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Sammanfattning 

Denna uppsats är genomförd i samarbete med en stödverksamhet som erbjuder insatser enligt 

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387) med syfte att beskriva 

mödrars upplevelse av deras egen funktion som mamma till ett barn med högfungerade 

autism. Datainsamlingen har skett med tre stycken mödrar genom kvalitativa djupintervjuer 

med narrativa inslag. Vi har utgått från ett systemteoretiskt perspektiv med inslag av 

Grounded theory som analysmetod för att undersöka systemiska samband. Resultatet visar att 

mödrarna tar ett stort ansvar i att hjälpa sitt barn att hantera sin vardag. Deras situation medför 

stora påfrestningar på mödrarnas hälsa där de tvingas offra sina karriärer, sitt sociala umgänge 

och sjukskriver sig på grund av den stressfyllda situationen. Ur ett systemteoretiskt perspektiv 

kan hon ses som en kontroll och vårdkatalysator i hennes strävan efter ett gott liv för sitt barn 

där hon reglerar in och utflödet av nödvändig information och interaktion mellan det 

informella och professionella stödsystemen samt familjesystemet. Slutsatsen är att mödrarna 

behöver en tydlig och förtroendeingivande aktör att lämna över rollen som kontrollerande 

katalysator till för att minska hennes sammanlagda påfrestningar. De professionella måste 

jobba holistiskt samt så bör det informella stödsystemet av det professionella stödsystemet 

stärkas genom information, coachning och utbildning. 
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1. Förord 

En av oss utförde sin verksamhetsförlagda utbildning under socionomprogrammet termin fem 

på en stödverksamhet som erbjuder insatser enligt Lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (SFS 1993:387) och en av oss utförde den på den Skandinaviska skolan i 

Bryssel. På båda dessa praktikplatser kom vi i kontakt med ungdomar med neuropsykiatriska 

diagnoser, där ibland diagnosen autism spektrum tillstånd (AST). Utifrån detta föddes en 

nyfikenhet att få en ökad förståelse och inblick i vad det faktiskt innebär att vara förälder till 

ett vuxet barn med AST, men även hur föräldrarna upplever stöd av professionella och 

informella aktörer. Vi tror att det sammanlagda stödet som helhet är av yttersta vikt att belysa 

för att förstå föräldrarnas situation. 

Ämnet på examinationsuppsatsen präglades av att personal på en stödverksamhet under den 

verksamhetsförlagda utbildningen tillfrågade en av oss ifall detta område skulle kunna utgöra 

valet av examinationsuppsatsämne. Detta med anledning av ett intresse från verksamhetens 

sida att veta mer om de upplevelser föräldrar har kring de stödinsatser som föräldrar till barn 

med AST erhåller. Vi och stödverksamheten överenskom därefter att resultaten och 

slutsatserna ska redovisas till verksamheten efter att uppsatsen är färdigställd. Det område vi 

valt att kasta ljus på är både relevant och relativt outforskat och således därför viktigt att 

undersöka mer omfattande. I vår kommande yrkesroll som socionom kommer vi vara i 

kontakt med och arbeta tillsammans med anhöriga. Därför anser vi att ämnet för vår 

examinationsuppsats är viktigt att undersöka.   

 

1.1 Inledning  

Att få ett nytt barn till världen är för många en händelse fylld av hopp och framtidstro. Många 

tänker sig att sitt barn ska växa upp, skaffa sig en utbildning, ett jobb och få en livskamrat. 

Många föräldrar ser dessutom fram emot ett barnbarn. Men för föräldrar till ett barn med AST 

är detta sällan verkligheten. Tidigare kandidatuppsatser har beskrivit att föräldraskapet till ett 

barn med AST är som att driva ett företag (Säfström och Johansson, 2005) och förmodligen är 

detta en väldigt målande beskrivning av situationen. Med denna beskrivning tar vi avstamp 

och väljer att kasta oss in i detta fenomen. Vad kan vi som professionella göra för att stötta 

och hjälpa föräldrar i deras situation?  

 

2. Tidigare forskning 
När ett barn går från att vara barn till att bli vuxen sker ett skifte i roller, förväntningar och 

utmaningar i livet. I åldern 17-25 upplever många människor stora förändringar i sin vardag 

och sin personlighet. De är även under denna tid individen finner nära relationer till andra 

människor och sammanhang. Att klara av att skapa starka och genuina relationer till andra 

människor menar Erik Erikson är viktigt för både våra möjligheter att lyckas, för ett bra 

psykiskt välmående och definierar stora delar av vårt vuxna liv (Erikson & Erikson, 2004). 

Vid denna tid får vi vårt första jobb, vår första bostad och vår första riktiga kärlek. Allt detta 

innebär att vi utvecklas från att vara ett barn till att bli vuxna medlemmar i vårt samhälle. Det 

är dessa milstolpar som skapar möjligheten för oss att göra detta rollskifte. Detta rollbyte är 

viktigt för såväl oss personligen som samhället i stort. Samhället lägger ett stort intresse i att 
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ett sådant rollbyte sker (Tornstam, 2005). Unga vuxna med AST uppnår sällan denna 

självständighet (Howlin, Goode, Hutton, & Rutter, 2004; Smith, Greenberg & Mailick, 2012). 

De flesta individer med AST bor hemma länge hos sina föräldrar, får sällan fasta anställningar 

och är i behov av mer eller mindre omfattande stöd i sin vardag, eftersom de inte klarar av de 

mest vardagliga sysslorna (Howlin et al. 2004; Barnard, Harvey, Potter, & Prior 2001; 

Drumond, McDonald, MacKenzie, Keating & Fleming, 2004).  Föräldrar till vuxna med AST 

beskriver bland annat att de inte tror att deras barn kommer klara av sitt vuxna liv utan hjälp 

och stöd från dem. Det särskilda problemområdet är övergången mellan barn och vuxenåldern 

där föräldrarna tar över ansvaret över barnet då samhället inte ses kunna hantera det (Barnard 

et al. 2001). Sanders & Morgan (1997) beskriver att föräldrar till barn med AST är speciellt 

pessimistiska över deras barns framtid och de problem som kommer uppstå när deras barn 

med autism blir vuxet. Det tycks enligt Drumond et al. (2004) finnas en förväntning att 

föräldrar som har ett barn med funktionsnedsättning ska acceptera att det medför ett större 

ansvarstagande från deras sida avseende omvårdnad. Det är dessutom svårt för unga vuxna 

med autism att få nära vänner och delta i sociala aktiviteter (Howlin et al. 2004). Unga vuxna 

med AST blir sällan tillfrågade av vänner att umgås, de blir inte inbjudna till aktiviteter och är 

socialt isolerade. Bakomliggande faktorer som bidrar till denna sociala isolation ses bland 

annat vara den sämre samtalsförmåga, den mindre funktionella färdigheten och att de bor 

tillsammans med deras föräldrar (Orsmond, Shattuck, Cooper, Sterzing  & Andersson, 2013). 

Gray (1993) går så långt att han i sin studie benämner detta som en stigmatisering. Resultaten 

i hans studie visar att barn med autism och deras svårigheter med socialt samspel leder till en 

upplevelse av stigmatisering från omgivningen. Även barnens familjer kan uppleva sig själva 

stigmatiserade på grund av barnets tillstånd. Det autistiska barnets framträdande och 

svårigheter i vardagen som funktionsnedsättningen medför, kan även innebära ett problem för 

föräldrarna som i sociala möten och interaktioner försöker framställa sig och sin familj som 

normala. Smith et al. (2012) belyser även att föräldrar till ett vuxet barn med AST utmanas av 

barnets beteenden och symtom där barnets svårigheter till självständighet blir extra tydliga för 

dem. Dessa beteenden och symtom fortsätter även när barnet blir vuxet vilket utgör ett hinder 

för dem att nå självständighet eller att delta i samhället. Det kan ske förbättringar avseende 

autistiska symtom och beteendestörningar men dessa förbättringar vad gäller 

beteendefunktion saktas ner när den unge vuxne lämnar skolan. Detta ses innebära en risk att 

den unge vuxne med AST missanpassas i vuxen ålder.  

 

Att leva med ett vuxet barn med AST innebär stora påfrestningar för mödrar och fäder, där det 

bland annat har visat sig att det är mycket stressfyllt (Barnard et al. 2001; Sanders & Morgan, 

1997; Sloper, 1998; Benderix, 2007). Några faktorer som är stressande för föräldrar till ett 

barn med autism är oron över barnets tillstånd, att barnet inte blir accepterat av samhället eller 

andra familjemedlemmar och bristen av socialt stöd till förälder (Boyd, 2002). Kapaciteten att 

hantera sin egen stress har även visat sig vara svårare för föräldrar till barn med autism i 

jämförelse med föräldrar som har barn med andra funktionsnedsättningar som exempelvis 

Downs syndrom (Sanders & Morgan, 1997). Sloper (1998) beskriver att föräldrar till ett barn 

med funktionsnedsättning är utsatt för hög nivå av ångest och stress vilket kan medföra att 

deras barns kognitiva, beteendemässiga och sociala utveckling påverkas. 

 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Gael+I.+Orsmond%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Paul+T.+Shattuck%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Benjamin+P.+Cooper%22
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Ett utav de svåraste beteenden som föräldrar måste lära sig att hantera och förhålla sig till är 

deras barns stundtals aggressiva beteende som i vissa fall kan innebära att andra 

familjemedlemmar blir attackerade fysiskt (Julian, Pratt, Burton, Bromley & Emerson, 2004). 

Benderix (2007) bekräftar detta i en studie som visar att syskon i en familj påverkas av deras 

syster eller bror med AST. Syskonen kan bli utsatta för självskadebeteenden och våld vilket 

kan medföra att syskonen känner sig ängsliga. Syskonen hamnar även i skymundan på grund 

av att förälderns uppmärksamhet läggs på syskonet med AST.  

 

Det är även vanligt att föräldrar till ett barn med AST kan uppleva sig vara isolerade inom 

familjen men även utanför familjen. Orsaker till sådan isolering kan bero på att barnet inte vill 

ta emot den kontakt som föräldrar vill ha och på grund av barnets problematiska beteende. 

Utomstående familjemedlemmars oförståelse för vad föräldrar går igenom samt ett 

misslyckade att åstadkomma stå till tjänst med stöd till familjen, ses även vara en bidragande 

orsak till upplevelse av isolering (Woodgate & Ateah, 2008). Föräldrar har även visats ha 

upplevt att deras vänner inte är lätta att nå, där skälet bakom detta är att inte föräldrar vill 

lägga över någon börda bestående av oro och bekymmer på vännerna (Julian et al, 2004). 

Sloper (1998) beskriver att föräldrar som har ett barn med funktionsnedsättning i genomsnitt 

har lägre inkomster och är mer sällan anställda än jämnåriga som inte har barn med 

funktionsnedsättning. 

 

Föräldrars barn med AST och deras problematik är benäget att leda till konflikter mellan dem, 

som kan hota äktenskapet mellan mor och far (Grey, 2003; Barnard et al. 2001). Lundström 

(2005) beskriver att fäder som får ett barn med funktionsnedsättning kan uppleva det som ett 

misslyckande, en katastrof, chock eller besvikelse. Woodgate & Ateah (2008) menar att det tre 

största utmaningarna i föräldraskapet är det vaksamma föräldraskapet, upprätthållande av sitt 

själv, familjen och den kamp de upplever att vardagen består av. 

 

Vidare har det visat sig att föräldrar till ett vuxet barn diagnostiserade med AST har en större 

risk än föräldrar till barn utan AST att erfara psykologiska svårigheter (Julian et al. 2004; 

Smith et al. 2012). Dessa svårigheter är förknippade med barnets störning i beteende, kön, 

ålder hos föräldrarna, mängd av erhållet socialt stöd och även förälderns egen möjlighet att 

använda hanteringsstrategier (Julian et al. 2004). Övergången till vuxenlivet som har visat sig 

svår, har även visat sig vara särskilt långsam. Detta tydliggörs av Julian et al. (2004) som 

beskriver att föräldrar till vuxna barn med AST har upplevt övergången till vuxenåldern som 

väldigt långsam där ett flertal föräldrar varit ovissa om en formell transaktion vid denna tid. 

Drumond et al. (2004) beskriver att föräldrarnas blandade ansvar, en begränsad ekonomi, 

avsaknad av transport, lågt socialt stöd och brist på andrum utgör hinder för familjer att finna 

nödvändiga tjänster. Familjer som får minst mängd tjänster och stöd är de stora familjerna, de 

ensamstående föräldrarna och familjerna med låga inkomster. 

 

Det har även visat sig att föräldrar har olika upplevelse av professionella och informella 

stödaktörer. En stödform som erbjuder föräldrar möjligheten att dela sina erfarenheter och sin 

oro med andra föräldrar, har i flera studier visat sig mycket betydelsefullt (Boyd, 2002; 

Benderix, 2007; Grey, 2006; Lundström, 2005). Boyd (2002) betonar att ett informellt stöd, 
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särskilt från makar är av större betydelse än det formella stödet samt att de föräldrar som 

erhåller informellt stöd från vänner, släkt och familj har mindre upplevd stress och är till 

större del mer positiva till sitt barn. Det informella stödet från makar är även det stöd som 

mödrar först väljer att vända sig till. Enligt Sloper (1998) är särskilt det informella stödet från 

den direkta familjen relaterat till välbefinnande. Känslan av att som förälder ha kontroll över 

situationer och händelser och att sedan få lämplig dos av stöd och hjälp till familjen är en 

betydelsefull resurs.  

 

Inom det professionella stödet har även en ”key worker” som samordnar och bär ansvaret 

över olika professionella stödinsatser visat sig vara en effektiv stödinsats till föräldrar som har 

ett barn med funktionsnedsättning (Sloper, 1998; Lindblad, 2006). Denna ”Key worker” 

menar Sloper (1998) är betydelsefullt i den mening att föräldrar till barn med 

funktionsnedsättning då alltid har en person de kan vända sig till för att ställa frågor och 

samtala med. Enligt Julian et al. (2004) är det viktigt att föräldrar som har ett vuxet barn med 

AST får information om möjliga stödtjänster. Lindblad (2006) redogör att det även är viktigt 

att professionella stödjare erbjuder information och utbildning om barnets 

funktionsnedsättning till föräldrarna.  

 

Lundström (2005) beskriver att ett konkret stöd och hjälp i att exempelvis söka vårdbidrag 

och få samtalsstöd är ett betydelsefullt stöd för fäder till ett vuxet barn med AST samtidigt 

som fäder dock helst vill hantera krisen på egen hand. Sloper (1998) beskriver att många 

föräldrar till barn med funktionsnedsättning ser det individuella stödet som ett misslyckande i 

föräldraskapet. Därför vill många föräldrar inte erhålla denna form av stöd. Detta innebär att 

en viktig innebörd i utformning av föräldrastöd ska styrka föräldrarnas egen kontroll och 

deras starka sidor som förälder. 

 

Samtidigt beskrivs det som betungande för föräldrar när de inte får ett tillräckligt 

professionellt och informellt stöd och när andra människor nedvärderar deras barn. För 

föräldrar till ett barn med funktionsnedsättning kan det vara en kamp mot de professionella 

när de upplever en brist av professionellt stöd. Denna kamp uppstår på grund av att föräldrar 

vill skydda barnets och deras egen värdighet och ett anseende att de vet att de behöver stödet. 

Det informella stödet går inte att kräva och utgörs av lättnad och spontanitet vilket var 

betydelsefullt för föräldrarna. Stödet av informella utgörs av att vara en betydelsefull, 

livsberikande och spontan gemenskap. Om ett informellt stöd brister upplevs barnets 

funktionsnedsättning och deras eget vårdande som en börda. Detta innebär sedan att föräldrar 

stängs ute från gemenskap med andra människor (Lindblad, 2009).  Boyd (2002) menar att de 

professionella måste lyckas med att erbjuda föräldrarna stöd. Om professionella kan erbjuda 

familjer val av olika stödinsatser är det större möjlighet att familjens unika behov av stöd kan 

tillgodoses. Föräldrar till barn med AST bör även få hjälp att behålla ett socialt stöd och Boyd 

(2002) anser att det är mycket viktigt att det forskas vidare på vilket socialt stöd som är den 

bästa hjälpen för föräldrar. Det saknas kunskap kring detta område och professionella bör veta 

vad det informella och professionella stödet betyder när det gäller att minska stress som 

föräldrar till barn med autism ofta innehar. Föräldrar bör dessutom få stödinsatser till sitt barn 

för att föräldrarna ska kunna hantera sin föräldrasorg. Om föräldrar inte får detta stöd av 
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professionella kommer detta påverka barnens hälsa.  Lindblad (2006) framför att lyhördheten 

för den sårbarhet föräldrar kan uppleva ur negativa besked om deras barns hälsotillstånd är en 

viktig egenskap hos den professionella. Om de professionella stödjarna även visar att de vill 

barnets bästa medför detta en tillit mellan föräldrarna och de professionella eftersom att detta 

innebär att de har ett gemensamt mål. De stödmodeller som använder sig utav en helhetssyn 

på de behov som föräldrar anser sig ha samt fokuserar på att bilda en relation mellan föräldrar 

och professionella är de modeller som tillgodoser detta behov av stöd på bäst sätt. Det är 

viktigt att föräldrarna och barnet blir uppfattades som personer och att de ges möjlighet att 

uttrycka sina egna känslor och funderingar. Det är även betydelsefullt att professionella 

stödjare ödmjukar sig inför föräldrarnas egen kunskap om barnet och dess 

funktionsnedsättning. Att som förälder bli bekräftad som barnets vårdare inger ett hopp för 

barnets framtid och en trygghet i föräldraskapet.  

 

Samtidigt som föräldrarna är behov av stöd från yttre aktörer har möjligheten att använda 

hanteringsstrategier visat sig vara kopplat till föräldrars psykiska välmående. Om föräldrar till 

ett vuxet barn med AST är benägna att använda hanteringsstrategier möjliggör detta ett bättre 

psykiskt välmående. En hanteringsstrategi som visat sig vara betydelsefullt är att föräldrarna 

kan ta pauser från att ta hand om barnet (Julian et al. 2004). Föräldrar till barn med AST 

verkar även se det som betydelsefullt att kunna släppa taget om sitt barn och att det finns en 

balans mellan föräldraskapet och andra aspekter i livet som har värde. Detta är viktigt för att 

få en ökad livskvalitet och välbefinnande. Det har även visat sig vara viktigt att båda 

föräldrarna står tillsammans, även när deras åsikter och värderingar inte är lika. För att 

undvika konflikter och konfrontationer är det jämväl viktigt att föräldrar fungerar som ett 

team (Woodgate & Ateah, 2008). Gray (2006) framför att föräldrar kan använda sin egen 

tanke för att på ett strategiskt sätt klara av sin situation. Genom att se glädjen i sitt barn och 

fokusera på det goda i barnet istället för det problematiska kan föräldraskapet hanteras på ett 

bättre sätt. Ännu en hanteringsstrategi för att mödrar och fäder till barn med AST ska klara av 

sitt dagliga liv har även visat sig vara att ta en dag i taget (Grey, 2003; Lundström, 2005) men 

även att hantera problemen direkt när de uppkommer (Grey 2003). Sloper (1998) redogör att 

föräldrar antingen intar en aktiv strategi genom att hantera ett problem direkt, eller en passiv 

sådan genom att tänka att det löser sig eller helt undvika problemet. De föräldrar som intar en 

aktiv strategi har mindre ångest än de föräldrar som använder en passiv strategi. Dessutom 

tycks även föräldrar som använder en passiv strategi ha ett större behov av tjänster. Därför är 

viktigt att den professionella stödjaren är proaktiv i kontakten med föräldrar. 

 

Många mödrar till ett barn med AST kan uppleva att deras emotionella välmående påverkas, 

där många ser sig vara i behov av psykoterapi och medicinering på grund av de påfrestningar 

deras barn med AST kan innebära.  Fysiska sjukdomar och stroke har även visats kunna bero 

på den höga belastning mödrarna till barn med autism upplever (Grey, 2003). Stressen som 

uppkommer genom att leva med ett vuxet barn med AST kan dessutom ha en negativ 

inverkan på mödrars psykiska välmående. Mödrar har större risk jämfört med mödrar med 

vuxna barn utan AST att utveckla fysiska symtom som exempelvis trötthet, ledvärk, 

magproblem och huvudverk. Mödrar till vuxna med AST har även visats jämfört med mödrar 

till barn utan funktionsnedsättning ha lägre kortisol, vilket liknas med vårdgivares utbrändhet 
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och individer med posttraumatiskt stressyndrom. Mödrar som har ett vuxet barn med AST är i 

behov av stöd som hjälper att minska stress för dem och hela familjen genom hela livet menar 

Smith et al. (2012). 

 

Att leva med ett barn med AST kan leda till att mödrar ofrivilligt måste offra sin arbetskarriär 

(Barnard et al. 2001; Gray, 2003; Sloper, 1998). På grund av brister vad gäller 

tillhandahållande av stöd till föräldrarnas barn samt obekväma tider avseende exempelvis 

möten på sjukhus eller skolskjuts hindras många mammor att arbeta utanför hemmet även fast 

dem vill (Sloper, 1998). Enligt Grey (2003) är det svårt för mödrar till ett barn med AST att 

kombinera sitt arbete och vårdnaden om sitt barn hemma på grund av barnets problematik. 

 

Grey, (2003) redogör hur mödrar av vänner och fäder kan uppleva sig själva bära ansvaret för 

sina barns beteende, vilket Gillberg & Peeters (2001) belyser genom att lyfta fram att 50 % av 

de som diagnostiserats med AST har en nära släkting med likadan diagnos eller liknande 

symtom. 

 

Det finns en skev könsfördelning mellan fäder och mödrar som har ett barn med AST, där 

mödrar kontra fäder är mer benägna att avsluta sina karriärer och har jämfört med fäderna 

upplevt mer känslomässigt lidande. Detta på grund av att mödrar generellt har det 

huvudsakliga ansvaret vad gäller barnets remissprocess, behandlingen av barnets pedagogiska 

problem och att de har upplevt de flesta negativa konsekvenserna av barnets handikapp. 

Mödrar är även oftast den person i familjen som bär huvudansvaret vad gäller inbokade möten 

med exempelvis skola och andra vårdkontakter.  Mödrarna får ta det främsta ansvaret 

inbegripande hushållsarbete, vårdandet av det funktionshindrade barnet, hanteringen av de 

problem som uppstår samt ha den främsta rollen i samordning av stödinsatser (Grey, 2003). 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att det finns en omfattande svårighet för unga vuxna med 

AST att uppnå självständighet och inträda i en vuxenroll. De befinner sig därför i en stor 

beroendeställning till sina föräldrar. Professionella verkar även uppleva en brist av kunskap 

kring vilket stöd som lämpar sig bäst till familjer med unga vuxna med AST. Vidare innebär 

mödrarnas ansträngda situation en påverkan på deras hälsa och stora områden av deras liv. 

Mödrarna har ett stort ansvar att ta hand om sitt barn med AST. Mödrar och fäder har 

dessutom visat sig ha olika upplevelser och värderingar om ett professionellt och informellt 

stöd samt olika sätt att hantera sin situation för att orka. Därför vill vi ta avstamp in i 

mödrarnas verklighet för att få en förbättrad förståelse för mödrarnas situation i svensk 

kontext. Vi vill kunna måla upp en väl utformad och överblickande bild med förhoppningen 

att det ska kunna vara till hjälp i de professionellas utformande av insatser till mödrar som har 

ett barn med AST. 
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3. Syfte 
Uppsatsens syfte är att beskriva mödrars upplevelse av deras egen funktion som mamma till 

ett barn med högfungerade autism. 

 

3.1 Frågeställningar 

Vilka upplevelser har mödrarna av att vara mamma till ett barn med AST? 

 

Vilka samband finns mellan det professionella stödet, informella stödet och familjen. 

 

Hur ser mödrarna på deras roll och funktion i relation till professionella och informella 

aktörer? 

 

3.2 Definitioner 
Professionellt stöd: Handlar om social, fysiskt, ekonomiskt och psykologiskt stöd från 

professionella aktörer (Boyd, 2002).  

 

Informellt stöd: Handlar om det nätverk som finns kring familjen och den grad av stöd som 

detta nätverk kan tänkas ge. Exempel på dessa nätverk är: släkt, vänner och grannar (Boyd 

2002). 

 

Den benämnda stödverksamheten erbjuder insatser enligt Lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (SFS 1993:387) där även anhöriga som exempelvis föräldrar kan erbjudas 

anhörigstöd.  

 

3.3 Avgränsningar 
Vi avgränsar uppsatsen till mödrar som deltog i en anhörigstödgrupp och som har ett ungt 

vuxet barn mellan åldrarna 17-22 år med högfungerade autism.     

 

4. Teoretisk förförståelse 
Nedan kommer uppsatsens teoretiska förförståelse att redovisas. Vi valde att i denna uppsats 

begagna oss utav ett systemteoretiskt perspektiv. Systemteori valdes väldigt tidigt i processen 

och kommer att genomsyra hela uppsatsen, i såväl intervjuguide som analys. Teorin valdes 

eftersom att den utgör ett effektivt verktyg för att analysera samband och relationer mellan 

annars olika aspekter av ett problem. Tidigare kvalitativt inriktad forskning har även använt 

sig utav systemteori för att förstå AST (Larsson, 2007) och detta utgör ytterligare ett argument 

för systemteori som den huvudsakliga teoretiska utgångspunkten.  

 

Systemteoretisk översikt: Öquist (2008) beskriver att systemteori i grunden handlar om att 

se helheter, där Aristoteles ord ”Helheten är större än summan av dess delar” är ett ledande 

förhållningssätt. Vidare beskrivs att den ohälsa som finns i vår värld grundläggande består av 

vår oförmåga att se helheten, där förmågan att se samband och strukturer är central för 

förmågan att hjälpa individen. Systemteori ser alla människor som delar i ett eller flera system 

där systemet påverkar de individer som ingår i systemet men där också dessa individer 
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påverkar systemet. Dessa system kan vara allt ifrån vänner, arbete och familj till större system 

som de land som personen bor i och de lagar som gäller för det landet. Dessa är sedan 

indelade i olika subsystem som exempelvis relationer till arbetskamrater på arbetsplatsen. 

Systemen påverkar varandra på olika sätt. Beroende på sammanhang måste därför systemiskt 

tänkande och problemlösande ske i nivåer. Dessa kan ses som en spiraltrappa där micro, meso 

och makrosystem påverkar och interagerar i en spiral som blir större och större. Systemiskt 

tänkande karaktäriseras av ett skifte från rationellt orsak-verkantänkande (A orsakar B) till ett 

cirkulärt tänkande. Ett exempel är systemen arbetsplatsen och familjen. Om arbetsplatsens 

förhållanden ändras negativt så kommer detta att påverka familjeförhållanden i form av 

försämrad ekonomi och ökad livsstress. På samma sätt kan familjen påverka arbetet. Om 

förälders hemförhållanden är påfrestande kommer det troligt påverka prestationen på 

arbetsplatsen. I detta exempel är det inte a som orsakar b utan a påverkar b som påverkar a 

och så vidare.   

Varje system är även hierarkiskt ordnade i nivåer. I ett system är det viktigt att gränserna 

mellan de olika nivåerna inte suddas ut, utan är klart definierade. Ett exempel på nivåer i ett 

system är förhållandet mellan förälder och barn i familjesystemet. I en familj där gränsen 

mellan förälderns överordnade position suddas ut mot barnet kommer konflikter och obalans i 

systemet att uppstå. Att tydliggöra dessa gränser och vad de innebär är bland annat en 

användbar strategi i familjebehandling som visat sig framgångsrikt till att skapa bättre 

relationer inom och mellan system och subsystem (Öquist, 2008). 

De system som är öppna tillåter vem som helst att ingå i systemet. Denna form av system kan 

utbyta information men sin omgivning och på så sätt expandera i komplexitet. Ett öppet 

system är i rörelse och förändras ständigt och har därför möjlighet att fortleva. Ett slutet 

system kommer ha en större risk att till slut upplösas eftersom den inte får något tillskott av 

information. Detta sker genom att allt för många konstanter bildas och därav stelnar systemet. 

För att ett slutet system ska överleva måste systemet behålla en viss input eller output som 

tillför information. Denna form av system har ofta någon form utav grindvakt, vilket 

inbegriper en funktion som reglerar vad eller vilka som får tillgång till systemet. Ett exempel 

på ett slutet samhälleligt system är exempelvis LSS som innehåller bestämmelser om insatser 

till vissa personer med funktionshinder. Denna lag ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full 

delaktighet i samhällslivet där målet skall vara att personer med funktionshinder ska få 

möjlighet att leva som andra. För att ges rätt till insatser enligt denna lag krävs att personen 

omfattas i personkretsen. Det vill säga att insatserna enligt denna lag endast inriktas till 

personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, personer med 

betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder 

föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller personer med andra varaktiga fysiska 

eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora 

och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande 

behov av stöd eller service. Här finns grindvakter till detta system bestående av läkare och 

psykologer som har rätt att diagnostisera personer och således ge tillgång till systemet. När 

informationsflödet ut och in till systemet stagnerar så kommer den feedback som finns inom 

systemet att stagnera och i det fallet kan inte systemet upprätthålla sina premisser och 
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kommer då att upplösas. I ett system krävs det därför att den till viss del öppnar sig mot 

omgivningen för att informationsutbytet ska fungera. När systemet stagnerar och vardagen allt 

för mycket ritualiseras ökar risken för att de individer som ingår i systemet på grund av 

isolationen få en missvisande världsbild. Detta menar systemteori är sant i alla sammanhang 

som skapar denna forma av system (Öquist, 2008). 

 

Vidare innehåller systemteori begreppet feedback vilket innebär att få någonting. Feedback 

kan antingen vara positiv eller negativ.  Detta sker när en person gör något som omgivningen 

reagerar på vilket i sin tur påverkar personen. Positiv feedback ökar avståndet till setvärdet 

och negativ minskar avståndet till setvärdet. Om en person börjar sitt jobb klockan 06.00 är 

denna tid setvärde om sedan personen aldrig kommer före 06.30 så kan arbetsgivaren välja att 

antingen ge negativ feedback som gör att personen återgår till 06.00 eller så låter 

arbetsgivaren det vara och därav ge positiv feedback vilket på sikt kan rasera de system som 

finns. Ofta sker detta i feedbackcykler som antingen är positiva eller negativa. Setvärdet är 

alltså utgångspunkten för ett system där feedback antingen kan ändra eller befästa systemets 

förhållande och funktion i sitt sammanhang. System har även en inneboende tröghet vilket 

menas att ett system kommer att motarbeta förändringar i alla riktningar. Ett system hindras 

bland annat från att förändras genom så kallade konstanter. Dessa konstanter har till uppgift 

att kyla ner eller stagnera systemet för att skapa ordning och motverka kaos. Vissa system 

måste dock sluta sig för att kunna överleva. Dessa system sluter sig för att rädda systemets 

fortlevnad. Ett exempel på ett sådant system är armén eller mentala sjukhusinrättningar. Likt 

armén är denna slutenhet en strategi för överlevnad och sker på bekostnad av dess 

medlemmars frihet och välmående (Öquist, 2008).  

 

5. Metod 
För att få kunskap om de tre mödrarnas upplevelser om sin egen funktion som mamma när de 

har ett barn med AST, valde vi att använda oss av en kvalitativ metodansats baserad på 

semistruturerade intervjuer med narrativa inslag. Analysen av datamaterialet valde vi att 

genomföra med inspiration från grounded theory.  
 

5.1 Litteraturgenomgång 

För att finna vetenskapliga artiklar och tidigare studier har vi använt oss av databasen web 

science, SOCindex och Google scholar. AD Libris har använts för att finna relevant litteratur 

och vi har även begagnat oss av källor och referensen som annan forskning hänvisat till. 

Genom detta tillvägagångsätt har vi lyckats ringa in den forskning som verkar vara mest 

använd i samtiden. Hemsidor som exempelvis Socialstyrelsen och APA (American 

psychological association) har även använts för att kasta ljus på det fenomen som vi valt att 

undersöka. Exempel på ord som använts vid sökning av forskning är: autism, AST, ASD, 

Asperger, parent, Adulthood, parenting och support.  
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5.2 Urvalsprocessen 

Urvalet av föräldrar gjordes i samarbete med stödverksamheten. Erbjudande till att medverka 

i uppsatsen skedde i anslutning till stödverksamhetens anhörigstödgrupp där nio stycken 

föräldrar som har barn med AST mellan åldrarna 17-22 år var aktiva. Detta underlag 

bedömdes lämpligt i relation till uppsatsens urvalskriterier och uppsatsens övergripande syfte. 

Uppdraget föll därefter på att skriva ett informationsbrev till föräldrarna där det framgår att vi 

skriver uppsatsen, vad syftet med uppsatsen är samt en beskrivning av vetenskapsrådets etiska 

krav; Samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och informationskravet. 

Informationsbrevet skickades till verksamheten som därefter vidarebefordrade 

informationsbrevets innehåll vid en av dessa anhörigstödträffar. Tre föräldrar valde att 

frivilligt ställa upp på en intervju. Föräldrarna fick sedan lämna kontaktuppgifter på en 

blankett som vidarebefordrades tillbaka till oss. Därefter kontaktades föräldrarna via telefon 

där tid och plats för intervju bokades.  

 

5.3 Intervjuerna 

I denna uppsats har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer som även benämns som 

kvalitativ intervju. Denna semistrukturerade intervju ses innehålla färdiga övergripande teman 

som intervjuaren vill undersöka. Intervjuerna utgörs inte av någon fast ordning, där 

följdfrågor och frågornas variation i ordalag tillåts (Bryman, 2011).  

  

En form av intervju som är karakteristisk med den kvalitativa intervjun/semistrukturerade 

intervjun är den livsberättande intervjun, eller den så kallade narrativa intervjun. Denna 

intervjuform har vi valt att använda oss av och beskrivs av Bryman (2011 s 417) utgöra en 

“dokumentation av människors inre upplevelser, hur de uppfattar, tolkar och definierar den 

värld som omger dem”. Vid denna intervju följer inte vi någon särskild mall eller frågeschema 

utan utgörs av en intervju där frågorna inte behöver komma i samma ordning som 

intervjuguiden säger. Intervjufrågorna är även konstruerade för att generera en berättelse. 

Exempelvis frågan: Hur är det att vara förälder till ditt barn? 

 

Uppsatsens syfte är att beskriva mödrars upplevelse av deras egen funktion som mamma till 

ett barn med högfungerade autism. Den narrativa intervjun menar Wigg (2009) är en lämplig 

metod när vi vill belysa erfarenheter och upplevelser. Människor tenderar att vilja berätta om 

sig själva, om sina liv och om andra människors liv. Detta för att bland annat berättandet 

skapar mening i livet. I livsberättande forskning begriper vi dessa berättelser för att få en 

större förståelse över deras liv. Vi vill även med denna uppsats belysa de samhälleliga 

strukturer gällande stöd från professionella och informella aktörer som mödrarna upplever 

dessa. I detta finns livsberättelsernas största styrka, att det ger oss kunskap om en individs 

upplevelser, tankar och minnen samt de strukturer som omger dem.  

 

Platserna för intervjuerna utfördes enligt de medverkades önskemål och varierade mellan de 

medverkande. Intervjuerna skedde hemma hos intervjupersonen eller på stadsbiblioteket i ett 

grupprum på orten de bor. Intervjuernas längd var cirka 1h och 45min. Innan och efter 

intervjun skedde ett vardagligt spontant samtal vilket gav tillfälle för föräldrarna att ställa 

frågor och lära känna intervjuarna. Intervjuguidens frågor består utav fem områden med 
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underfrågor som är riktade till att undersöka mödrars upplevelse av att leva med ett barn med 

AST samt deras upplevelse av stöd av professionella och informella. Följdfrågor tillämpades 

för att skapa ett så uttömmande svar på intervjufrågorna som möjligt. Först tillämpades 

demografiska frågor rörande antalet familjemedlemmar, civiltillstånd, sysselsättning samt 

ålder på intervjupersonernas barn. Vidare kom efterföljande frågor kring intervjupersonens 

barn med AST, med den inledande frågan: Vill du berätta lite om ditt barn? Dessa frågor 

syftar till att beskriva intervjupersonens förhållande till sitt barn samt bilda en kontext till de 

efterföljande frågorna. När detta område var avklarat lades fokus på intervjupersonens 

erfarenheter och upplevelser av att vara förälder till ett vuxet barn med AST. Detta avsnitt 

inleddes med frågan: Berätta hur det är att vara förälder till ett barn med AST? Efter denna 

övergripande fråga utforskades såväl möjligheter, begränsningar och påfrestningar i 

föräldrarollen och även den känslomässiga upplevelsen av att vara förälder. Dessa frågor 

efterföljdes av frågor rörande familjen. Dessa syftade till att dels utreda familjens 

konstellationer och dynamik men också att utreda familjemedlemmarnas möjligheter till att ge 

stöd och hjälp till varandra med den inledande frågan: Var det någonting som du märkte 

ändrades eller påverkades i familjen under den här tiden? Efterkommande avsnitt handlade 

om informellt stöd. Dessa frågor syftade till att kartlägga och bedöma det informella stödets 

utformning och relevans. Här tillämpades även framtids och drömscenariofrågor för att på så 

vis fånga essensen i det informella stödet och dess funktion. Detta avsnitt inleddes med 

frågan: Fanns det personer i din omgivning som var betydelsefulla för dig, ditt barn eller din 

familj avseende hjälp eller stöd? Slutligen fokuserades intervjufrågorna på intervjupersonens 

erfarenheter, upplevelser och tankar kring professionellt stöd med frågan: Fick ditt barn stöd 

av professionella under den här perioden? Vissa frågor är formulerade för att generera 

berättelser medan andra är formulerade som antingen slutna eller öppna frågor. 

 

För att inte missa nödvändigt material i både vad och hur intervjupersonerna svarade på 

frågorna och det sammanhang i vilket intervjupersonen förmedlar sitt budskap, har vi valt att 

spela in intervjun i sin helhet vid samtliga tillfällen. Intervjuerna har även utgått från vad 

intervjupersonerna har velat berätta om och anpassat frågorna efter det. Vidare har även 

intervjuguidens frågor och teman varierat mellan samtliga intervjutillfällen i förhållande till 

hur intervjupersonens berättelser utvecklat sig (Bryman, 2011). Det ska däremot förtydligas 

att inget tema eller område i intervjuguiden har uteslutits ur intervjun. Under intervjuernas 

genomförande har även vissa kompletterande frågor ställts utöver intervjuguidens redovisade 

frågor.  Dessa frågor syftade i huvudsak till att förtydliga en antydd undermening eller ett 

utvecklande av ett i förbifarten uttalat område. 

 

5.4 Analysmetod 

Analysens metod och utformning har hämtat sin inspiration från grounded theorys 

analysprocess i det avseende att analysens ambition är att utveckla begrepp och hypoteser 

(Bryman, 2011) om samband mellan stödaktörer såväl professionella som informella och 

familjemedlemmar. Utforskandet av datamaterialet inleddes med att bryta ner de tre 

transkriberade intervjuerna till mindre beståndsdelar. Detta genomfördes med att först ta ut 

meningsbärande enheter som sedan kodades. Alla koder från respektive intervju samlades på 

ett gemensamt dokument och jämfördes med varandra. Koder som förmedlade liknande 
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betydelser fördes samman i olika grupper där varje grupp av koder omramades av en kategori 

som utgjorde en högre abstraktionsnivå än de tidigare koderna. När alla koder var 

kategoriserade skedde ytterligare en kategorisering och abstrahering utav de tidigare 

kategorierna. I denna uppsats valde vi att kalla dessa för deskriptiva kategorier. 

 

Den deskriptiva kategoriseringen bildar en kartläggning samt en beskrivning av de olika 

systemiska nivåerna. Ur ett systemteoretiskt perspektiv kan alla familjemedlemmar, släkt, 

vänner, arbetskollegor och det professionella stödet ses som olika system med olika 

egenskaper. Denna studie ser de kategorier som är redovisade i den deskriptiva 

kategoriseringen som egenskaper, som ur mödrarnas perspektiv karakteriserar varje enskilt 

system. System är hierarkiska och kan delas upp i den hierarki som redovisas i modellen 

nedan där de yttre systemen är överordnade de inre systemen (Öquist, 2008). 

 

Figur 1: Illustrerar de olika systemen i hierarkisk ordning. Den yttersta cirkeln är överordnat 

de inre cirklarna.  

 
 

Efter den deskriptiva kategoriseringen skedde något vi benämner analytisk kategorisering som 

utforskade relationerna mellan de deskriptiva kategorierna och hur de förhåller sig till 

uppsatsens kärnkategori. Detta för att bilda hypoteser och förklaringsmodeller mellan de olika 

systemiska nivåerna. I detta skeende analyserades kategorierna med hjälp av uppsatsens 

teoretiska utgångspunkt. Dessa kategorier utgör alltså teoretiska förklaringsmodeller och 

hypoteser utifrån det empiriska materialet (De deskriptiva kategorierna), för hur dessa 

deskriptiva kategorier förhåller sig till uppsatsens kärnkategori ur ett systemteoretiskt 

perspektiv. I denna analytiska kategorisering kommer även områden som är av särskild 

betydelse avseende informellt och professionellt stöd tas i beaktande. Nedanstående modell 

illustrerar hur kodnings och kategoriseringsprocessen gått till. 

 

 

 

 

  

Barnet 

Familjen 

Informella 

Professionella 
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Tabell 1: Illustrerar bearbetningen, tolkningen och kategoriseringen av datamaterialet från 

citat till kärnkategori. 

Citat  Kod Kategori Deskriptiv 

kategori 

Analytisk kategori Kärnkategori 

Med allt välja 

alternativ, det ena 

eller andra det går 

inte bra för henne. 

Så att, tider 

busstabeller, få 

information och 

så vidare är svårt. 

Svårt välja 

alternativ, läsa 

tidtabeller ta emot 

information. 

Praktiska svårigheter 

som begränsar 

självständigheten 

Att utestänga 

och bli 

utestängd 

Ensamhetsparadoxen   Mamman som 

kontroll och 

vårdkatalysator i 

hennes strävan 

efter ett gott liv för 

sitt barn 

Men det finns 

naturligtvis en 

fara att bli för 

kontrollerande i 

det här. 

Farligt att bli för 

kontrollerande 

Mammans kontroll 

försvårar barnets 

självständighet 

Mammans 

prestige i sin 

egen förmåga 

att ta hand 

om sitt eget 

barn 

Förtroendeparadoxen Mamman som 

kontroll och 

vårdkatalysator i 

hennes strävan 

efter ett gott liv för 

sitt barn 

 

 

5.5 Etiska överväganden 

Alla föräldrar fick inledningsvis underrättad skriftlig information om uppsatsens syfte, om 

rätten att bestämma över sin egen medverkan, om föräldrarnas konfidentialitet i uppsatsen, att 

alla uppgifter som insamlats endast används för forskningsändamål, var bandinspelningarna 

kommer att förvaras samt var forskningsresultaten kommer göras allmänt känd (Bryman 

2011). De föräldrar som antog förfrågan om att medverka på intervju gavs även muntlig 

information via telefon samt vid intervjutillfället. Detta för att tillförsäkra att föräldrarna 

verkligen viste vad de har samtyckt att delta i. Vad gäller hänvisning till andra forskares 

material har ställning tagits att sträva efter att så lång som möjligt hänvisa till grundkällor och 

inte genom sekundär hänvisning. Vi fick tag i intervjupersonerna med hjälp av professionella 

vid en stödverksamhet. Det etiska dilemmat i detta avseende var att personal på 

stödverksamheten hade vetskap om vilka personer som valde att delta i uppsatsen.    

 

Vid varje intervju ombads att få samtycke att spela in intervjun. Samtycket efterfrågades vid 

två tillfällen. En gång vid det bifogade informationsbrevet samt vid intervjutillfället. Vidare 

informerades de medverkande även om att inspelningen kommer att förstöras efter den är 

transkriberad samt att den inspelade intervju skulle skickas till datorer med lösenord 

(Vetenskapsrådet, 2011). Samtliga citat där mödrarnas eller barnens namn funnits med har 

figurerats för att försäkra anonymiteten. Det som hade kunnat tillförsäkra föräldrarna 
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ytterligare anonymitet är att personal på stödverksamheten inte fick veta vem av föräldrarna 

som tackade ja att medverka på intervju. Detta skulle ha kunnat genomföras på ett bättre sätt 

genom att de frivilligt deltagande mödrarna skulle ha tilldelats en egen svarsblankett som de 

kunde ha skrivit sina kontaktuppgifter och skickat in när de kommit hem. Majoriteten av de 

medverkande i intervjuerna påvisade mycket känslor och grät stor del av intervjun. Några 

föräldrar var även mycket upprörda och arga vid intervjutillfället. Av respekt för dessa känslor 

och affekter erbjöds föräldrarna att ta en paus och vänta till dess de var benägna att fullfölja 

intervjun. Föräldrarna har efter intervjun fått telefonnummer till oss ifall de skulle önska att 

samtala vidare om någonting som de reflekterat kring efter intervjun. Föräldrarna berättade att 

det var mycket betydelsefullt för dem att få berätta om deras situation för någon som tar sig 

tid att lyssna vilket var mycket uppskattat och uppfyllde ett behov hos de intervjuade. 

 

6. Metod Diskussion 
Bryman (2011) beskriver att det är vanligt att forskare gör anspråk på att använda sig utav 

grounded theory, trots att det endast är delar av ansatsens metod som använts. I denna uppsats 

har vi endast använt oss utav vissa delar i grounded theory. Dessa delar återfinns dels i 

uppsatsens ambition att skapa en teoretisk modell över mödrarnas situation, analysens ansats 

och kodningsmodell där vi följt grounded theory kodningsprocess och förklarat teoretiska 

samband i det empiriska materialet. Eftersom vi inte använt oss utav grounded theory i 

datainsamlingen har förmodligen den teoretiska mättnaden och uppsatsens interna validitet 

påverkats negativt. Vi vill däremot mena att de underlag som den narrativa datainsamlingen 

gett är tillräckligt för att utvecklandet av en teori ska vara möjlig. Vi valde att inte följa 

grounded theorys parallella datainsamlingsmodell av två anledningar. Dels bristen på tid då 

datamängden för varje intervju var så pass stor att ett samtidigt datainsamlande och 

analyserande skulle kosta alldeles för mycket tid.  Det var även praktiskt svårt att genomföra 

fler intervjuer eftersom det är svårt att finna intervjupersoner som ingår i denna målgrupp, 

framförallt i relation till de resurser vi hade till förfogande för denna uppsats. 

 

Ansvarsfördelning: De största delarna av uppsatsen har vi skrivit tillsammans, sittandes vid 

samma dator uppkopplad mot Johnnys TV i det gemensamma kollektiv där både Johnny och 

Daniel bor. Den ansvarsfördelning som fanns bestod av att Johnny haft ett större fokus på den 

tidigare forskningen och förordet medan Daniel jobbat mer med den teoretiska förförståelsen, 

inledningen och intervjuguiden. Det Johnny skrivit har även granskats och reviderats av 

Daniel och tvärt om.  

 

7. Bakgrund 

Autism spektrum tillstånd: AST räknas idag som en neuropsykiatrisk diagnos och forskning 

idag pekar på att det handlar om en skada i hjärnans utveckling som i sin tur påverkar 

hjärnans kognitiva funktioner. Det finns en inbördes variation mellan alla människor som har 

AST då varje persons AST uttrycks och påverkar personen olika. Men trotts detta finns det 

gemensamma drag av svårigheter bland annat med sociala samspel, typiska beteenden och 

brister i den kommunikativa förmågan. Det finns en del psykologiska teorier som försöker 

förklara vad som är skillnaden mellan en person med AST och andra. Barn och vuxna med 
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AST kan ha en begåvningsnivå som varierar allt ifrån utvecklingsstörning, fullt 

normalbegåvade, till väldigt intelligenta. Det är fortfarande inte helt klarlagt vad som orsakar 

autism men sammanfattningsvis går det att säga att det är en kombination av genetiska, 

fysiologiska och psykologiska faktorer. Det har visat sig att skador både innan och efter 

födseln kan orsaka AST men bland annat tvillingstudier har visat att det finns en tydlig 

genetisk koppling till AST. Det verkar även vara vanligare med AST hos män än hos kvinnor 

(MRC, 2001).     

 

I Maj 2013 släpptes DSM5 vilket tar de tidigare diagnoserna autistiskt syndrom, asperger 

syndrom, genomgripande störning i utvecklingen utan närmare specifikation och disintegrativ 

störning och slår ihop dessa till en och samma diagnos som benämns autism spektrum 

tillstånd (AST). Detta eftersom dessa diagnoser verkat tyda på samma kärnproblematik samt 

har samma kliniska uttryck. AST definieras genom två kriterier som måste ha funnits sedan 

tidig barndom samt orsakat funktionsbegränsningar i vardagen: 

 

 Brister i social kommunikation och interaktion: brister i socioemotionell ömsesidighet, 

brister i ickeverbal kommunikation som interaktion, oförmåga att etablera och behålla 

personliga relationer i förhållande till ålder. Undantaget föräldrar och andra vårdare. 

Här ska samtliga kriterier vara uppfyllda. 

 

 Begränsade repetitiva beteenden, intressen och aktiviteter. Med detta menas: 

Stereotypa upprepningar i tal, motorik eller interaktion med föremål. Överdriven 

ritualisering och fixering vid rutiner, både verbalt och i beteendemönster. Starkt 

begränsade intressen som är onormala i intensitet och fokus samt en över eller 

underkänslighet för sinnesintryck eller ett ovanligt intresse för stimuli i omgivningen. 

Fyra av dessa måste uppfyllas (APA, 2014) 

 

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387): Personer som 

omfattas i personkretsen (LSS 1§) är enligt denna lag berättigad att söka rådgivning och annat 

personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för 

människor med stora och varaktiga funktionshinder. De kan få biträde av personlig assistent, 

ledsagarservice, biträde av kontaktperson, avlösarservice i hemmet samt korttidsvistelse 

utanför det egna hemmet. De är även berättigad att söka få korttidstillsyn utanför det egna 

hemmet, få bo i ett familjehem, bostad med särskild service för barn eller ungdomar som 

behöver bo utanför föräldrahemmet och bostad med särskild service för vuxna eller annan 

särskilt anpassad bostad för vuxna. De kan även söka daglig verksamhet för personer i 

yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. 

 

De medverkande i uppsatsen hade vid uppsatsens genomförande kontakt med kurator, 

sjukgymnast, arbetsterapeut och psykolog på stödverksamheten. Mödrarna hade även kontakt 

med läkare psykoterapeuter, socionomer och psykologer på barn och ungdomspsykiatrin samt 

vuxenpsykiatrin. Några mödrar var även i kontakt med kommunala LSS handläggare, gode 

men, boendestödjare och med kurator på hälsocentral. 
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8. Resultat och analys 

 

8.1 Deskriptiva kategorier 
Nedan redovisas de deskriptiva kategorierna och bärande citat som exemplifierar 

kategorierna. Då det är möjligt kommer det även att redovisas i vilken mån tidigare forskning 

stärker resultatet.  

 

Den förlängda ofrivilliga barndomen: Föräldrarnas barn med AST har en mycket begränsad 

handlingskraft där de är i behov av att vara ständigt understöd av sina föräldrar för att barnet 

ska klara av sin vardag med alla dess vardagssysslor.  Mödrarnas barn med AST bor hemma 

hos sina föräldrar under en lång tid och mödrarna uttrycker att deras barn inte blir vuxet lika 

snabbt som ett barn utan AST. Sammantaget resulterar detta att barnets möjlighet till 

självständighet begränsas kraftigt. Mödrar beskrev även att när barnet flyttade hemifrån kunde 

barnet bli mer självständig eftersom att barnet då tvingas att ta hand om sig själv och inte 

förlita sig helt på mödrarnas stöd. 

 

Bärande citat till denna kategori är: ”Förändring för mig var att innan han fick diagnosen så 

tänkte jag att han skulle gå ut 3 an (i gymnasiet) packa och flytta och skulle bli solo i huset i 

sommar, typ. När han fick diagnosen så blev det, okej..., det blir inte så förrän jag fyller 50”. 

 

Som tidigare beskrivit så finns det en relativ samstämmighet med annan tidigare forskning 

kring att barnets möjligheter till att uppnå självständighet och därmed träda in i en vuxen roll 

är begränsade. Att barnets behov av föräldrarnas stöd är omfattande har även en stark 

förankring i tidigare studier (Howlin et al. 2004; Barnard et al. 2001; Drumond et al. 2004). 

Mödrarnas beskrivna oro för barnets bristande självständighet bekräftas även på denna punkt 

av flertalet studier (Howlin et al. 2004; Smith et al. 2012). 

 

Att utestänga och bli utestängd: Mödrarna beskriver denna kategori när de talar om barnets 

tendens att avskärma sig och bli avskärmad från omvärlden. Barnet upptäcker att dem själva 

är annorlunda mot andra barn och flera av dessa barn beskrivs av sina mödrar som ensamma 

och i behov av mer sociala kontakter. Mödrarna ser att det generellt finns en önskan hos 

barnen att få fler vänner men en oförmåga i att veta hur detta går till samt en rädsla för att 

misslyckas. Barnen har på många sätt också blivit utstötta från de sociala sammanhang de 

vistats i. 

 

Bärande citat till denna kategori är: ”Hon blev mer ensam i sitt dåliga mående. De få vänner 

hon hade tappade hon” eller ”Det känner hon med sina egna kompisar de förstår henne inte 

och de missuppfattar henne i situationer, det är sånt, hon tänker på ett annorlunda sätt”. 

 

Även denna kategori har ett starkt stöd i tidigare utförda studier som beskriver barnets 

ensamhet och svårighet med sociala sammanhang (Howlin et al. 2004). Att barnet dels 

utestänger sin omgivning men även att omgivningen utestänger barnet och att den 
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sammanlagda effekten av detta orsakar barnets ensamhet har även ett starkt stöd. (Orsmond et 

al. 2013). Enligt Gray (1993) kan denna upplevelse av annorlundaskap samt svårigheter i 

sociala interaktioner för barnet vara stigmatiserande. 

 

Ett ambivalent förhållande till skolans kompetens och anpassning: Föräldrarna har ett 

tudelat förhållande till skolan förmåga och uppgift i att upptäcka, hjälpa och anpassa sig till 

barnets svårigheter och styrkor. Mödrarna uttryckte bland annat att skolan inte är byggd för de 

svårigheter som ett barn med AST har och detta bekräftas bland annat av att samtliga barn har 

haft problem att klara skolan. Vidare beskriver alla mödrar att skolans kompetens är 

avgörande för att göra den nödvändiga anpassningen möjlig för att barnet ska vara kvar och 

klara skolan. Skolan har för många orsakat mycket skada hos barnen med AST, gett dem 

dåligt självförtroende och utanförskap. Samtidigt har skolan också varit en stark 

förändringsaktör för ökat självförtroende då den fungerat som bäst. Skolan har en potential att 

skapa självständighet och en känsla av kompetens hos barnet. 

 

Bärande citat till denna kategori är: ”skolan är inte gjord för sånna med asperger, den 

problematiken, alldeles för ostrukturerad, och gymnasiet ännu värre. Tillgrundskolan går det 

lite bättre.” eller ”Men det var först när hon började folkhögskola som hon hittade sin plats”. 

 

Eftersom skolan inte har varit denna studies fokusområde så finns ingen tidigare forskning 

redovisad. Flertalet föräldrar talade däremot om skolans betydelse för sitt barn.  

 

Nödvändigt accepterande av en orofylld och osäker framtid för barnet: Flera av 

mödrarna såg inte särskilt ljust på barnets framtid och de konstaterade att barnet förmodligen 

inte kommer kunna klara sig själv utan stöd från samhället. Vissa mödrar hade förhoppningen 

att barnet skulle få ett jobb medan andra såg detta som svårt. Mödrarna talade även om vikten 

av att acceptera barnets framtid och på så sätt förändra de förväntningar som fanns på barnet 

att det inte kommer att bli bra men att det kan bli bättre med tiden. Mödrarna berättade även 

att deras barns speciella styrkor i rätt miljö skulle kunna vara en stor tillgång för samhället. 

Detta upplevdes inge hopp för vissa mödrar.   

Bärande citat till denna kategori är: ”Man tänker hur kommer hennes vuxna liv se ut? Hur 

kommer hon kunna bo själv, vad kommer hon kunna ha för jobb” eller ”man försöker ju alltid 

se ljusare på framtiden än vad hon gör. Men det är svårt när hon efter att ha varit hemma 

säger: mamma jag kommer att dö ensam, och de är inte jättekul”. 

 

Att mödrarna inte såg ljust på barnets framtid har även berörts i tidigare studier (Sanders & 

Morgan 1997). Denna pessimism verkar vara befogad avseende barnets karriärmöjligheter 

(Howlin et al. 2004; Barnard et al. 2001; Drumond et al. 2004). 

 

Mammans prestige i sin egen förmåga att ta hand om sitt eget barn: Mödrarna talade 

mycket om känslan av ansvar över att kunna ta hand om sitt barn. Kontroll och tillförsäkran är 

två ord som beskriver mödrarnas strävan efter detta.  Mödrarna beskriver att de har ett behov 

av kontroll över barnets situation som de dels erkänner inte alltid är bra för barnet. Mödrarna 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Gael+I.+Orsmond%22
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talar om deras oförmåga att släppa kontrollen även i situationer där de vet att barnet 

tillförsäkrats de stöd som de behöver.  

 

Bärande citat till denna kategori är: ”jag ska klara det själv jag vill inte lämna över ansvaret. 

Det är det jag måste träna mig på, att jag måste börja göra för att orka med” eller ” Och vad 

hon får för stöd av andra. Psykologen säger att vi ska vara det känslomässiga stödet. Jag 

känner, kommer dem (de professionella) att göra det lika bra som jag?”. 

 

Sloper (1998) styrker denna kategori till viss del genom att beskriva att mödrarnas kontroll 

över situationen har en stark betydelse för föräldern. Denna studies litteratursökning har inte 

funnit några ytterligare studier som styrker denna kategori. 

 

Påfrestningarnas sammanlagda negativa inverkan på mödrarnas fysiska och psykiska 

hälsotillstånd: Samtliga mödrar beskriver att livet med ett barn med AST är stressfyllt och att 

detta påverkar deras hälsa på olika sätt. Mödrarna beskrev att de bland annat hamnat i 

utmattningsdepression, fått stroke och tvingats sjukskriva sig där möjliga orsaker bakom detta 

uttrycks vara på grund av de påfrestningar deras barn med AST medför. Barnet med AST tar 

även mycket tid i anspråk, där mödrarna får ta ansvaret att hantera barnets vardag åt dem. 

Detta exempelvis genom att ta vara på barnet, väcka barnet, servera barnet mat och se till att 

de går till skolan. Mödrarna beskriver att orken inte räcker till att både arbeta på sitt jobb och i 

hemmet. Mödrarna beskriver även en svårighet i att se sitt barn lida. En del uttrycker 

exempelvis att barnets ångest och depression är svårhanterlig. Även barnets ensamhet är en 

stor påfrestning för mödrarnas psykiska mående. De har även framkommit mödrarna bär på 

en skuld över deras barns diagnos och beteende där de har en känsla av att de svårigheter 

barnet har beror på dem och denna känsla adderar de resterande påfrestningarna. 

Bärande citat till denna kategori är: ”Jag hamnade i en jättedjup utmattningsdepression” eller 

”Det enda jag är räd för att jag inte ska orka nå mer. Speciellt när jag haft en stroke, jag vet 

att jag inte ska, som var på grund av stress, du ska inte stressa, du måste sova bra. Om jag 

inte orkar mer, vad händer då?  Då rasar hela min familj”. 

 

Tidigare studier har bekräftat denna kategori. Det går med stor tillförsikt att säga att det finns 

ett starkt konsensus gällande de höga belastningar och påfrestningar som föräldrar till barn 

med AST upplever, av både kvantitativa och kvalitativa studier så väl nationellt och 

internationellt (Barnard et al. 2001; Benderix, 2007; Grey, 2003; Julian et al. 2004; Sanders & 

Morgan, 1997; Sloper, 1998; Smith et al. 2012). Att föräldrar blir sjukskrivna och måste gå 

ner i tid på grund av de stora påfrestningarna styrks även av flertalet studier (Barnard et al. 

2001; Gray, 2003; Sloper, 1998). 

 

Mammans strävan efter ett anpassat stöd som tillgodoser barnets behov: Mödrarna får 

ständigt jobba för att tillförsäkra sig att barnet får den vård de behöver och det stöd barnet har 

rätt till. Mödrarna beskriver detta med att de misstror de professionellas förmåga att ge barnet 

adekvat stöd, om de inte finns där för att tillförsäkra barnet dess rätt till detta stöd.  
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Ett bärande citat för denna kategori är: ”jag tror att man inte ska ha för lite kontroll heller, 

men det är svårt, just det här att släppa taget, jag släpper gärna taget om det är någon annan 

som tar vid”. 

 

Denna kategori styrks av Lindblad (2006) som beskriver att föräldrar till ett barn med 

funktionsnedsättning kämpar mot de professionella för att tillförsäkra barnet och familjen det 

stöd som de anser sig behöva och är värdiga. 

 

Medveten balansgång kring de begränsningar och tabu barnets AST inför på det sociala 

livet: Det finns en medvetenhet hos mödrarna att de är i behov av ett starkt socialt nätverk. 

Men samtidigt råder en medvetenhet om de begränsningar hennes barn inför på hennes sociala 

liv samt mödrarnas egen ork som inte alltid finns där. Därför blir dem tvingade till valet att 

lägga det sociala livet åt sidan. De måste balansera behovet av ett socialt liv, den höga 

påfrestningen på barnet, sin egen ork och förmåga som detta sociala liv innebär. Mödrarna har 

ett behov av att samtala med vänner och ett behov av förståelse för sin situation där vänner 

visar att de bryr sig. Mödrarna beskrev dock att de upplevde en rädsla från vännernas sida att i 

allt för stor grad fördjupa sig själva i mödrarnas kontext. Samtidigt är AST en misskrediterad 

egenskap som kan orsaka en stigmatisering som både vännerna och mamman känner av 

(Gray, 1993). 

 

Bärande citat till denna kategori är: ”Dem ställer upp absolut de gör dem men till sist så 

känner dem att nu är de nog och de blir tråkigt i slutändan” eller ”Men även om man är 

social och tar emot hjälp och allt, så får man ändå inte ihop de, det tar så mycket tid med alla 

kontakter och så” eller ”Men berättar man när de frågar hur de är, det är ingen som frågar, 

inte många, utan det är liksom då byter de samtalsämne. Det är lite synd att det är så för 

skulle jag sagt hon har cancer, då hade de frågat, vad har hon för cancer? Vad får hon 

förbehandling? Men så tycker jag inte det har varit, det är synd att det är så”. 

 

Lindblad, 2006 belyser även den stora betydelsen av att ha ett socialt nätverk och att detta 

utgörs av en livsberikande spontan gemenskap. Hon beskriver även att familjer till barn med 

funktionsnedsättning tyvärr ofta får stå utanför en sådan gemenskap. Att familjerna måste 

lägga sitt sociala liv åt sidan bland annat på grund av barnets ork samt vännernas rädsla och 

oförståelse att fördjupa sig bekräftas av Woodgate & Ateah (2008).  

  

Negativ påverkan på familjens relationer som spricker i sömmarna: Samtliga 

medverkande mödrar beskriver att livet tillsammans med ett barn med AST innebär en stor 

påfrestning på familjen och framförallt parrelationen. Samtliga mödrar talar om en betydande 

risk för skilsmässa där två av tre mödrar är skilda från barnets fäder. Par som behandlar 

situationen som ett team där de ställer upp för varandra och har en god kommunikation tycks 

vara betydelsefulla faktorer för att relationen dem emellan ska bestå. Detta representeras där 

mamma och pappa arbetar som ett team.  
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Bärande citat till denna kategori är: ”Det var lika mycket en flykt från karln och hans sätt att 

vara för de var inte kul att vara hemma. Det var mest för barnen jag var hemma”.  

 

Denna kategori stöds av Grey (2003) och Barnard et al. (2001) som talar om att äktenskapet 

mellan mor och far hotas på grund av de påfrestningar som barnet med AST medför. Vidare 

finns även forskning som styrker behovet av att föräldrarna arbetar tillsammans (Woodgate & 

Ateah, 2008). 

 

Brist på acceptans och felaktig hantering gör att fadern inte orkar med situationen: 

Pappans situation karaktäriseras av tre aspekter. Pappan har en otillräcklig acceptans, dålig 

förståelse för barnets diagnos samt barnets tillkommande svårigheter och begränsningar. Detta 

trots att fäderna i större utsträckning beskrivs av mödrarna känna igen sig i barnets symptom. 

Till skillnad från mödrarna använder fäderna sig i större utsträckning av negativa 

hanteringsstrategier. Dessa hanteringsstrategier tar sig för en del fäder uttryckt i en direkt 

negativ påverkan på familjen. Samtliga fäder tenderar att använda sig av strategier som har en 

negativ inverkan på deras egna psykiska välmående. Exempelvis en oförmåga att dela med sig 

och prata om sina upplevelser och känslor eller en hantering av situationen med alkohol. 

Kombinationen av oförmågan att acceptera samt de negativa hanteringsstrategierna leder till 

att färderna inte klarar av att hantera situationen eller orkar leva i familjen lika bra som 

mödrarna.    

 

Bärande citat till denna kategori är: ”Ja han klarade det inte alls om jag ska vara tydlig så 

valde han att hantera situationen med hjälp av alkoholen”. 

 

Denna kategori styrks till viss del av Lundström (2005) som beskriver att fäder till barn med 

funktionsnedsättning lätt kan uppleva det som ett misslyckande, en katastrof, chock eller 

besvikelse. Grey (2003) talar även om en skev könsfördelning mellan far och mor, där modern 

tar det största ansvaret för barnet vilket kan ge ett visst stöd till denna kategori. Någon 

forskning som styrker faderns oförmåga att hantera situationen har ej framkommit i 

uppsatsens litteraturgenomgång. 

 

Syskonen uthärdar bristen av föräldrarnas uppmärksamhet och de beteende som 

medföljer syskonets AST: Mödrarna beskriver att syskon i samtliga familjer får stå i 

bakgrunden då syskonet med AST behöver uppmärksamheten från deras föräldrar då de 

kräver mer tid och resurser än resterande syskon. Samtidigt som denna brist på 

uppmärksamhet existerar så upplever syskonen stundtals våld och ett aggressivt beteende i 

hemmet framförallt riktat mot materiella ting. Vissa syskon beskrivs också ha svårt med att 

förstå AST diagnosen och vilken inverkan den har på sin syster/bror. 

 

Bärande citat till denna kategori är: ”Men då de aldrig tar slut är de lätt att de känns 

hopplöst. Men de hjälper ju mig att se och förstå hans reaktion idag och se att han har 

kommit i kläm”. 
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Denna kategori styrks på flera punkter av Benderix (2007) som framför att syskon till barn 

med AST hamnar i skymundan samt upplever våld i hemmet. 

 

Diagnosen som skuldbefriande grindöppnare och bestående problematik: Diagnosen har 

olika inverkan på familjerna. Diagnosen har för samtliga mödrar inneburit en lättnad men 

även en sorg, där den har tagit bort skuld från mödrarna och öppnar även upp dörrar till 

resurser från välfärdssamhället som annars inte finns. Exempelvis är diagnosen ett krav för att 

personen ges rätt till insatser enligt LSS. Samtliga mödrars barn diagnostiserades med AST i 

tonåren och uttryckte en önskan att diagnostiseringen skulle ha ägt rum i ett tidigare skeende. 

När mödrarna väl har fått bekräftat sina misstankar att deras barn har AST medvetandegörs att 

barnet och hela familjen kommer måsta lära sig leva med barnets svårigheter och där i ligger 

en sorg hos mödrarna.     

 

Bärande citat till denna kategori är: ”Ja alltså det är en sorg, fast samtidigt en lättnade att få 

veta att det är en diagnos” eller ”Det är de som ändå blivit skönt när vi fått diagnosen, att vi 

inte gjort nå fel utan tvärt om hjälpt henne. Vi har tänkt har vi hjälpt henne för mycket, hade 

de upptäckt det tidigare om vi inte sopat framför henne, men jag börjar komma över det där” 

och slutligen ”Men jag känner mig bitter över att de inte hade upptäckt att han hade 

aspergers innan”. 

 

Boyd (2002) talar om att föräldrar kan uppleva en föräldrasorg över att deras barn har AST. 

Att diagnostiseringen har inneburit en lättnad har inte bekräftas av tidigare studier. Lindblad 

(2006) talar om att lyhördhet är viktigt för den sorg föräldrar som har ett barn med 

funktionsnedsättning kan uppleva. 

 

Professionella bör ha en holistisk syn på de insatser som erbjuds: De medverkande 

mödrarna beskrev under flera tillfällen behovet av en helhetssyn i de stöd som erbjuds. 

Samtliga beskriver ett stort behov av insatser riktade till hela familjen. Insatser inriktade till 

en familjemedlem kan vara till nytta för hela familjen. Samverkan eller bristen på denna 

helhetssyn har även beskrivits som ett stort hinder för mödrarna. En holism i arbetet innebär 

att familjens stöd inte slutar vid barnet med AST utan sträcker sig till alla berörda parter, även 

vänner och anhöriga. 

 

Bärande citat till denna kategori är: ”Ja jag ser inte att de ser helheten i och med att de inte 

kommunicerar med varandra” eller ”För de underlättar för dem som inte har det i familjen, 

sätt in stödinsatser på hela familjen och inte bara på personen som har aspergers”. 

 

Lindblad (2006) styrker detta genom att beskriva att den viktigaste betydelsen av ett 

professionellt stöd präglas av en helhetssyn. Smith et al. (2012) ansluter sig även till vikten av 

holism i det professionella arbetet. 

 

Konkret och målinriktat stöd mot självständighet: Föräldrarna talade i positiva ordalag om 

ett konkret och målinriktat stöd. Vidare beskrev mödrarna att de önskade stöd och 
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hjälpinsatser i konkreta livsområden som social färdighetsträning, information och 

förberedelse inför vuxenlivet. Samtidigt som föräldrarna beskrev ett starkt behov av konkret 

hjälp uttryckte de även behovet av hjälp som stärker barnets självständighet och autonomi 

från föräldern. Exempelvis att barnet med AST får stöd i att öka sin sociala förmåga vid de 

problemområden som individer med AST har. Ett särskilt uppskattat stöd var att barnet med 

AST fick gå i en stödgrupp där barnet får träffa andra med AST. Vid denna stödgrupp fick 

barnet möjlighet att förbereda sig inför tonåren. 

 

Bärande citat till denna kategori är: ”Och där såg vi en stor skillnad från att ha tillhört 

ungdomspsykiatrin till vuxen sidan, att hon fick mer konkret hjälp, att utforma mål” eller 

”Kalle behöver bli en självständig individ men jag behöver hjälp att få honom att bli den här 

självständiga individen”. 

 

Denna önskan om ett konkret och målinriktat stöd styrks till viss del av Lundström (2005) 

som uttrycker att fäder till vuxna barn med AST önskar ett stöd av sådan karaktär. Julian et al. 

(2004) och Lindblad (2006) talar bägge två om vikten av information och utbildning om 

möjliga stödinsatser samt om barnets diagnos och hälsotillstånd.  

 

Problemen hinner bli för stora innan stödet kommer: Tidsaspekten var ett frekvent 

återkommande ämne. Flera mödrar upplevde att de tog en allt för lång tid innan mödrarnas 

stödbehov kunde tillgodoses av professionella. Mödrarna beskriver även att deras behov av 

stöd ofta hunnit bli väldigt stora innan ett professionellt ingripande uppenbarat sig.  

 

Bärande citat till denna kategori är: ”Så dem är inte snabba någon stans. Har det gått så här 

lång tid utan så nog överlevar jag några veckor till, men det är tragiskt att det ska ta sån tid 

för mig” eller ”Allt tar så lång tid, fast jag får god hjälp”. 

 

Några tidigare studier som styrker denna kategori har ej påfunnits vid litteraturgenomgången. 

 

Förmedlandet av kompetens skapar förtroende: Mödrarna uppger att de professionellas 

kompetens är av betydelse för att förmedla en känsla av förtroende. De mödrar som inte 

upplevde en tillräcklig kompetens hos de professionella upplevde även lite förtroende för de 

professionella. Av etiska själ har vi valt att utelämna de mest talande citaten för denna 

kategori. 

 

Bärande citat till denna kategori är: ”Och det är därför jag känner att det är så svårt att få 

hjälpen. Det känns inte som om dem har kompetensen”. 

 

Även Lindblad (2006) belyser även ett viktigt samspel mellan kompetens och förtroende. En 

god kompetens hos de professionella som bland annat innefattar konkreta råd, att de vill 

barnets bästa och ser föräldrarna och barnet som värdefulla personer inger förtroende och 

hopp hos mödrarna.  
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En empatisk och relationsinriktad hjälpare är viktigt: Majoriteten av mödrarna kastade 

ljus på betydelsen av att de professionella tog tid på sig att lära känna barnet. Mödrarna 

beskrev även att när en hjälpare tagit sig tid till att bygga en relation med familjen var det den 

hjälpen som var mest betydelsefull. Flera mödrar tryckte på hur viktig tidsaspekten är för att 

lära känna en individ med AST. Utan denna tidsaspekt menar mödrarna att det är mycket svårt 

att som professionells stödjare ge ett meningsfullt stöd. Mödrarna beskriver vidare flera 

situationer då de inte upplevt att de professionella lyckats se förbi barnets funktionshinder. Att 

de professionella pratar till barnet och ser den som person menade mödrarna var extra viktigt i 

den hjälpande relationen. Under intervjuerna nämndes ett flertal personer som haft en mycket 

stor och viktig betydelse. Av sekretesskäl har dessa möjliga citat inte citerats.  

 

Bärande citat till denna kategori är: ”Men för att lära känna en aspergaren kanske man måste 

träffa en aspergare 20 - 40 gånger innan du har fått deras förtroende” eller ”hon mötte henne 

på rätt sätt, det gjorde att hon kunde ta till sig sin diagnos”. 

 

Den viktiga betydelsen av en relationsinriktad hjälpare och den minst lika viktiga betydelsen 

av ett gott bemötande mot såväl barnet som föräldern styrks även av Lindblad (2006). 

 

Inflytande motverkar hjälplöshet hos mamman: Flera mödrar beskrev att de kände ett 

misslyckande i deras uppdrag som föräldrar när de sökte hjälp hos professionella. Att söka 

hjälp hos professionella innebar för många att erkänna sin hjälplöshet i att kunna ta hand om 

sitt eget barn. Vidare har mödrarna talat mycket gott om ett professionellt stöd som utgörs av 

medbestämmande och medinflytande och att de professionella till hög grad lyssnat på och 

respekterat föräldrarnas åsikter. 

 

Bärande citat till denna kategori är: ”Jo det gör jag, det är lite så med medicinerna, det är 

inte bara nu ska ni prova den här medicinen utan vad tycker ni. Jag läser mycket om 

medicinerna de får ta. Inter bara att de kör över en” eller ”Och ändå blev vi väldigt glatt 

överraskade, hon vände sig framför allt till barnet ifråga och pratade inte över huvudet”. 

 

Sloper (1998) belyser även att föräldrar till barn med funktionsnedsättning kan känna sig 

misslyckade när de söker hjälp hos de professionella. Lindblad (2006) talar om 

medbestämmandets viktiga betydelse och att föräldrarna ges möjlighet att uttrycka sina egna 

funderingar och åsikter. Hon talar vidare om att föräldrarnas egna och unika kompetens 

respekteras.     

 

Genuina och ömsesidiga vänskapsrelationer: Att ha vänskapsrelationer som inte bygger på 

ett förhållande stödjare-brukare är viktigt för föräldrarna till barnet. Att skapa situationer där 

de får känna sig behövda och normala där de slipper berätta om problem och lyssna på 

medlidande från omgivningen. Detta ger föräldrarna en möjlighet till vila från de stödinsatser 

som annars erbjuds familjen samt en vila från mödrarnas hemsituation. Däri finns en annan 

form av stöd som mödrarna uttrycker är minst lika viktigt. Mödrarna beskriver vidare att om 

ovanstående relationer inte funnits hos vänner och omgivning skulle deras livssituation 

upplevts mer negativ. Mödrarna talar även om hur viktigt det är att de vågar ta emot hjälp och 



27 
 

stöd från vänner och familj eftersom detta praktiska stöd bidrar till att deras vardag och liv 

fungerar. 

 

Bärande citat till denna kategori är: ”Framförallt att dem bara finns där som vänner, inte som 

terapeuter utan som vänner så jag får ha bara de”. 

 

Lindblad (2006) bekräftar att det informella stödet innebär en stor vila för mamman. Boyd 

(2002) talar även om att informellt stöd från vänner, släkt och familj är mycket positivt för att 

minska föräldrars upplevda stress.  

 

Förståelse och trygghet: Mödrarna framför att det är viktigt att släkt och vänner har en 

förståelse för barnets AST och familjens situation. När omgivningen dels förstår barnets 

begränsningar och svårigheter men också dess styrkor medför detta i sin tur att familjen 

upplever sig mer accepterad av omgivningen. Vid en större förståelse från omgivningens sida 

kan även vännerna inta en mer accepterande position. 

 

Bärande citat till denna kategori är: ”Men både brorsan och morsan försöker förstå det här 

men dem har hela resan kvar, så viljan att förstå finns” eller ”Men det var ingen som gav 

dottern presenter för att hon kämpade med sitt, det hade mor och farföräldrar svårt att 

hantera”. 

   

Woodgate & Ateah (2008) bekräftar att det är vanligt att omgivningen har en bristande 

förståelse över vad AST innebär samt över familjens upplevelser. Gray (2006) talar även om 

att mödrar kan uppleva sig bära ansvaret över barnets beteende. Woodgate & Ateah (2008) 

beskriver detta som en möjlig orsak till mödrarnas isolering.        

 

Omprioritera och omkonstruera sina förväntningar på livet: En av de hanteringsstrategier 

som mödrarna tillämpade var att omkonstruera sina förväntningar på dels sitt eget liv och på 

barnets framtid. Att förstå att barnets framtid inte kommer att se ut som andra barn och att 

deras egen vardag och framtid är annorlunda än andras tycks vara en viktig hanteringsstrategi. 

Att förändra sina förväntningar kan också innebära att finna en ny sorts mening i tillvaron där 

annat i livet blir viktigt.  

 

Bärande citat till denna kategori är: ”Att acceptera en diagnos och att livet inte blir på ett 

särskilt sätt och även att acceptera att livet är såhär, det fixade inte jag. Utan jag kände att 

jag ville kompensera för det och jag väntade då för länge innan jag började ändra mitt sätt 

och leva till de nya förutsättningarna”. 

 

Gray (2006) styrker till viss del denna kategori genom att tala om att föräldrar tankemässigt 

hanterar situationen genom att se de goda i barnets situation och aktivt undviker att se 

problemen.  

 

Egen tid och en dag i taget: Den egna tiden där mödrarna fick vara för sig själva beskrevs 

dessutom vara en viktig hanteringsstrategi. Exempel kunde vara att få tid att se en film eller 
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att gå ut med hunden. Att ta en dag i taget samt att behandla en förändring i taget är 

användbara tekniker för att mödrarna ska orka med sin ibland påfrestande situation. Detta för 

att inte problemen och den osäkra framtiden ska bli för överväldigande. 

 

Bärande citat till denna kategori är: ”Det har varit så mycket, så bara för att orka är man 

tvungen att ha, man måste ta en dag i taget för att själv orka”.  

 

Att ta pauser i vårdandet av barnet styrks av Julian et al. (2004). Tidigare studier har även 

styrkt betydelsen av att föräldrar tar en dag i taget för att orka med sin situation (Grey, 2003; 

Lundström, 2005). 

 

8.2 Kärnkategori 

”Mamman som kontroll och vårdkatalysator i hennes strävan efter ett gott liv för sitt 

barn”: De tidigare redogjorda kategorierna med dess underkategorier utgör slutligen en 

kärnkategori vid namn ”Mamman som kontroll och vårdkatalysator i hennes strävan efter ett 

gott liv för sitt barn”. 

 

Med en katalysator menas att mamman är den huvudsakliga aktören för att styra 

informationsflöden mellan tre olika och slutna system. Mamman som katalysator innebär 

även en roll som avskiljare mellan dessa tre system. Ur ett systemteoretiskt perspektiv är 

denna roll som avskiljare nödvändig och positiv för att de olika systemens upprätthållande. 

Mamman är alltså en mycket viktig nyckelperson både för sitt barn, sig själv, sin resterande 

familj samt det professionella och informella stödet. Dessa tre system är familjesystemet, 

informella stödsystemet och det professionella stödsystemet. All information som sker mellan 

dessa system passerar till stor del genom mamman. Som tidigare beskrivits i den teoretiska 

genomgången behöver alla system ett ständigt utbyte av information för att fungera och inte 

upplösas (Öquist, 2008). Detta skapar en ständig informationsström som mamman måste ta 

ställning till. Även om mamman har möjlighet att ta ställning till och reglera inflödet av 

information mellan de olika systemen existerar mamman i en kontext där andra faktorer och 

system påverkar mammans möjlighet till hennes förmåga att vara katalysator. Detta utgörs 

bland annat av vilken information hon får samt det inflytande de andra systemen har över 

hennes förmåga. Detta nödvändiga informationsutbyte påverkas av yttre faktorer som ett 

bristande förtroendet för den professionella stödaktören, hennes egen prestige i hennes egen 

förmåga att tillgodose barnets behov, hennes ork och den stigmatisering som existerar på 

grund av barnets diagnos och den obekvämhet som följer. Vi kommer att beskriva flera teman 

som pekar på hur en brist av holistisk syn hos de professionella skapar cykler av negativa 

konsekvenser för samtliga system. I dessa situationer kommer vi att härleda hur dessa cykler 

har lösningar som framförallt finns i det professionella stödsystemet.  

 

8.3 Analytiska kategorier 
Vidare kommer den här analysen att fokusera på att beskriva olika områden som har 

inflytande på mammans förmåga att vara katalysator och hur denna kärnkategori hypotetiskt 

kan ses i relation till resterande kategorier ur ett systemteoretiskt perspektiv. Självklart råder 

en medvetenhet att inte alla kopplingar är möjliga att finna. Men det vi anser är de mest 
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centrerade och viktiga sammankopplingarna kommer att redogöras.  

 

Förtroendeparadoxen: Mödrarna ser hur svårt det är för sitt barn att ta steget från att vara 

barn och tonåring till självständighet och en vuxenroll. Detta kallar vi för den ofrivilliga 

barndomen. Barnen har en svårighet som orsakas av deras diagnos. trotts denna svårighet kan 

barnet om den får rätt stöd, leva ett självständigt vuxenliv där barnet endast är i behov av stöd 

från LSS. För att detta ska ske vill vi mena utifrån mödrarnas berättelser, att stödet dels bör ha 

ett långsiktigt helhetsperspektiv där både individen och dennes kontext är involverad, stödet 

bör även vara skräddarsytt till just den individ som stödet gäller, stödet bör komma i tid så att 

problemen inte hinner orsaka skada och vara konkret och målinriktat mot en förberedelse för 

vuxenlivet. Utifrån mödrarnas berättelse kan vi argumentera för att dessa kriterier åtminstone 

ur deras perspektiv inte alltid uppfylls gällande det stöd som deras barn får. Vi vill mena att 

om inte de professionella förmår att ge ett stöd som faller inom dessa ramar så uppstår ett 

vakuum mellan det stöd som barnen får och det stöd som mödrarna ser att barnet behöver få. 

Vi tror att detta orsakar att mödrarna måste ikläda sig en roll som katalysator, där modern tar 

rollen att placera sig i detta vakuum. Modern måste av nödvändighet filtrera den 

professionella hjälpen så att den är anpassad för sitt barn. Vi vill mena att modern intar denna 

roll eftersom hon ser det som den enda möjliga lösningen för att tillförsäkra sitt barn ett gått 

och rätt stöd. Mödrarna i studien exemplifierar detta genom att berätta att de alltid måste vara 

steget före, att de måste trippelkolla allting och att de har svårt att släppa kontrollen eftersom 

de upplever en svårighet att finna någon de har förtroende att släppa över den till. Det 

paradoxala i detta förhållande är att barnets möjlighet att bli självständigt minskas i och med 

att modern tvingas inta denna roll som katalysator. Denna katalysatorroll innebär inget 

problem för barnets självständighet så länge barnet är ett barn, utan det är då barnet går till att 

bli vuxen som denna paradox uppenbarar sig. Detta eftersom det är svårt för barnet att bli 

självständigt då den är i behov av mammans katalysatorroll för att få den hjälp och den input 

från de professionella stödsystemen som barnet behöver för att upprätthålla sin vardag. Vi vill 

en än gång påpeka att mamman inte valt att inta denna roll utan gör detta eftersom hon ser 

detta som en nödvändighet utifrån yttre omständigheter hon inte har kontroll över. Utifrån ett 

systemteoretiskt perspektiv orsakar detta troligtvis att gränserna mellan familjesystemet och 

de professionella systemen suddas ut då rollen att skräddarsy hjälpen i detta fall egentligen 

bör finnas inom det professionella systemet (Öquist, 2008). Denna roll menar vi dessutom 

tillför många påfrestningar på modern i hennes vardag som inte är positivt för hennes mående. 

Vi argumenterar för att en aspekt i att förbättra moderns mående och barnets möjlighet till 

självständighet står i relation till de professionellas möjlighet och förmåga att överta 

mammans roll som katalysator. En viktig aspekt är att de måsta lyckas att bilda ett förtroende 

i mammans ögon.   

 

Ett sent och missriktat stöd skapar större behov: Ett identifierat problem för mamman är 

att de problem och påfrestningar som hon behöver hjälp med, hinner bli stora innan hjälpen 

kommer. Det råder en samstämmighet mellan de intervjuade mödrarna att de tar det 

huvudsakliga dagliga ansvaret för sitt barn. Det är därför rimligt att anta att mödrarnas dagliga 

påfrestningar står i förhållande till denna ansvarsbörda. Att detta leder till att mödrarna i sin 

tur stressar och mår dåligt på grund av den höga belastningen är ej en orimlig förklaring. 
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Detta interagerar med faderns beskrivna oförmåga att hjälpa och stötta modern samt hans 

svårighet att hantera situationen. Då även tidigare forskning visat att pappan är ett viktigt stöd 

för mamman vill vi mena att när det stödet inte är tillräckligt, skapas en negativ påverkan på 

familjens relationer där framförallt relationen mellan mamman och pappan tar skada. Det 

tillförs alltså en hög grad av negativ feedback i familjesystemet på grund av den höga 

påfrestningen som familjens medlemmar lever med. Situationen kommer på så vis orsaka mer 

stress och påfrestningar för mamman.  

 

När det hinner gå så pass långt att systemet hinner luckras upp kommer det att påverka de 

professionella, genom att ytterligare resurser måste läggas på familjen. Anledningen till att 

dessa extra resurser måste läggas på familjen beror på de tidigare redan höga påfrestningar 

som funnits hos mamman nu blivit ännu större eftersom mamman och pappan nu gått skilda 

vägar. Konsekvensen av detta exemplifieras i de medverkandes berättelser om depressioner, 

stroke och sjukskrivningar. Konsekvenser som givetvis är väldigt kostsamma för individen 

men också för samhället. Även i relation med detta ovanstående scenario fungerar mamman 

som kontrollerande vårdkatalysator där hon strävar efter att barnet ska ha ett gott liv. 

Mamman sorterar och kontrollerar vad som ska komma in och ut i familjen och hur de olika 

systemen ska samverka med varandra. Ett problem i detta sammanhang är mammans 

upplevelse av misslyckande om hon söker hjälp av professionella. Detta kan leda till en kamp 

inom dem själva ifall stöd ska sökas eller inte. Samtidigt är det rimligt att anta att eftersom 

mammans påfrestningar i detta skeende är väldigt stora hindras mamman genom hennes 

bristande ork. Därför är det inte svårt att förstå om mamman upplever att hjälpen kommit för 

sent eftersom problemet mamman behövde hjälp med redan hunnit göra skada i familjen. Ur 

ett systemteoretiskt perspektiv innebär detta att mamman inte har möjlighet att ge de 

professionella den information som behövs på grund av hennes höga påfrestningar och 

känslan av misslyckande.  

 

För att hindra att denna negativa utveckling och motverka en uppluckring av familjesystemet 

borde de professionella arbeta holistiskt och förutseende. Exempelvis genom att inrikta 

stödinsatser i ett tidigt skeende till att stötta föräldrarna i deras relation. Detta styrks även av 

tidigare forskning som påvisat att föräldrar måste arbeta som ett team och att deras inbördes 

stöttning är en av de mest effektiva informella stödsystemen (Sloper, 1998). Eftersom att de 

professionellas förutseende input saknas i systemet leder detta till att mammans möjlighet till 

att förmedla output till de professionella stryps vilket även leder till att stödet kommer för 

sent. Detta sker även på grund av mödrarnas beskrivna upplevelse av misslyckande. Detta 

kommer dessutom att stagnera informationsutbytet mellan systemen på grund av 

förtroendeparadoxen. 

 

Den nödvändiga men svåruppnåeliga genuina vänskapsrelationen: På grund av 

påfrestningarnas sammanlagda negativa inverkan på mödrarnas fysiska och psykiska 

hälsotillstånd beskrivs ett behov från deras sida att umgås med vänner och söka ett informellt 

stöd av dem. Flertalet mödrar talar om att umgänget med vänner erbjuder en sorts vila från 

deras situation där de kan hämta kraft och energi. Mödrarna fortsätter att berätta att bara få 

umgås med vännerna utan att prata om deras upplevda påfrestningar är särskilt viktigt. 
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Samtidigt talar mödrarna om att vännerna har en oförståelse för deras situation och deras barn. 

Mödrarna upplever även att vännerna finner det aningen obekvämt och tabubelagt med 

familjens situation och problematik. Detta kan vara en logisk anledning till mödrarnas 

beskriva upplevelse av ensamhet samt att vännerna ibland väljer att hålla sig undan familjen. 

 

Troligtvis blir konsekvensen av detta att mödrarnas sociala liv begränsas eftersom de är 

medvetna om vännernas obekväma upplevelse. Detta kan bero på att mödrarna inte vill lägga 

en börda på vännerna och vice versa, att vännerna inte vill lägga någon extra börda på 

familjen och håller sig undan. I det här skeendet är tillräckligt mycket uppfyllt för att 

benämna situationen som en stigmatiseringsprocess (Grey, 1993). Denna stigmatisering leder 

i sin tur till att mödrarna inte får sitt behov av att bara vara med vänner uppfyllt, vilket leder 

till att deras upplevelse av isolation ökar och därmed ger mindre avlastning på deras vardag. 

Processen kommer att fortsätta cirkulera där mödrarnas upplevda påfrestningar antagligen 

ökar, vilket även ökar behovet av vänner, vilket ökar stigmatiseringen som än en gång ökar 

påfrestningarna. På grund av detta hindras det nödvändiga informationsutbytet mellan 

systemet familjen och det informella stödsystemet där mammans möjlighet att fungera som 

katalysator begränsas. Om detta dras till sin spets är det troligt att den förlängda effekten leder 

till att det informella stödsystemet tillslut luckras upp och försvinner (Öquist, 2008). 

  

Ett sätt att bryta denna process är att öka vännernas och omgivningens förståelse för familjen, 

dess situation samt tydliggöra vilken uppgift medlemmarna i det informellt stödsystem har. En 

lösning skulle kunna bygga på att vänner och omgivning informeras kring AST och en familjs 

generella upplevelse av att leva med detta. Ur ett systemteoretiskt perspektiv innebär detta att 

flödet av informationsdelning mellan systemen möjliggörs. Hypotesen och förhoppningen är 

att om vännerna skulle få denna ökade förståelse för familjens situation, skulle detta troligtvis 

leda till en förändrad vänskapsrelation som inte präglas av obekvämhet och stigmatisering. 

Samtidigt är det viktigt att de professionella arbetar med att informera mödrarna om 

vännernas situation så att föräldrarna får en möjlighet att förstå vännernas situation. Detta 

skulle kunna tänkas leda till en ökad avgränsning mellan det informella stödsystemet och 

familjesystemet vilket ur ett systemteoretiskt perspektiv troligtvis skulle förbättra relationen 

mellan systemen (Öquist, 2008). 

 

Oro och självständighet: Mödrarna kommunicerade att barnet på grund av sina svårigheter 

har svårt att uppnå självständighet och bli vuxen. Mödrarna beskriver att barnets framtid inte 

är ljus, de tror inte att barnet kommer klarar av en vuxenroll. De uttrycker en skepticism över 

barnets möjlighet att få ett jobb, vara i en relation, ta hand om sig själv och sitt hushåll. Detta 

skapar en stor oro för mödrarna som adderar påfrestningarnas sammanlagda negativa inverkan 

på mödrarnas fysiska och psykiska hälsotillstånd. Att påfrestningarna ökar beror förmodligen 

inte enbart på den psykiska påfrestningen oron skapar, utan kan också tänkas ske eftersom 

mamman strävar efter att tillförsäkra barnet en god framtid. Detta är en strävan som troligtvis 

alla föräldrar förhoppningsvis har för sitt barn. Mammans strävan samspelar med sin 

ofrivilliga, men även nödvändiga roll som katalysator och som redogjorts i 

förtroendeparadoxen kommer detta troligtvis begränsa barnets självständighet och därav 

försämra förutsättningarna för barnets framtid.  
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Vissa mödrar hanterar denna oro genom att acceptera och omkonstruera deras förväntningar 

på barnets framtid, så att de mer realistiskt kan passa barnets faktiska förmågor. Att hjälpa 

mödrarna med detta kan tänkas bidra till att mammans oro minskas och även de påfrestningar 

oron skapar hos mamman och därmed bryta denna cirkel. Ytterligare ett sätt att både hjälpa 

mamman att hantera sin oro och barnet att bli mer självständig kan tänkas ske genom en 

intervention från ett hierarkiskt överordnat system. I detta fall av professionella aktörer 

(Öquist, 2008). Detta skulle troligtvis öka barnets självständighet och samtidigt ge mödrarna 

en bättre hälsa. Att angripa problemet utifrån dessa premisser skulle kunna ske genom att i ett 

tidigt skede erbjuda målinriktade och konkreta stödinsatser för att hjälpa barnet med 

färdigheter och kunskaper som barnet behöver i det vuxna livet. Mödrarnas förtroende för de 

professionellas kompetens ökas vid målinriktade och konkreta stödinsatser, vilket är 

betydelsefullt för att mödrarna ska kunna släppa över ansvaret till de professionella på grund 

av Förtroendeparadoxen. Ur ett systemteoretiskt perspektiv kommer teoretiskt mammans oro 

minska förtroendet och sluta systemet på grund av förtroendeparadoxen. Detta leder troligtvis 

i förlängningen att det bristande förtroendet gör att mamman intar rollen som professionell 

stödjare med syfte att barnet ska bli självständigt. Detta innebär att de gränser som fanns 

mellan det professionella och familjen försvinner i och med att mamman agerar som 

professionell stödjare. Detta skapar en paradox där mamman ska hjälpa barnet att bli 

självständigt från sig själv vilket antagligen inte är särskilt enkelt (Öquist, 2008). 

 

Ensamhetsparadoxen: Mödrarnas barn med AST har vid sin skolgång varit väldigt 

ensamma. Erik Eriksson utvecklingspsykologiska teori pratar om åldern 20-40 som en ålder 

där intimitet och isolation för en kamp i barnets tillvaro. Uppbyggandet av intima relationer 

med andra människor är viktigt för människans fortsatta välmående (Erikson & Erikson, 

2004).  

 

Det går att förutsätta att så länge barnen bor hemma har de ett relativt gott umgänge och 

socialt nätverk. Detta antagande styrks av mödrarnas berättelser om att mödrarnas umgänge 

även är barnets umgänge. När barnets självständighet ökar skulle detta troligtvis kunna 

innebära att barnets ensamhet ökar. Detta skulle kunna tänkas ske på grund av att barnet då får 

ett större ansvar att på egen hand skapa och bibehålla relationer. Som visat i uppsatsen har 

barnet med AST väldigt svårt med detta, där de ofta blir missförstådda av vänner och sin 

omgivning. Denna ensamhet är för mödrarna ett stort orosmoment. Oron ökar påfrestningarna 

för mamman. Men eftersom att mamman även vill att barnet ska ha ett socialt umgänge blir 

följden av detta att hon reglerar sitt eget nätverk. Detta genom att reducera sin egen 

vänskapskrets för att ge tid till sitt barn, men även som en förälder beskriver det: ”Mitt 

umgänge blir barnets umgänge”. Mamman tar alltså på sig rollen som barnets vän vilket 

egentligen är en konsekvens av barnets ensamhet. Det är inte konstigt att reaktionen yttrar sig 

på detta sätt eftersom att valet för mamman blir att antingen vara barnets vän eller låta barnet 

vara ensamt. Detta innebär antagligen i sin tur att barnen hamnar i en större beroendeställning 

till sin familj och sina föräldrar. Ur ett systemteoretiskt perspektiv reducerar gränserna ut 

mellan familjesystemet och barnets informella stödsystem. Denna hypotes bildar en paradox 

där barnets självständighet kan tendera att skapa ökad ensamhet. Vi vill förespråka att de 
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professionella bör anordna forum och naturliga mötesplatser där unga vuxna med AST kan 

träffas och lära känna varandra för att utvidga sina sociala nätverk. Vi skulle också vilja se ett 

arbete att aktivt försöka motverka den stigmatiseringsprocess som många barn med AST 

upplever (Gray, 1993). 

 

9. Avslutande diskussion 

Vi fann under tidigt skede att det fanns ett behov av att analysera hur olika stödinsatser för 

mödrarna påverkar varandra. Det finns tidigare forskning kring hur föräldrar till barn med 

AST upplever föräldraskapet och olika stödinsatser samt deskriptiv statistik kring hur 

föräldrar till barn med AST har det. Däremot fann vi inte alls mycket forskning som berör 

samspelet mellan olika stödinsatser och familjer som har ett vuxet barn med AST och hur 

mödrar upplever stödet. Det fanns även lite forskning som berörde informella stödinsatser där 

de likställdes med professionella stödinsatser. Mödrarna uppvisade en stor kämpaglöd och 

uthållighet i sin strävan att uppfylla barnets behov. Även mödrarnas självuppoffring och 

ständiga anpassning inspirerade oss. Innan uppsatsens genomförande hade vi en väldigt naiv 

syn på mödrarnas påfrestningar och utmaningar. Denna medvetenhet och kunskap har berikat 

oss vilket kommer att prägla vårt framtida yrke som socionom.      

 

Kvalitetsdiskussion: Vi har igenom hela uppsatsskrivandet haft en kontinuerlig diskussion 

kring våra individuella uppfattningar och tolkningar av datamaterialet. Vi har även försökt att 

genomföra hela uppsatsen tillsammans i samma rum för att på bästa sätt ha en rådande 

överensstämmelse mellan det vi ville förmedla med denna uppsats. Vi tror att detta styrker 

kvalitén i vår studie. Vi har utelämnat vissa av de deskriptiva kategorierna i vår analys. Detta 

innebära att den teoretiska utgångspunkten inte täcker all empiriskt data tillräckligt bra. Det 

som skulle leda till att dessa utelämnande kategorier skulle kunna få en större del i vår analys 

är att vi skulle ha intervjuat professionella aktörer som exempelvis skolpersonal, 

boendestödjare eller LSS-handläggare för att på så vis få ett bredare perspektiv. Utifrån dessa 

resonemang har inte uppsatsen uppnått en teoretisk mättnad. Däremot tror vi att de 

utelämnade deskriptiva kategorierna står längre bort från mödrarnas vardag men däremot nära 

barnens. Detta skulle innebära att dessa utelämnade deskriptiva kategorier snarare är en 

beskrivning av barnets kontext genom mödrarna än en beskrivning av mödrarnas faktiska 

kontext. Ett exempel på detta är de kategorier som rör skolan som i och för sig har en 

påverkan på mamman men är snarare en indirekt koppling genom barnet än en direkt 

koppling till mamman. Vi intervjuade endast tre mödrar i uppsatsen vilket vi är medveten om 

är en aning för få. Dock så innebar den ringa mängden intervjupersoner att vi fick möjlighet 

att verkligen lägga fokus och energi på de få intervjuer vi hade, vilket gav oss möjlighet att 

göra en mer utförlig analys (Kvale, 1997). Vi kan inte säga att vi uppnått teoretisk mättnad i 

denna uppsats vilket är en svaghet i studien som påverkar i vilken utsträckning resultatet kan 

användas i en annan kontext. Att både internationell och nationell forskning styrker vår 

uppsats resultat styrker dock uppsatsens kvalité. Föräldrarnas barn hade vid intervjutillfället 

erhållit insatser av stödverksamheten vilket vi tror kan kunna medföra att de minimerar sitt 

kritiserande av professionellt stöd. Detta på grund av att stödverksamhetens personal vid 

uppsatsens genomförande var medvetna om att intervjupersonerna medverkade i uppsatsen. 
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Vi tror att det kan påverka resultaten och är en svaghet i vår uppsats. Någonting som däremot 

ökar kvalitén på vår uppsatts är att intervjupersonerna var väldigt samstämmiga i sina 

berättelser vilket vi anser tillför trovärdighet i våra resultat.  

 

10. Slutsatser 

Våra resultat bekräftar på flera punkter tidigare forskning. Mödrarnas situation är mycket 

stressfylld och deras vardagliga påfrestningar är mycket höga. Att hjälpa sitt barn upplevs som 

en strävsam kamp där de många gånger inte känner att de orkar mer. De får göra avkall på 

sociala relationer och sin karriär. Samtidigt beskriver mödrarna deras barns situation med 

medkänsla och kärlek. Dem beskriver en oro för sitt barns framtid och de svårigheter, både 

praktiska och psykiska som deras barn brottas och jobbar med. Mamman upplever också att 

relationerna inom familjen tar skada på grund av de stora påfrestningarna. Dels hamnar 

syskonen i bakgrunden men också att deras parrelation till respektive tar skada. Vår studie har 

även visat att familjen på många sätt är i beroendeställning till yttre stöd utifrån för sin 

fortsatta funktion. Flera indirekta och direkta stödinsatser är från både professionella och 

informella aktörer är nödvändiga för att familjens vardag ska fungera, allt ifrån boendestöd, 

stödsamtal och att ha vänner att bara prata med. Mödrarna talar både gott om men även illa 

om de stödinsatser de får. Mödrarna beskriver bland annat en brist på helhetsseende från de 

professionella som ett stort problem. Även rädslan för stigmatisering och utanförskap för både 

sin egen del som för sitt barn är ett problem (Grey, 1993). Mödrarna efterfrågar generellt ett 

konkret och målinriktat stöd som ökar barnet förmåga till självständighet, ett stöd som har ett 

långsiktigt helhetsperspektiv för både individen och hela familjen, att stödet kommer i tid 

innan problemen hinner bli för stora samt att stödet är skräddarsytt att matcha den unges 

behov. I uppsatsens analytiska del har det även framkommit en rad systemiska interaktioner 

som visar på områden där barnets övergång till en vuxenroll blir problematisk för de 

hjälpsystem som finns runt barnet. Vi har även visat på att mamman som en nödvändig 

konsekvens av dessa svårigheter agerar som en katalysator där hon modulerar stödet till 

anpassas till sitt barns behov. Dessa kan läsas mer i detalj i analysen. En samlad analys är att 

de professionella måste jobba förutseende, holistiskt och systemiskt för att avhjälpa de 

svårigheter som denna övergång kan medföra. Vidare framkom i uppsatsen att mamman 

fungerar som en kontroll och vårdkatalysator i hennes strävan efter ett gott liv för sitt barn. 

Denna liknelse menar dels på mammans centrala funktion som samordnare och 

ställföreträdare för sitt barn men också på den svåra mellanposition som mamman spelar och 

de höga kraven på anpassning som denna position kräver. Mamman agerar som katalysator på 

en mängd olika sätt. Hennes förmåga att avskilja och sammanföra familjen, informella och 

professionella från och med varandra samt omvandlandet av information mellan olika system 

ger henne en nyckelfunktion.  

 

Våra råd till praktiker är utifrån denna sammanfattning att: Mamman behöver en tydlig 

och förtroendeingivande aktör att lämna över rollen som katalysator till. Vilket även troligt 

skulle minska hennes sammanlagda påfrestningar. De professionella måste jobba holistiskt för 

att på så vis skapa förtroende hos mamman. Ett tydligt förbättringsområde är att i tidigt 

skeende arbeta med mamman och pappans parrelation och deras förmåga att arbeta som ett 
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team. Det informella stödsystemet bör av de professionella systemet stärkas genom 

information och coachning i sin roll som släkt och vänner samt utbildning om vad AST är för 

att motverka stigmatisering av familjesystemet. 
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12. Bilagor 

 

12.1 Intervjuguide 

 

Demografiska frågor: 

Kan du berätta lite hur din familj ser ut? 

-Hur många barn har du? 

-Hur gamla är dina barn? 

-Jobbar du, var hur? 

 

Barnet 

Vill du berätta lite om ditt barn? 

-Vill du beskriva om hur du visste att ditt barn höll på att bli vuxet, vad ändrades? 

-Kan du berätta om den perioden? Vill du beskriva den här perioden? 

Vilka känslor upplevde du då? Kan du berätta om hur du kände det under den tiden? 

-Fanns det någonting som var extra jobbigt under den perioden? 

-Berätta hur eller vad ditt barn trädde in i för roll under den här perioden? 

-Hur upplevde du att ditt barn klarade av den här förändringen? 

-Hur ser du på ditt barns framtid? 

 

Föräldern 

Berätta hur är det att vara förälder till ett barn med AST? 

-Ändrades din föräldraroll något under den här perioden? 

-Hur upplevde du dina möjligheter att kunna stötta ditt barn vid den här tiden? 

-Kände du dig någon gång hjälplös? 

-Hände det någon gång att du inte visste vad du skulle göra? 

Var det någonting som fungerade bra under den här perioden? 

-Varför tror du att just det fungera de bra? 

Är det någonting som du under den här tiden känner att du sluppit ha gått igenom? 

Stressad?  



40 
 

Brukar du göra någonting för att hantera din situation att leva med ett var med AST?  

 

Varför tror du att du skuldbelägger dig? 

 

Familjen: 

Var det någonting som du märkte ändrades eller påverkades i familjen under den här  

tiden? 

-Var det någonting som hände i relationerna eller familjerna vid den här tiden? 

-Hur skiljer sig eran vardag idag mot för hur den var innan ditt barn blev vuxet? 

-Är det någonting som blev jobbigt eller problematiskt i familjen? 

-Fanns det någonting i din familj som hjälpte er särskilt mycket under den här tiden? 

(typ någon egenskap eller något speciellt ni gör) 

 

Informellt stöd 

Fanns det personer i din omgivning som hade betydelse för dig ditt, barn eller din familj,  

Som var till hjälp eller stöd? 

-Kan du berätta om de stödet? 

-Hur kändes det för dig att få det stödet? 

-Hur viktigt var den för din familj och för dig? 

-Vad var det med hjälpen som var bra? 

-När var hjälpen bra? 

-Om du helt och hållet fick bestämma hur din omgivning hjälpte och stöttade dig och din 

familj hur skulle de se ut? 

-Vad är enligt dig den allra viktigaste egenskapen i hjälpen från nära och bekanta? 

-Hur skulle du helst vilja bli bemött av din omgivning? 

Kan du berätta om det var någon gång som det inte fungerade bra med stödet från dina  

nära och kära? 

-Vad saknades i den? 

Om du berättar för andra om din situation, känner du att dem förstår dig då? 

Hade du önskat att någonting varit annorlunda? 
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Kan du beskriva hur du upplever att du blir bemött av din omgivning? 

 

Hur stor betydelse hade ekonomin i den här situationen? 

 

Formellt stöd: 

Fick ditt barn stöd av professionella under den här perioden? 

Fick din familj stöd under den här perioden? 

Fick du stöd i din föräldraroll av någon professionell ? 

Hur upplevdes de stöd ni fick vid den här tiden? 

Hur kändes det för dig att få det här stödet? 

Hur hjälpte de här stödet er situation 

Kände du dig förstådd av professionella? 

Vad är viktigt för att du ska känna att du får ett bra stöd av professionella? 

När är stödet betydelsefullt? 

Vad var det som gjorde att det var betydelsefullt? 

I de stödet du fick vad var viktigast? 

Om du fick bestämma hur det professionella stödet skulle vara, kan du berätta hur det då 

skulle se ut? 

Vad är viktigt att de professionella tänker på när de ger stöd och hjälp? 

Var det något i det professionella stödet som inte fungerade bra? 

Fanns det hjälp och stöd som du hade velat ha men som du inte fick? 
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12.2 Informationsbrev 

 

Hej! 

 

Vi heter Johnny Berglund och Daniel Stenmark och är två studenter som studerar till 

socionom vid Umeå Universitet. Vi är inne på vår sjätte termin och ska 2014-02-24 skriva vår 

C-uppsats och söker därför efter frivilliga intervjupersoner till vår studie.  

 

Studiens syfte är att belysa tillgångar och brister avseende professionellt och informellt stöd 

till föräldrar som har ett barn med AST som är i övergången mellan att vara barn och vuxen. 

 

- Med professionellt stöd menas bland annat LSS insatser inom kommun och landsting, 

habilitering, rehabilitering, särskola, SIUS konsulent, PO - personligt ombud. 

- Med informellt stöd menas exempelvis stöd av familj, närstående, anhöriga och vänner. 

 

Vi söker därför föräldrar som kan ställa upp på en intervju och delge oss sina erfarenheter och 

upplevelser kring detta område. Varje intervju tar cirka 1 h och planeras att äga rum mellan 3 

– 21mars vilken dag och vilken tid som helst. Intervjuerna kommer att ske där helst ni vill. Vi 

vill helst spela in intervjun eftersom det är lättare för oss att inte missa något, självklart sker 

detta endast om ni samtycker till det. Ni har rätt att avbryta er medverkan när ni vill, ni 

kommer att vara helt anonyma i vår studie och det kommer inte finnas någonting som kan 

kopplas till er i vår uppsats. 

 

Vi skulle vara mycket tacksamma om ni kunde ställa upp på att bli intervjuade, vi skulle 

behöva mellan 2-4 frivilliga men blir det fler så är det bara bra.  

 

 

Tack på förhand! 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Johnny Berglund          Daniel Stenmark         

 

 

 

 

 

 

 

 


