respekt, värdighet och samhörighet 

mellan forskare och deltagare. 

 

Diskussion av modifiering  

Den livberättelse som läsaren möter i denna uppsats är en modifierad version vad det gäller 

både själva berättelsen men även journalanteckningar dvs. jag har tagit bort delar som innebar 

att integriteten av anhöriga inte kunde skyddas. Detta för att bevara anonymiteten och inte 

avslöja känslig information vad det gäller de individer som oundvikligt är en del av min 

livsberättelse. Detta var ett krav från företrädande från Mälardalens Högskola. 

Att modifiera berättelsen innebär en respekt för de etiska kraven som ställs inom vetenskaplig 

forskning. Det blir påtagligt att jag inte fullt ut kan uppnå det etiska kraven på grund av att jag 

saknar en etablerad kontakten med en del individer och därmed inte kan informera, söka 

samtycke eller delge arbetet dvs. jag stöter på problem med informationskravet, 

samtyckeskravet och konfidentialitetskravet.  

Jag håller delvis med företrädande på Mälardalens Högskola vad det gäller vikten av att bevara 

känsliga personuppgifter och anonymitet. Men menar också att detta begränsar syftet som den 

autoetnografiska metoden grundar sig på. Jag menar i linje med Ellis (2004:121) att den 

autoetnografiska forskarens mål är att reducera stigma och marginaliseringar där de använder 

berättelsen som en källa till egenmakt och som en form av motstånd mot diskurser. Att ta bort 

delar av min upplevelse marginaliserar hur jag kan framföra min emotionella sanning.  

Den autoetnografiska forskaren strävar efter att erbjuda den emotionella sanningen så som 

forskaren upplevt den vilket eftersträvar deskriptiva och detaljrika beskrivningar av händelsen. 

Ellis (2004:128) understryker att ett sådant åtagande efterfrågar att forskaren inkluderar så 

mycket av erfarenheten som möjligt. Den autoetnografiska forskaren i Ellis (2004:142) mening 

strävar efter att bjuda in läsaren i händelsen och visa vad som händer. Forskaren vill ta med 
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läsaren genom detaljerna. ”The meaning is in the details and the response”26 Som Ellis 

framhåller. Det är detaljerna i den autoetnografiska studien som ämnar påverka läsaren till 

empati, handling och därmed social förändring. Rätten till att lyfta fram detaljer på eventuell 

bekostnad av deltagarnas integritet menar jag grundar sig på en förståelse av att den 

autoetnografiska forskaren strävar efter att erbjuda deras egen subjektiva värld (Ellis 2004:126). 

Den autoetnografiska forskaren är inte ute efter att göra anspråk på någon objektiv sanning utan 

vill som Ellis (2004:147) lyfter fram erbjuda sin version av erfarenheten – en version av 

sanningen.  

Jag hävdar med andra ord att den modifiering som krävs av företrädande på Mälardalens 

Högskola vad det gäller min livsberättelse begränsar mig och förminskar metodens 

grundprinciper. Att ta bort delar som varit viktiga påverkar förståelsen av den erfarenheten jag 

ämnar beskriva och förminskar möjligheterna för en vidgad förståelse vad det gäller 

upplevelserna av att växa upp i en dysfunktionell familj. Det förminskar även förståelsen av hur 

element inom en dysfunktionell familj kan påverka hur en individ kan komma att förstås som 

ett medicinskt problem vilket i sig förminskar det jag vill åstadkomma med livsberättelsen. Jag 

hade önskat att jag kunnat bevara en del av informationen trots att det inkräktar på deltagarnas 

rättigheter till anonymitet. Jag menar att förståelsen som skulle kunna följa på min livberättelse 

kan vara viktigare att lyfta fram än skadorna det skulle kunna åstadkomma. Denna strävan 

grundar sig på att barnkonventionen blev lag i år (2020) där barnens rättigheter stärks. Jag 

menar att en alternativ förståelse av ADHD-symtom är viktigt att belysa för att barns rättigheter 

ska kunna bejakas. Detta främst på grund av den överdiagnostisering och medicinering som 

diskuteras idag.  

Jag vill även peka på att tidigare forskning så som Carol Rambos (1995) studie Multiple 

reflections of child sex abuse: An argument for a layered account27 påvisar att livberättelser 

trots att identiteterna på deltagarna i studien inte bevaras har accepterats och visats vara 

användbara för förståelsen av en erfarenhet.  Avslutningsvis vill jag lyfta fram att jag förstår 

det krav som ställs på studentuppsatser vad det gäller de etiska kraven och att detta kan skiljas 

från forskningsrapporter. Jag ämnar här främst peka på hur jag menar att konventionell 

forskning påverkar och begränsar den autoetnografiska metodens grundprinciper.  

 

Jag har nu diskuterat de allmänna etiska forskningskraven i relation till den autoetnografiska 

forskningen samt diskuterat hur jag ställer mig till kraven på modifiering av min egen 

livberättelse. Nedan lyfter jag fram autoetnografins etiska praxis som de själva menar är viktig 

att respektera vid autoetnografiska studier. 

7.3 Autoetnografisk etikpraxis  

Autoetnografin har en egen praxis för etik vilket jag ovan benämner som relationell etik. 

Forskare inom den autoetnografiska traditionen betonar till skillnad från kritiker att deras 

studier bygger på en hög form av etisk moral. Den etiska moralen grundar sig på den relationella 

etiken som forskaren ska respektera under forsknings- och skrivprocessens gång. Denzin 

(2014:28) understryker att den relationella etiken är en etik som börjas med jaget i förhållande 

till de andra vilket värdesätter ömsesidig respekt, värdighet och samhörighet. Vidare lyfter 

Denzin (2014:75) fram att den relationella etiken ber forskaren att agera utifrån hjärta och sinne 

 
26 Ellis (2004:142)  
27 

https://www.researchgate.net/publication/238276722_Multiple_reflections_of_child_sex_abuse_An_argument_f

or_a_layered_account 

https://www.researchgate.net/publication/238276722_Multiple_reflections_of_child_sex_abuse_An_argument_for_a_layered_account
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– att vara omtänksam. Vidare understryker den relationella etiken att forskaren har förpliktelser 

att dela sitt arbete med de inblandade i berättelsen inklusive att ge dem utrymme att uttrycka 

sin åsikter.  

Den relationella etiken håller den autoetnografiska forskaren medveten om att de måste skydda 

såväl sig själv, forskningen och integriteten för andra. Den autoetnografiska forskaren måste 

nämligen kunde leva i den värld av relationer där deras forskning blir inbäddad (Ellis et al. 

2011). I linje med den relationella etiken har Paathak (2010) diskuterat begreppen ansvar, 

sammanhang, sanning/trovärdighet och gemenskap som viktiga för den autoetnografiska 

etikmoralen.  

Etikkriteriet ansvar innefattar den autoetnografiska forskarens ansvar att redogöra för hur 

forskaren kommer fram till förståelsen av den etnografiska berättelsen. What is the story of the 

story? som Gonzáles (2003)28 lyfter fram. Detta kräver en djupare analytisk ram för att kunna 

berätta sin historia. Det kräver också en insikt i vilka som deltar i studien och en förståelse för 

hur forskarens historia påverkar de inblandade.  

Det andra etiska kravet är sammanhang vilket pekar på en miljöaspekt där det tydligt ska framgå 

i vilken miljö och i vilket sammanhang berättelsen befinner sig i. Detta hjälper forskaren att 

pendla mellan jaget och samhället. Forskaren ska lyfta fram system som formar, begränsar eller 

som på något vis påverkat upplevelsen eller erfarenheten. Sammanhanget pekar även på 

acceptansen för att forskarens historia inte finns i ett vakuum och att andra personer behöver 

respekteras.  

Ett annat etiskt krav är sanning/trovärdighet vilket innefattar den autoetnografiska forskarens 

radikal öppenhet. Öppenheten är riktad både mot forskarens egen historia och mot deltagarna. 

Forskaren ska vara öppen för sådant som inte bara syns på ytan. Den radikala öppenheten tillåter 

forskaren att berätta om en emotionell verkligheten som eventuellt blir osynliggjord. Forskaren 

kan genom att lyfta fram sin emotionella sanning av erfarenheten diskutera nya möjligheter och 

förklaringsmodeller än de som tidigare blivit tillgängliga.  

Det sista autoetnografiska etikkriteriet är gemenskap vilket pekar på den ofrånkomlighet den 

autoetnografiska forskaren har. Forskaren är alltid delaktig i en gemenskap. Detta kräver att 

forskarens berättelse inte enbart kan vara något som sker i huvudet på forskaren utan berättelsen 

krävs vara något som exemplifierar en person som exciterar i ett större sammanhang i världen. 

Detta kriterium skapar ett ramverk för forskaren där hen behöver förhålla sig till en riktig 

erfarenhet och göra etiska övervägande för vad som berättas.  

Jag hävdar att autoetnografiska forskare ställs inför högre krav på etik. Förutom 

vetenskapsrådets etiska kriterier ska autoetnografiska forskare även respektera den relationella 

etiken vilket innefattar en respekt både mot självet och samhället.  

7.4 Kvalitetskriterier 

I detta avsnitt kommer jag att utvärdera kvalitetskriterier för autoetnografiska metoder. 

Autoetnografiska studier möter kritik vad det gäller att uppnå akademiskt värde på sina studier 

(Adam et al. 2015:99) vilket i mångt och mycket sker i relation till den autoetnografiska 

problematiken att uppnå kvalitetskriterier. Nedan diskuteras denna kritik vilket sker i relation 

till kvalitativa kvalitetskriterier. Jag diskuterar även en omdefiniering av begreppet äkthet som 

 
28 Gonzáles (2003) Citerat i Pathak (2010)  
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är behövlig för att autoetnografiska studier ska kunna bedömas utifrån de två allmänna 

kriterierna för kvalitativ forskning.  

 

Denzin (2014:70) framhåller att metodologiska kritiker har kritiserat autoetnografiska studiers 

möjligheter att uppnå validitet, reliabilitet och generaliserbarhet trots att dessa främst förstås 

som positivistiska kriterier. Autoetnografiska forskare kan hantera sådan kritik genom att peka 

på att målet inte är att producera standarvetenskap utan att de autoetnografiska målet är att 

undersöka och skriva texter som påverkar läsaren till etiskt handlande (Denzin 2014:70) och att 

de därför efterfrågar andra kvalitetskriterier. Adam et al. (2015:102) lyfter fram att 

autoetnografiska forskare möter kritiken mot kvalitetskriterier genom att peka på att 

utvärderingskriterier är politiska och privilegierar vissa röster och forskningsprojekt samtidigt 

som de tystar andra och pekar istället på att de autoetnografiska studierna syfte är att bidra till 

kunskap, värdera de personliga och erfarenhetsmässiga samt ansvara för ett relationellt ansvar 

i tillämpad forskningspraxis (Adam et al. 2015:103). 

 

Mot denna bakgrund menar jag ändock i linje med Patton29 att bedömning av kvalitet på ett 

arbete kräver kriterier. Jag pekar därför på att autoetnografiska studier med en omdefiniering 

på det kvalitativa begreppet äkthet kan uppnå de två kvalitativa kriterierna tillförlitlighet och 

äkthet som Bryman lyfter fram. 

 

Tillförlitligheten innefattar underkategorierna trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet.  

Trovärdighet frågar om den aspekt som forskare lyfter fram accepteras. Överförbarhet frågar 

efter om forskaren når ett djup snarare än en bredd av kunskap vilket bör innefatta fylliga 

redogörelser och täta beskrivningar. Pålitlighet frågar efter om forskaren delger en tydlig 

struktur i vad som studerats och hur detta har studerats.  

 

Äktheten innefattar underkategorierna rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk 

autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet.  En rättvis bild frågar om forskaren 

delger en rättvis bild av de åsikter och uppfattningar som finns i den studerade gruppen. 

Ontologisk autenticitet frågar efter om undersökningen möjliggör att deltagarna får en bättre 

förståelse av sin sociala situation. Pedagogisk autenticitet frågar om studien bidrar till att 

deltagarna förstår andra bättre. Katalytisk autenticitet frågar om studien medför att deltagarna 

kan förändra sin situation. Taktisk autenticitet frågar om studien medför att deltagarna kan vidta 

åtgärder som krävs för att få bättre möjligheter.   

 

Det blir påtagligt att autoetnografiska studier möter utmaningar vad det gäller begreppet 

äktheten. Äkthetens fem underkategorier innefattar deltagarnas delaktighet och ökade 

möjligheter till både handlingskraft och förståelse. Detta blir ett problem då autoetnografisk 

forskningen utgår från forskarens egen erfarenhet men kan hanteras av autoetnografiska 

forskare genom att deltagarna ersätts med läsaren. Detta då de autoetnografiska studierna 

ämnar påverka läsaren till empati och handlingskraft. För att förstå om detta är en möjligt har 

jag applicerat det på min egen livsberättelse om ADHD.   

 

En rättvis bild kan uppnås om min livsberättelse representerar något som även kan innefatta 

andra människor med en ADHD-diagnos. Kan andra än jag känna igen sig i och hjälpas av den 

erfarenhet som jag beskriver? Ontologiskt autenticitet kan uppnås om livsberättelse möjliggöra 

att läsaren får en förståelse för ADHD som kan förbättra deras eller andras sociala situation. 

Pedagogisk autenticitet kan uppnås genom att livsberättelse erbjuder en vidgad förståelsen av 

 
29 Citerat i Adam et al. (2015:102) 
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ADHD och lyfter fram ett perspektiv som visar en alternativ förståelse av den dominerade 

förståelse. Katalytisk autenticitet kan uppnås genom att livsberättelse påverkar läsaren till 

handling. Taktiskt autenticitet kan uppnås om min livsberättelse erbjuder ett perspektiv på 

erfarenheten som kan ge verktyg för handling som kan medföra bättre förutsättningar.  

 

Jag hävdar att autoetnografiska studier kan hantera kritiken genom att använda den alternativa 

förståelsen på begreppet äkthet dvs. att bedömningen sker i läsaren ögonen. Men det öppnar 

också upp för kritik mot att autoetnografiska studier utför en form av kvasivetenskap och för 

att vara just postmoderna utifrån den irrationella prägel de också kritiseras för.   

8. Autoetnografi och kvalitativa metoder inom sociologi 

I följande kapitel ämnar jag utvärdera den autoetnografiska metodens bidrag i relation till tre 

andra kvalitativa metoder. Jag har valt att fokusera på de kvalitativa metoderna etnografi, 

grundad teori och hermeneutik. Under 8.1 lyfter jag fram den etnografiska reflexiviteten som 

främst är relaterad till fältet och den autoetnografiska forskarens kritiska reflexivitet. 8.2 

behandlar grundad teoris förklarande teori i relation till den autoetnografiska berättande teori. 

8.3 diskuterar hermeneutikens teoretiska förförståelse i relation till den autoetnografiska 

forskarens personliga förförståelse. 

8.1 Fältreflexivitet kontra kritisk reflexivitet.  

I detta avsnitt diskuteras etnografens fältreflexivitet och autoetnografens kritiska reflexivitet. 

 

Den reflexivitet som för den etnografiska forskaren är viktig benämner jag fältreflexivitet. Den 

huvudsakliga frågeställningen för en etnograf är vad kulturen för den studerade gruppen är och 

hur kulturen kan förklara beteende och upplevelser (Patton 2015:100). Forskaren inträder i ett 

obekant fält, observerar, deltar och sedan publicerar en representation av den studerade 

gruppen/kulturen. Etnografen behöver vara reflexiv vad det gäller forskarens påverkan på fältet 

dvs. hur studien blivit påverkat av forskarens närvaro samt hur besluten vid insamling av 

datamaterial påverkat resultatet. Det objektiva och det subjektiva ska vid etnografiska studier 

skiljas åt genom att forskaren för fältanteckningar på det objektivt observerbara separat från de 

subjektiva personliga tankarna (Anderson & Glass-Coffin 2013.72).  

 

Den reflexivitet som är viktig för autoetnografiska forskaren benämner jag kritisk reflexivitet. 

Pattons (2015:101) understryker att huvudfrågan för en autoetnografisk forskare är hur den egna 

erfarenheten i kulturen kan erbjuda insikter om situationer, händelser och livsstilar inom 

kulturen. Vid en autoetnografisk studie vänder forskaren blicken inåt mot sig själv sin(a) 

identitet(er), känslor, tankar och upplevelser och sedan utåt mot samhälle, kultur och relationer 

för att förstå detta (Adams et al. 2015:46–47). Samma krav på fältstudier finns helt enkelt inte 

inom autoetnografiska studier som på etnografiska vilket kan uppfattas problematiskt. 

Anderson och Glass-Coffin (2013:72) understryker dock att autoetnografiska studier är aktiva, 

reflexiva, reflekterande, dekonstruerande och självmedvetna. I kontrast till etnografiska studier 

avisar autoetnografen distinktionen mellan objektivitet och subjektivitet på fältet. Hernandez 

och Ngunjiri (2013:270) framhåller istället att kritisk reflexivitet är nödvändigt under hela 

processen. Autoetnografens forskning innebär en konstant rörelse mellan att uppleva och 

undersöka ett sårbart själv samt ett pendlande mellan att observera och avslöja det bredare 

sammanhanget. Adam et al. (2015:29) lyfter vidare fram att den autoetnografiska reflexiviteten 

innebär att forskaren vänder på sin erfarenhet, identitet och överväger hur de påverkar arbetet. 
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Autoetnografin och etnografin har enligt Anderson och Glass-Coffin (2013:79) 

fältanteckningar, kvalitativa intervjuer och analys av personliga dokument som gemensamma 

nämnare. Autoetnografiska studier tillför dock betoningen på estetiska, emotionella och 

relationella värden vilket efterfrågar en annan sort reflexivitet. Ellis et al. (2013:582) 

understryker att reflexiviteten uppstår när forskaren systematisk och rigoröst avslöjar sig själv 

som ett instrument för datainsamling.  Mot denna bakgrund hävdar jag att autoetnografiska 

studier erbjuder en djupare reflexivitet då de studerar det egna självet och avslöjar det sårbara 

självets erfarenheter.   

8.2 Förklarande teori kontra berättande teori 

I detta avsnitt diskuteras grundad teori och deras förklarande teori och autoetnografens 

berättande teori.  

 

Den teori som genereras utifrån en forskning med grundad teori är en förklarande teori. En 

forskning utifrån en grundad teori ska enligt Holton och Walsh (2017:10) förklara någonting 

och inte bara beskriva vad som händer. I grundad teori kodar forskaren sitt material vid den 

analytiska fasen. Detta för att skapa kategorier vilket enligt Holton och Walsh (2017:83) hjälper 

forskaren att bygga en analys av data som sedan kan erbjuda en förklaring snarare än 

beskrivning. För att nå en förklarande teori behöver forskaren inom grundad teori utgå från en 

strikt linjär datainsamling.  

Inom autoetnografin erbjuder forskaren en berättande teori. Den berättande teorin växer fram 

utifrån acceptansen för en icke linjär datainsamlingsform. Adam et al. (2015:90) understryker 

att den autoetnografiska berättelsen förstås som en teori. Autoetnografiska forskare kan 

publicera sin berättelse som en utrustning för läsaren. Den autoetnografiska berättelsen förstås 

som teorier som ramar in en förståelse för hur en kulturell erfarenhet kan förstås. Berättande 

teorier är till för att erbjuda en version på en upplevd erfarenhet som kan hjälpa andra människor 

att förstå sina egna känslor eller upplevelser och eller för att rama in en förståelse för hur en 

upplevelse kan upplevas av andra (Adam et al. 2015:91). Ellis (2004:195) understryker en 

förståelse för att berättelser och teorier har olika ändamål men pekar trots detta på att den 

autoetnografiska forskningens generaliserbarhet alltid blir testad likt en teori. Som tidigare 

diskuterats söker den autoetnografiska forskaren acceptans hos läsaren. Det är läsaren som ska 

påverkas av forskningsresultatet. Den berättande teorin ska hjälpa läsaren att förstå någonting 

på ett nytt sätt och påverkas till handling.  

 

Hughes och Pennington (2017:67) understryker att autoetnografin problematiserar 

datainsamlingsmetoder samt analytiska tekniker som används inom grundad teori. 

Autoetnografins metodologi tillåter forskaren att systenatiskt samla in sin data på ett icke linjärt 

vis där det inte finns några tydliga linjer för hur analysen ska utföras. Vilket erbjuder en 

annorlunda kunskap i relation till den strikta linjära data- och analysformen som grundad teori 

bygger på. Därmed hävdar jag att grundad teori genom sin linjära datainsamlingsform når en 

förklarande teori medan autoetnografiska studier har en acceptans för en datainsamling under 

icke linjära former vilket medför en mer berättande teori. Jag hävdar att användningen och 

värdet av den autoetnografiska metoden befinner sig i användarens förmåga att fånga upp, 

undersöka och forma förståelse för problematiska upplevelser. Autoetnografen söker meningen 

i erfarenheterna snarare än att skildra upplevelserna exakt så som de var.  
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8.3 Teoretisk förförståelse kontra personlig förförståelse 

I detta avsnitt diskuteras hermeneutikens teoretiska förförståelse och autoetnografins personliga 

förförståelse.  

 

Den förförståelse som hermeneutiken utgår från grundar sig på en teoretisk förförståelse. 

Hermeneutiken söker en djupare förståelse av det studerade och använder den teoretiska 

förförståelsen för att vidga sin förståelse. Den teoretiska förförståelsen hjälper den 

hermeneutiska forskaren att förstå det studerade på en djupare abstraktionsnivå.  

 

Den förförståelse som betonas inom autoetnografiska studier är den personliga förförståelsen. 

Det är den personliga förförståelsen som möjliggör för forskaren att förstå erfarenheterna på ett 

djupare plan. Ellis (1999:672) understryker att forskarens möjlighets att förstå andra och det 

samhälle forskaren lever i grundar sig på en djupare förståelse av självet och de egna epifaniska 

erfarenheterna. Den autoetnografiska forskaren söker därmed en djupare personlig förförståelse 

för epifaniska tillfällen för att vidga sin personliga förståelsehorisont för sociala och kulturella 

problem i samhället.  Autoetnografin betonar forskarens subjektiva upplevelse som en 

förutsättningar för förståelse. Detta därför att autoetnografiska forskare har en tanke om att 

forskaren inte kan lära från och inte förstå personer som skiljer sig från forskarens egen 

förförståelse och erfarenhet av det studera. Därav behöver forskaren använda sin egen 

erfarenhet och förstå detta på ett djupare plan (Adams et al. 2015:18).   

 

Jag hävdar att autoetnografiska studier i relation till hermeneutiska studier tillför den djupare 

personliga förståelsen av erfarenheten vilket nås genom att man studerar en egen erfarenhet 

utifrån den personliga förförståelsen.  Vidare menar Hughes och Pennington (2017:9–10) att 

samhällvetenskapsmän redan accepterat att människor ser världen genom olika linser och 

därmed gör olika antaganden om världen dvs. att den personliga förförståelsen forskaren har 

påverkar studien av andra. Det autoetnografiska forskare gör är att de värdesätter subjektivitet, 

känslomässighet och forskarens påverkan på forskningen genom att undersöka forskarens egen 

erfarenhet och vidga förståelse av denna.  

9. Sammanfattning 

I den här uppsatsen har autoetnografins utgångpunkter diskuterats. Jag har lyft fram att 

autoetnografin värdesätter forskarens subjektiva och känslomässa erfarenheter som 

utgångpunkt för forskning vilket har medför ett riktat fokus på epifanier vid autoetnografiska 

studier. Jag lyfte även fram att det inom vetenskapen finns en rädsla för självbiografier och 

förstapersons studier då kritiker pekar på att dessa åsidosätter det analytiska syftet med 

vetenskapen. Vidare pekar jag på att autoetnografiska studier kritiserats för narcissism och 

självupptagenhet samt för en problematik med att uppfylla vetenskaplig etik och 

kvalitetskriterier. Därefter vände jag blicken mot mig själv och undersökte huruvida epifanier 

är användbart inom sociologisk forskning. Detta gjordes genom att jag studerade egna 

erfarenheter som är relaterade till min ADHD-diagnos. Jag pekade sedan på att 

emotionssociologin och autoetnografins framväxt skedde under 1980-talet. I linje med detta 

lyfte jag fram att autoetnografiska studier erbjuder möjligheter att utföra emotionssociologiska 

studier och att det är fokuset på epifanier som jag menar utgör grunden för att autoetnografiska 

metoder är användbara inom sociologi. Jag hävdade sedan att det ställs högre krav på 

autoetnografiska forskare vad det gäller etik och att det därför inte är relevant att kritisera 

metoden för att vara oetisk. Jag diskuterade även kvalitetskriterier där jag hävdade att 
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autoetnografiska studier genom omdefiniering av begreppet äkthet kan uppfylla kvalitativa 

kvalitetskriterier. Vidare ämnade jag peka på vad autoetnografiska metoder bidrar med i 

relation till tre andra metoder som används inom sociologi. Jag diskuterade då autoetnografins 

kritiska reflexivitet kontra etnografins fältreflexivitet. Vidare diskuterades grundad teoris 

förklarande teori kontra autoetnografin berättande teori. Sist diskuterades hermeneutikens 

teoretiska förförståelse kontra den personliga förförståelsen som värdesätts inom 

autoetnografiska metoder. 

9.1 Livsberättelsen – ADHD, epifani och samhälle 

I min livsberättelse gör jag en kraftansträngning för att peka på att autoetnografiska studier är 

relevanta inom den emotionssociologiska forskningen. Jag söker med min livsberättelse en 

djupare förståelse av det känslomässiga erfarenheter jag varit med om. Vad som blir påtagligt 

är att dessa känslomässiga erfarenheter inte befinner sig i ett vakuum utan samtliga uppkommer 

i relation till både samhället och andra individer. Därmed menar jag i linje med Hochschild att 

emotioner är sociala och att ”emotioner är upplevelsen av vår kropp beredd på imaginär 

handling” 30.  Bland annat har Hochschild diskuterat detta genom att koppla samman 

emotionellt arbete, socialt utbyte och känsloregler och visat hur våra individuella personligheter 

kan relateras till sociala strukturer (Bergman 200: 173). I min livsberättelse berör jag befrielsen 

från skammen. Skam begreppet är enligt Scheff den mest dominerade känslan. Skamkänslan 

fyller helt enkelt fler funktioner än de flesta andra emotioner (Starrin 200:154). I linje med detta 

vill jag med min livsberättelse peka på att autoetnografiska studier inte kan förstås som 

irrelevanta med utgångspunkt i att forskaren studerar egna upplevda känslor. Detta därför att 

jag i linje med Mead menar att grunden för människans möjlighet att agera alltid står i relation 

till andra människor. Individen som en social och tänkande varelse är en produkt av det sociala 

sammanhanget individen ingår i (Berg 2013:27).  

 

I boken Medvetandet, jaget och samhället understryker Mead (1995:149) att en individ är en 

medlem i samhället som alla andra men att individen också är en särskild del av samhället med 

en speciell bakgrund och position som skiljer just denna individ från andra. Individen skulle 

inte vara den individ hen är om det inte vore för det förhållandet hen har till samhället. Därav 

menar jag att livsberättelser erbjuder viktiga personliga känslomässiga och emotionella 

erfarenheter från den del av samhället som forskaren utgör. Min erfarenhet är således min egen 

men jag är också en del av samhället och det är möjligt att tro att flera individer kan erfara 

liknande erfarenheter och eller kan bli hjälpta av min erfarenhet för att förstå sin egen. Jag 

menar att det är viktigt att förstå min erfarenhet utifrån det samhället jag lever i vilket innebär 

ett diagnostiskt samhälle med hög kunskapsspridning av diagnosen ADHD men för att förstå 

ADHD på ett djupare plan vill jag även förstå hur erfarenhet kan skilja sig mot andra samhällen. 

Denna skillnad har också påverkat mitt liv fundamental då jag idag lever ett medicinfritt liv och 

är fri från de ADHD-symtom jag tidigare lidit utav. Mot denna bakgrund har jag inkluderat min 

sambo Jeremy och hans förståelse av ADHD vilket har sitt ursprung i den franska kulturen. Jag 

vill understryka att ett djupsökande i förståelsen av min egen ADHD-diagnos även skapar 

utrymme för förståelsen av ADHD diagnosen som sådan. Den möjliggör för ett kulturellt och 

normstyrt perspektiv på ADHD och för en indirekt kritik mot det svenska samhällets 

diagnostiskt fokus vilket bygger på psykiatrins definition av diagnoser genom det diagnostiska 

manualerna ICD och DSM. Vidare erbjuder min livsberättelse en diagnos kritisk realistisk 

förståelse av ADHD vilket både kan förstås som kritik mot det diagnostiska samhället men 

också som ett annat perspektiv på den dominerande neuropsykiatriska förståelsen av ADHD.  

 
30 Hochschild 1982 s.230. Citerat i Bergman 168) 
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Jag hävdar att min livsberättelse exemplifierar att autoetnografiska livsberättelser är viktiga vid 

sociologiska studier av emotionella erfarenhet och att den också påvisar att autoetnografiska 

studier inte per automatik är narcissistiska, självcentrerade och ovetenskapliga.  

9.2 Heart data - den emotionella sanningen  

Heart data är grundad på emotionalitet och är kopplat till den emotionella människan. En 

emotionell människa pekar på att logiskt och rationellt tänkande leder till osanning därför att 

sanningen finns inom oss och inte utanför oss. Den emotionella människan förstår snarare 

sanningen som funnen inom känslorna. Heart data innefattar emotionell känslomässighet. Den 

autoetnografiska forskaren söker efter den känslomässiga sanningen. Den känslomässiga 

sanningen är den sanning som forskaren finner inom sig själv men som står i relation till 

samhället. Det handlar därmed om den personliga sanningen så som forskaren själv upplever, 

känner och förstår den i den kultur och samhälle som hen lever i. I mångt och mycket handlar 

sådana studier om att forskaren har ställt sig frågande till hur hen definierar sig själv, sitt 

tänkande och handlande i de sociala situationer som sker i det samhälle som forskaren lever i31.  

Hard data å andra sidan bör förstås utifrån en förnuftsgrundad och rationell förståelse av den 

logiska människan som förstår känsla och empati som osanning. Verkligheten för en forskare 

som söker efter hard data söker sanningen utanför människans känslomässighet. Sanning är en 

rationaliserad bild av verkligheten vilket befinner sig utanför känslor och empati.  

Min förståelse är att hard data och heart data inte bör förstås som en dikotomi utan som 

oskiljaktiga. Giddens och Sutton (2014:27) definierar sociologin som ”det vetenskapliga studiet 

av mänskligt liv, sociala grupper, hela samhällen och den mänskliga världen i sig”. Jag menar 

att sådana studier dels behöver söka efter den emotionella sanningen samtidigt kan forskningen 

inte enbart grunda sig på en emotionell sanning. Den vetenskapliga forskningen behöver enligt 

mig både och.  

Jag är idag en förespråkare för den autoetnografiska metoden då de respekterar både hard data 

och heart data. Autoetnografiska metoder motarbetar inte andra kvalitativa eller kvantitativa 

metoder utan söker efter likvärdig acceptans.  Däremot ser jag risker med de som befinner sig 

inom det extrema fältet för hjärtliga autoetnografierna dvs. de autoetnografiska studierna som 

enbart söker emotionell reaktion hos läsaren snarare än emotionell sanning hos forskaren. 

Sådana autoetnografier menar jag minimerar den vetenskapliga betydelsen av autoetnografin 

och hör i min mening hemma utanför den vetenskapliga forskningen. 

Respekten för att förförståelsen påverkar vår förståelse möjliggör för oss människor att förstå 

att det finns flera perspektiv på verkligheten eftersom förståelsen alltid utvecklas från den redan 

existerande förståelsen vilket alltid är både unik och gemensam. Unik därför det är min egen 

förståelse kopplat till min egen emotionella sanning men samtidigt gemensam därför den sker 

i det gemensamma samhället och den gemensamma kultur forskaren lever i.  

 

 

 
31 Art i Heart data är snedställt för att betona att det både inbegriper det konstnärliga autoetnografiska 

berättelserna men även det ”hjärtliga” berättelserna som ämnar påverka läsaren genom den emotionella  

sanningen.  
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Jag förstår autoetnografin som en emotionell och relationell forskningsmetod. För emotioniella 

studier behövs det emotioniella metoder dvs. metoder som möjliggör att studera emotioner, de 

upplevelser de medför och den emotioniella relationen till samhället. Jag hävdar att 

autoetnografiska metoder erbjuder en sådan möjlighet.  

9.3 Framtiden för autoetnografin 

Jag ser ljust på den autoetnografiska metodens framväxt inom sociologin vad det gäller de 

metoder som befinner sig närmare det analytiska änden av kontinuumet. Biografi och 

samhällsgruppen som jag inledningsvis lyfte fram skickade nyligen ut ett årsbrev som 

summerade 2019 och gav indikationer för vad som komma skall 202032. I detta brev lyfts det 

fram att forskningsprojekt och publikationer visar på en mångfald av aktiviteter som främjas av 

medlemmar inom genren. Vidare lyfter årsbrevet fram en önskan om att erbjuda en tydligare 

geografisk mångfald till biografisk forskning inom sociologi. I och med detta efterfrågas fler 

studier på andra språk än engelska. Detta menar jag öppnar upp för samarbete för metodens 

vetenskaplighet över nationsgränser.  

Framtida studier med den autoetnografiska metoden inom sociologi kan vända sin 

uppmärksamhet på upplevelser av exkludering, förminskning och orättvisor. Autoetnografiska 

forskare kan förkroppsliga denna erfarenhet genom att beskriva den epifaniska erfarenheten 

vilket kan bidra till social förändring.  

 

 

Tack 
Jag vill framföra ett varmt och hjärtligt tack till hela sociologi gruppen på Mälardalens 

Högskola. Jag var medveten om att den autoetnografiska metoden i mångt och mycket är en 

kontroversiell metod och var därmed förberedd på att arbeta i motvind. Istället blev jag bemött 

med öppenhet och respekt för mina idéer. Även om samtliga handledare inom sociologigruppen 

inte har samma acceptans för metodens utgångspunkter har jag alltid upplevt en respekt och 

öppenhet för mina idéer i mötet med er. Jag är med andra ord otroligt tacksam för er förmåga 

att lyssna på elever och försöka finna lösningar för deras idéer. Vidare framförs mitt djupaste 

tack till min handledare Jonas Lindblom som givit sitt stöd och sin handledning för att denna 

uppsats skulle bli möjlig. Det är tack vare konversationerna oss i mellan som idén om en 

metodologisk uppsats föddes. Denna idé har medfört att jag kunde få ge uttryck för den kunskap 

jag inhämtat vid läsning av autoetnografisk litteratur samt att uppsatsskrivande har skett med 

högsta glädje och prestation. Det är i grund och botten det en student vill– få ge utlopp för egna 

idéer och tankar som driver kunskapsprocessen framåt.  

 

 

 
32 ISA – RC39 Biography and society 

https://drive.google.com/file/d/11hUkU1wNKt-dM32F1oK4W1slw-D_X2sJ/view 

https://drive.google.com/file/d/11hUkU1wNKt-dM32F1oK4W1slw-D_X2sJ/view
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