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Sammanfattning	  

	  

Krigarmorsor	  –	  mödrars	  upplevelser	  av	  att	  ha	  en	  son	  med	  Aspergers	  syndrom	  

 

Studiens syfte var att undersöka hur fyra mödrar beskriver sina upplevelser av att ha en son 

med Aspergers syndrom. Fokus låg särskilt på beskrivningar av hur vardagslivet såg ut i 

kontakt med professionella, så som myndigheter och skolan, samt det sociala nätverket i form 

av familj och vänner. För att uppfylla syftet formulerades följande frågeställningar: Hur 

upplever mödrar till söner med Aspergers syndrom sin vardag? Vilka copingstrategier 

använder de i vardagslivet? För att besvara frågeställningarna genomfördes semi-

strukturerade intervjuer med tre teman. Studiens vetenskapsfilosofiska utgångspunkt var 

social konstruktivism. Resultatet analyserades med hjälp av teorierna stigma och coping. 

Studiens resultat visade att mödrarna upplevde att de ständigt fått kriga för att tillgodose sina 

söners särskilda behov. Gemensamt för mödrarna var att de alla upplevde ett dåligt samarbete 

mellan de ansvariga vilket ledde till långa, utdragna processer. Det visade sig att de viktigaste 

copingstrategierna för mödrarna var struktur och rutiner.  

 

Nyckelord: Mödrars upplevelser, Aspergers syndrom, vardag 
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Abstract	  

	  

Warriormoms	   –	   Mothers’	   experiences	   of	   having	   a	   son	   with	   Aspergers	  

syndrome	  

 

The purpose of this study was to investigate how four mothers of sons with Aspergers 

syndrome describe their experiences. Main focus was on their daily life in contact with 

professionals, such as authorities and school, and the social network including family and 

friends. To fulfill the purpose the following questions were phrased: How does mothers of 

sons with Aspergers syndrome describe their daily life? Which copingstrategies do they use in 

daily life? In order to answer the questions semi-structured interviews based on three themes 

where held. The results were analyzed using the theories stigma and coping. The results of 

this study show that the mothers experienced a constant battle to meet their sons certain 

needs. The mothers all experienced a bad cooperation between the responsible authorities, 

which resulted in long processes. The results also showed that the most important 

copingstrategies were structure and routines. 

 

Keywords: Mothers experiences, Aspergers syndrome, daily life 
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Förord	  

Tack	  till…	  

”Våra	  mammor”,	  	  

För	   att	   ni	   generöst,	   humoristiskt	   men	   ändå	   seriöst	   har	   orkat	   delge	   oss	   era	  

känslor	  och	  upplevelser,	  för	  att	  ni	  ställt	  upp,	  för	  att	  ni	  orkat	  berätta	  –	  Tack.	  Ni	  

har	  inte	  bara	  gett	  oss	  möjlighet	  att	  genomföra	  denna	  studie	  utan	  ni	  har	  också	  

visat	   vad	   det	   verkligen	   innebär	   att	   vara	   stark	   och	   modig,	   men	   ändå	   behålla	  

glimten	  i	  ögat.	  Ni	  är	  förebilder	  för	  hela	  samhället.	  Tack	  för	  att	  ni	  finns,	  för	  att	  ni	  

kämpar	  –	  och	  för	  att	  ni	  är	  så	  förbannat	  bra.	  

	  

Vår	  handledare	  My	  Lilja	  för	  alla	  tips	  och	  råd!	  

	  

	  

Elin	  &	  Linnéa	  	  
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1.	  Inledande	  avsnitt	  

1.1	  Inledning	  

Diagnoser som autism, Aspergers syndrom och ADHD har under de senaste åren kommit att 

bli mer och mer uppmärksammade i svenska medier. Dessvärre har Aspergers syndrom så 

sent som under 2010 i våra kvällstidningar bland annat kopplats ihop med familjetragedin i 

Härnösand där en bror dödade sina syskon och styvfar med en yxa, den ökända lasermannen 

och giftmördare. I tv-serien ”Ondska” som sändes 2007 i TV3 berättar dömda mördare om 

hur deras Asperger diagnoser påverkat dem. För någon med begränsade kunskaper om 

Aspergers syndrom kan dessa reportage bidra till att skapa en bild av hänsynslösa och brutala 

förbrytare.  

 

Genom våra egna erfarenheter av Aspergers syndrom har vi fått en annan bild vilket väckte 

vårt intresse för att titta närmare på syndromet. Vi intresserade oss särskilt för hur föräldrar 

till barn med Aspergers syndrom upplevde sin situation och denna studie kommer att fokusera 

på föräldraperspektivet. Mak och Kwok (2010 sid 2045) påtalar att föräldrar till barn med 

autism har en märkbart högre nivå av stress, lägre nivå av välmående och löper större risk att 

hamna i depression. Vidare menar de att dessa föräldrar ofta stigmatiseras på grund av 

omgivningens missuppfattning då de upplevs sakna kontroll över sina barn och att inte ha 

uppfostrat dem korrekt (Mak & Kwok 2010 sid 2040). Denna kvalitativa studie grundar sig 

således på fyra mödrars upplevelser av att ha en son med Aspergers syndrom och intresserar 

sig för de utmaningar de möter dagligen.   
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1.2	  Syfte	  och	  frågeställningar	  

Syftet med vår C-uppsats är att studera hur ett urval av mödrar beskriver sina erfarenheter av 

att ha ett barn med Aspergers syndrom, särskilt deras beskrivningar av hur vardagen ser ut i 

kontakt med professionella och det sociala nätverket i deras hemstad. För att uppfylla syftet 

har vi formulerat följande frågeställningar: 

  

Hur upplever mödrar till söner med Aspergers syndrom sin vardag? 

Vilka copingstrategier använder de i vardagslivet? 

 

1.3	  Koppling	  till	  socialt	  arbete	  

Studien är relevant för socialt arbete då Aspergers syndrom omfattas av Lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS). ”LSS är en rättighetslag som ska garantera 

personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den 

hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de 

får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra.” (Socialstyrelsen) 

Kommunerna är skyldiga att erbjuda ett individuellt anpassat stöd till anhöriga varför det är 

intressant att undersöka mödrarnas upplevelser av att ha ett barn med Aspergers syndrom. 

 

1.4	  Disposition	  

Denna studie är indelad i 6 kapitel. Kapitel 1 beskriver uppsatsens syfte, frågeställningar, 

koppling till socialt arbete och definitioner. Kapitel 2 redogör för tidigare forskning inom 

området och dess relevans för denna studie. I Kapitel 3 beskrivs den vetenskapsfilosofiska 

utgångspunkten socialkonstruktivism samt de valda teorierna stigma och coping. Kapitel 4 

redogör för forskningsdesign och metod. I detta avsnitt presenteras studiens urval, 

begränsningar och etiska överväganden. Kapitel 5 behandlar resultaten och analys därefter 

följer en diskussion i kapitel 6. Uppsatsen avslutas med en förteckning över referenser. 

 

1.5	  Begrepp	  och	  definitioner	  

1.5.1	  Förhållandet	  mellan	  Aspergers	  syndrom	  och	  autismspektrumet	  

Det finns stora likheter mellan Aspergers syndrom och autism. Ehlers och Gillberg (1999 sid 

24f) skriver hur Lorna Wing menar att de är så pass nära varandra att de kan beskrivas som 
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två grenar på samma träd eller delar på ett spektrum, det så kallade autismspektrumet. Wings 

triad beskriver de tre områden av svårigheter vilka är gemensamt för spektrumet:  

1) oförmåga till social interaktion, särskilt med jämnåriga, 2) nedsatt verbal och icke-verbal 

kommunikativ förmåga, 3) begränsad inre föreställningsvärld, ersatt av repetitiva aktiviteter 

och/eller ensidiga intressen (Ehlers & Gillberg 1999 sid 24f).  

I vilken grad dessa svårigheter förekommer varierar inom spektrumet. I ena änden återfinns 

personer med normal till hög begåvning med lättare svårigheter, personer med högfungerande 

autism (HFA) och Aspergers syndrom. I den andra änden på spektrumet hittar vi personer 

vilka har svårare inom de områden Wings triad beskriver, ofta följt av svårt 

förståndshandikapp (Ehlers & Gillberg 1999 sid26). 

  

1.5.2	  Samtidiga	  diagnoser	  vid	  Aspergers	  syndrom	  

Vid diagnosen Aspergers syndrom är det vanligt med så kallad tilläggsproblematik, att barnet 

har problematik/diagnos som inte kan förklaras av Asperger diagnosen. Bland de vanligast 

förekommande vid Aspergers syndrom är ADHD och Tourettes syndrom (Ehlers & Gillberg 

1999 sid 23).  

 

2.	  Tidigare	  forskning	  

2.1	  Anpassningssvårigheter	  hos	  barn	  med	  Aspergers	  syndrom 

Aspergers syndrom brukar visa sig i förskoleåldern då de hamnar i en miljö som ställer krav 

på deras sociala kompetens. Den bristande förmågan att förstå och anpassa sig till andra blir 

därmed tydlig. Barnen kan upplevas som lillgamla och fungerar ofta bättre med vuxna än med 

andra barn. De har inget större intresse av att leka med andra barn. (Ehlers & Gillberg 2004 

sid 6-7) Personer med Aspergers syndrom har inget begåvningshandikapp utan återfinns inom 

normalvariationen eller är väl-/överbegåvade. (Ehlers & Gillberg 2004 sid 19) Enligt Gillberg 

(1999 sid 186) upplevs barn med syndromet ha ett särskilt välutvecklat språk men har 

svårigheter att förstå underliggande uppmaningar i språket, som exempelvis ”Kan du bära min 

väska?”, där ett jakande svar inte följs av någon ansats att bära väskan. Personer med 

Aspergers syndrom har problem med den icke-verbala kommunikationen, de har svårt att 

uppfatta ansiktsuttryck, tonläge, gester och liknande samt att själv använda sig av det (Ehlers 

& Gillberg 1999 sid 17f). Barn med Aspergers syndrom har svårigheter med att uppfatta de 

oskrivna regler som förekommer i en given situation (Attwood 2000 sid 40). 
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Orsaken till Aspergers syndrom är inte exakt fastställd men det mesta tyder på att syndromet 

är genetiskt (Attwood 2000 sid 163f). Attwood beskriver att det finns en utmärkande 

förekomst av Aspergers syndrom i första eller andra familjeledet, det är alltså vanligt att 

syndromet återfinns inom släkten (Ibid). Vidare skriver Attwood att den medicinska 

forskningen hittills hittat tre tänkbara förklaringar till autism; genetiska faktorer, allvarliga 

händelser under förlossning och infektioner under graviditeten eller under de första 

levnadsåren (Attwood 2000 sid 165).  

	  

2.2	  Diagnosen	  och	  dess	  betydelse	  

Gill och Liamputtongs studie från 2009 grundar sig på kvalitativa djupintervjuer samt 

dagboksanteckningar från mödrar och fokuserar på hur de ser sig själva som mödrar och deras 

upplevda erfarenheter. Studien visar att det är ett komplext funktionshinder och att det många 

gånger är en lång väg fram till en korrekt diagnos och att den långa processen kan vara 

frustrerande för föräldrarna (Gill & Liamputtong 2009 sid 310). Bloch och Weinstein (2010) 

har gjort en sammanställning av tidigare forskning om familjens perspektiv vid en diagnos 

inom autismspektrumet. I artikeln beskrivs att fastställandet av en diagnos ofta är en 

stressande och förödande händelse som påverkar hela familjesystemet men för några är det 

dock en lättnad. De har i och med diagnosen en förklaring för sig själva, sin familj och sina 

vänner för sitt barns annorlunda beteende (Bloch & Weinstein 2010 sid 25). 

 

2.3	  Hjälp	  och	  stöd	  från	  professionella	  

Mak och Kwok har genom att använda en s. k erkännande modell gjort en studie där de 

undersökte stigmatiseringen av föräldrar till barn med ASD1. Studien genomfördes i Hong 

Kong, och 188 föräldrar fyllde i frågeformuläret. Rapporten visar att stöd från professionella 

är viktigt då de tillhandahåller råd och verktyg för hur föräldrarna ska handskas med sina barn 

och deras besvärliga beteende (Mak & Kwok 2010 sid 2050). Genom att ge familjerna 

förståelse för deras barns speciella sätt att fungera kan de även ge dem förståelse för hur de 

kan stötta och bidra till barnets utveckling (Bloch & Weinstein 2010 sid 37). Det är viktigt för 

professionella att lyssna på familjerna när de uttrycker sina känslor och behov samt ta 

familjens livsstil och prioriteringar med i beräkningen i utformandet av stöd och 

interventioner. 

                                                             
1 ASD är en engelsk förkortning och står för Autism Spectrum Disorders. På svenska autismspektrum störning. 
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Skolverkets rapport 334 från 2009 är ett resultat av insamlad kunskap från medarbetare samt 

forskare inom området. Data har samlats in via enkäter, en fallstudie, en litteraturöversikt 

samt forskningsartiklar av Marita Falkmer och Kristina Hellberg. Rapporten lyfter fram att 

man för att kunna säkerställa en god utbildning för den enskilde eleven bör fokusera på 

planering och framförhållning. Långsiktig planering är ett måste. Den enskilde eleven bör 

också ha en god kontakt med en vuxen, antingen en lärare eller annan skolpersonal, som 

fortlöpande visar uppmärksamhet och är lättillgänglig för eleven. För att kunna hantera de 

svårigheter som kan uppstå, till exempel de sociala utmaningarna, behöver personalen på 

skolan ha bred kunskap och stor kompetens (Skolverket 2009 sid 7). Attwood menar att 

läraren är det viktigaste för ett barn med Aspergers syndrom (2000 sid 201). Läraren måste ha 

ett lugnt temperament, vara förutsägbar i sina känslomässiga reaktioner, vara flexibel i sitt sätt 

att förmedla kursmaterialet samt ha förmågan att se barnets positiva sidor (Attwood 2000 sid 

202). 

 

2.4	  Stigmatisering	  av	  föräldrar	  till	  barn	  med	  ASD	  

Gill & Liamputtongs gjorde år 2009 en studie grundad på kvalitativa djupintervjuer och 

dagboksanteckningar från mödrar som beskriver hur oerhört krävande både hög- och 

lågfungerande autismspektrumstörning är för föräldrarna och att mödrar i större utsträckning 

än fäder tenderar att klandra sig själva. Studien fokuserar på hur de ser sig själva som mödrar 

och deras upplevda erfarenheter. En svårighet som nämns är att barnen fysiskt ser normala ut 

men har ett annorlunda socialt beteende. Gill & Liamputtong menar att föräldrar till autistiska 

barn ibland kan uppleva fientliga reaktioner från allmänheten på grund av deras barns 

opassande beteende. Bristen på kunskap hos allmänheten om denna funktionsnedsättning 

leder till att föräldrarna klandrar sig själva. Då modern oftast är den primära vårdnadsgivaren 

blir hon också den som får handskas med största delen av stigmatiseringen.  

 

I Mak & Kwoks tidigare nämnda enkätstudie från 2010 påtalas att människor med psykisk 

ohälsa som saknar sociala färdigheter och som beter sig opassande betraktas som oartiga och 

farliga därför blir föräldrar till dessa barn ofta stigmatiserade på grund av omgivningens 

missuppfattning. De upplevs sakna kontroll över sina barn och att de inte uppfostrat dem 

korrekt. (Mak & Kwok 2010 sid 2045) 
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2.5	  Hur	  ASD	  påverkar	  familjen	  

Mak och Kwok påtalar också i sin studie (2010) att föräldrar till barn med autism har en 

märkbart högre nivå av stress, lägre nivå av välmående och löper större risk att hamna i 

depression. En av de underliggande orsakerna till stressen är hur ofta och i vilka former 

barnets onormala beteende förekommer (Mak & Kwok 2010 sid 2045). 

 

Allik genomförde 2006 en studie med fokus på två saker, dels sömnen hos barn med AS2 och 

hur hälsan ser ut för föräldrar till barn med AS. Trettiotvå 8-12 åringar med AS, tjugoåtta 

pojkar och fyra flickor, medverkade i studien tillsammans med en kontrollgrupp på trettiotvå 

kön- och åldersmatchande, normalutvecklande barn. Föräldrarna till barnen, både de i 

gruppen med AS och de i kontrollgruppen, fick själva fylla i en utvärderingsrapport om sin 

hälsa. Allik kommer till slutsatsen att de föräldrar till barn med AS/HFA3 som deltog i studien 

visade höga nivåer av stress och depression. Detta styrker hon genom att hänvisa och referera 

till andra liknande studier som gjorts, till exempel av Weiss och Gray (Allik 2006 sid 24).  

 

2.6	  Problematisk	  övergång	  till	  vuxenlivet	  

Geller och Greenbergs studie från New York visar att övergången till vuxenlivet är mer 

utmanade för de med Asperger syndrom, på grund av deras unika karaktärsdrag, brist på 

tjänster som inriktar sig just på särskilda behov till sådana individer i vuxen ålder och att 

samhället har vissa förväntningar på en typisk väg till vuxenlivet (Geller & Greenberg 2010 

sid 93). Samhället ser en person som intellektuellt verkar kunna prestera mycket, men som är 

socialt omogen i förhållande till sin ålder, och som har vissa udda egenskaper, som inte alltid 

kan förstås av andra. Övergångsperioden, från barn till vuxen, för en person med Asperger är 

påfrestande inte bara för individen utan också för hans eller hennes familj eftersom det är en 

av de mest djupgående processerna till att acceptera att man har ett barn med särskilda behov 

(Geller & Greenberg 2010 sid 94) 

 

Nora Ellen Groce har gjort en studieöversikt grundad på redan existerande data angående 

arbetslöshet bland unga och unga med funktionshinder. Den visar att globalt är arbetslöshet 

ett problem, speciellt ungdomsarbetslösheten. Ungdomar i hela världen löper risk att gå 

arbetslösa, och personer med funktionshinder ligger ännu mer i riskzonen för detta (Groce 

                                                             
2 AS är en förkortning för Aspergers Syndrom 
3 HFA är en förkortning för högfungerande autism 
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2004 sid 20). Det finns relativt dålig forskning på hur hög graden av arbetslöshet är i 

utvecklingsländerna bland ungdomar med funktionshinder, men om det allmänna mönstret 

om arbetslöshet för resten av den funktionshindrade befolkningen stämmer, så kan man anta 

att arbetslösheten bland ungdomar med funktionshinder kommer att vara högre än för alla 

andra unga människor (Groce 2004 sid 20).  

 

Personer med Aspergers syndrom har större risk för att drabbas av psykiska sjukdomar. 

Vanligast förekommande är depression som drabbar omkring 15 procent av personer med 

Aspergers syndrom men även ångesttillstånd är vanliga och förekommer hos 7 procent 

(Tantam 1991 sid 216f). 

 

3.	  Teoretiska	  utgångspunkter	  

3.1	  Social	  konstruktivism	  

Social konstruktivismen fokuserar på hur människor i social interaktion konstruerar meningar, 

positioner och regler. Sociala konstruktioner kan med andra ord inte skapas av en enda 

person. Viktiga aspekter vid konstruktioner är vad som konstrueras, vem som konstruerar och 

hur konstruktionen går till (Sohlberg & Sohlberg 2008 sid 248-255).  

 

Konstruktion innebär att något är aktivt, något skapas och någon vill åstadkomma något med 

konstruktionen. Samhällsforskare försöker genom sina teoretiska, analytiska konstruktioner få 

en bild av människors och gruppers konstruktioner. Galenskap kan konstrueras och placera 

människor med avvikelser i kategorier vilket i sin tur leder till marginalisering. Inom vissa 

organisationer kan det vara intressant att definiera klienterna vilket gör att konstruktionerna 

följer systematiska former. Detta sker exempelvis genom en neuropsykiatrisk diagnos vilken 

skapar en social identitet som hänger ihop med en problembeskrivning och särskilda 

rättigheter. En komplex människa blir därmed hanterbar för organisationen. Genom social 

interaktion mellan människor skapas olika definitioner som de sedan lever efter. En rad 

fenomen är socialt konstruerade så som identitet, status, världsbilder med flera (Sohlberg & 

Sohlberg 2008 sid 250-254).  

 

Social konstruktivism är vår vetenskapsfilosofiska utgångspunkt. Vi kommer att utgå ifrån 

varje mammas sätt att konstruera sin roll och vardag. Detta gör vi genom att analysera deras 

beskrivningar av sin vardag och sina tankar omkring den.  
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3.2	  Stigma	  

Det finns tre typer av stigma; kroppsliga, personliga (avvikelser i personlighet) eller 

stambetingar(etnicitet mm). Men effekten är likartad, en person som i vanliga fall lätt skulle 

ha accepterats socialt har ett drag, en egenskap, som inte går att dölja som får andra att vända 

sig ifrån honom. Han avviker från oss andra på ett sätt som inte är önskvärt (Goffman 1972 

sid 14). Människor delar in varandra i kategorier, och bestämmer vilka egenskaper som är 

naturliga för de som tillhör den kategorin. Den sociala miljö man vistas i avgör vilken 

kategori av människor man kan träffa på. De sociala regler som finns inom miljön gör att vi 

kan förvänta oss att träffa på en viss typ av människor, utan att vi behöver ägna särskilt 

mycket eftertanke åt det (Goffman 1972 sid 11). Våra sociala liv påverkas av de normer som 

finns i samhället om hur en normal människa ska vara. Om en person avviker från dessa 

passar han inte in, och förväntas också leva upp till roller med låg social status och distanseras 

från de ”normala” (Gustavsson 2001 sid 34). När vi stöter på en främling tar det oss inte lång 

stund att kategorisera honom och tilldela honom vissa egenskaper samt social identitet 

(Goffman 1972 sid 12). Om den här människan har någon egenskap som övriga anser vara 

avvikande, så förkastas han från en helt vanlig person till en utstött, en annorlunda, en 

avvikare (Ibid). 

 

Stigma är relevant för studien då det i tidigare forskning framkommer att föräldrar till barn 

inom autismspektrumet löper större risk än andra föräldrar att stigmatiseras av omgivningen. 

 

3.3	  Coping	  

3.3.1	  Begreppet	  coping	  

Själva ordet cope betyder ”klara av, stå pall”. Begreppet innefattar de krafter som människor 

använder sig av för att klara av, tolerera, minska yttre och inre krav samt hantera de konflikter 

som uppstår i livet (Brattberg 2008 sid 9). Vid skada, sjukdom eller överbelastning avgör 

copingförmågan hur stort själva funktionshindret blir (Brattberg 2008 sid 10). Hur en 

människa hanterar livet beror till stor del på hennes referensram, alltså hennes bakgrund, 

erfarenhet och värderingar (Ibid). 
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3.3.2	  Copingstrategier	  

Enligt Lazarus copingteori finns det i huvudsak två olika copingstrategier. Den ena är 

problemfokuserad coping. Denna strategi är uppgiftsorienterad och har fokus på yttre 

problem. Den är målinriktad och konkret, och inkluderar strategier för att definiera problemet, 

fatta beslut, planera, göra avvägningar, jämföra lösningar, välja sätt och lösa konflikten 

(Lazarus 1984 sid 152). Lazarus menar att denna strategi används när det finns möjlighet att 

förändra situationen (Lazarus 1984 sid 150). Den andra är känslofokuserad coping 

(emotionsfokuserad) som fokuserar på att ta hand om de egna känslorna, ändra känslor och 

synsätt – inte situationen (Lazarus 1984 sid 150). Lazarus skriver att denna strategi i 

huvudsak används när man insett att det inte går att göra något åt situationen som är (Lazarus 

1984 sid 150). Även Brattberg skriver om denna strategi, och beskriver den så att om 

problemet inte går att lösa praktiskt använder man sig av denna metod för att kunna hantera 

de känslor som uppstår på ett konstruktivt vis, och att lära sig acceptera situationen och 

omvärdera den. Denna strategi är väldigt viktig då man t ex lever med kronisk sjukdom, 

funktionsnedsättning eller liknande (Brattberg 2008 sid 41).  

 

Lazarus nämner sedan en rad mindre copingstrategier, varvid en är undvikandestrategi 

(Lazarus, 1984 sid 150). Brattberg talar också om denna, men nämner den som en 

huvudstrategi. Undvikandestrategier är mer en lösning på kort sikt, och används i 

okontrollerbara situationer. Det är mest vanligt att man använder denna strategi för att vid ett 

senare tillfälle våga konfrontera problemen med någon av de andra strategierna (Brattberg 

2008 sid 41).  En copingstrategi består av en eller flera metoder, och man använder sällan 

bara en metod åt gången. Ibland kanske man börjar med en metod, och övergår sen till en 

annan. I vissa sammanhang kanske man använder en metod, och i ett annat sammanhang 

fungerar det bäst med en annan(Brattberg 2008 sid 45).  
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4.	  Metod	  

I detta avsnitt kommer vi att beskriva vårt val av forskningsdesign, datainsamling, urval samt 

metod för analys. 

 

4.1	  Förförståelse	  

Då vi inledde denna studie hade vi en del erfarenhet i bagaget. Den ena uppsatsförfattaren, 

Linnéa Friskman, arbetar på en resursförskola för barn inom autismspektrumet och med 

autismspektrumliknande tillstånd. Den andra uppsatsförfattaren, Elin Ullström, har tidigare 

jobbat som personlig assistent och genom detta stött på Aspergers syndrom. Genom egna 

erfarenheter har vi fått uppfattningen om att det är extra krävande för familjen att ha ett barn 

med denna diagnos. Vi tänkte att barnens beteende och utveckling skulle ses med skepsis och 

fördomar hos omgivningen vilket skulle kunna påverka föräldrarna i form av stigmatisering. 

En svårighet i detta kunde vara att barnet har en diagnos som inte syns på utsidan, vilket vi 

tänkte oss kunde leda till mindre förståelse från omgivningen. Vi hade utifrån detta en bild av 

att barnets annorlunda beteende och svårigheter kunde leda till stress för familjen då vi tänkte 

att de alltid måste anpassa efter barnets behov och försöka möta de svårigheter som diagnosen 

innebär. 

 

4.2	  Forskningsmetod	  

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod i form av kvalitativa intervjuer. 

Metoden valdes för att kunna uppfylla syftet att studera mödrarnas vardag utifrån deras unika 

perspektiv. Genom intervjuer gav vi oss själva möjligheten att kunna ställa följdfrågor och 

följa upp intressanta ämnen som kom fram i intervjuerna.  

 

4.3	  Urval	  

Förfrågan om intresse att delta i studien lades ut på intresseföreningen Autism & 

Aspergerföreningens sida på Facebook vilket resulterade i att två mödrar anmälde sitt 

intresse. De övriga två intervjupersonerna rekryterades genom den ena uppsatsförfattarens 

arbetskamrater. Arbetskamraten kontaktade en mamma som visade sig vara intresserad av att 
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delta i studien. Den mamman kontaktade i sin tur ytterligare en mamma som ville delta, så 

kallad snöbollseffekt. 

	  

4.4	  Studiens	  begränsningar	  

Studien är begränsad till att fokusera på mödrarnas subjektiva upplevelser av sina 

vardagssituationer associerade till sina söners diagnos Aspergers syndrom. Problematiken vid 

Aspergers syndrom är ett stort område varför det var nödvändigt att begränsa sig. 

 

Då det varit svårt att få tag i intervjupersoner har studien kommit att enbart omfatta fyra 

mödrars perspektiv. Det skulle varit intressant att undersöka fädernas perspektiv men tyvärr 

anmälde inga fäder sitt intresse till denna studie. Då vi har begränsat med tid har vi inte gjort 

ytterligare ansträngningar för att komma i kontakt med fäder. 

 
4.5	  Intervjumetodens	  utformning	  

Vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer för att ha utrymme för samtal, då det är 

mödrarnas upplevelser och känslor vi vill undersöka. Intervjuerna genomfördes av oss själva 

och strukturerades upp med tre teman där varje tema inleddes med en ”öppen” fråga. Vi 

använde oss av specificerade frågor men allteftersom intervjun fortskred kunde vi komplettera 

och fördjupa med följdfrågor (se bilaga 2). För att få fram den kvalitativa informationen om 

det undersökta ämnet kan intervjuaren behöva förtydliga och utveckla de svar som ges under 

intervjun (May 2001 sid 150). På så sätt kan intervjuaren fördjupa svaren, och ha en dialog 

med intervjupersonen (Ibid). Genom att använda denna form av intervju ges 

intervjupersonerna möjlighet att i sina svar utgå från sin egen referensram, de kan utgå från 

sådant som ligger dem nära (May 2001 sid 152) Detta ger forskaren en chans att förstå 

innebörden som intervjupersonen själv tillskriver en händelse, vilket ger en djupare förståelse 

av intervjupersonens perspektiv (Ibid).  

 

Intervjuerna genomfördes under en och samma vecka. Intervjupersonerna fick möjlighet att 

välja dag, tid och plats för vår träff vilket resulterade i att två av intervjuerna genomfördes 

hemma hos Elin Ullström. För de två andra intervjuer åkte vi hem till intervjupersonerna.  

Samtliga intervjuer var mellan 46 och 58 minuter. Intervjuerna spelades in med hjälp av en 

Iphone samt en telefon vilket resulterade i hög ljudkvalitet och två ljudkällor. Vi medverkade 
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båda två vid varje intervju men turades om att leda intervjun och ta minnesanteckningar. Den 

som antecknade kom med frågor eller inlägg vid behov, men vi valde att ha en som ledde 

intervjun för att inte mödrarna skulle känna sig ”påhoppade” och utfrågade, vilket kan vara en 

risk om två personer intervjuar en tredje. Vi hade både teman och frågor som vi tänkt ut innan 

intervjun. Vi startade varje intervju med samma, öppna fråga för att sedan variera frågorna 

beroende på vad mödrarna själva tog upp. Var det något särskilt som intresserade oss kunde vi 

styra frågorna, men vi lät dem avgöra vad som skulle tas upp så de inte kände sig pressade. 

När vi transkriberat allt vårt material och gått igenom det upptäckte vi att de teman som vi 

valt inte riktigt passade med det som mödrarna överlag velat tala om, varvid vi skrev om och 

lyfte fram våra teman utefter mödrarnas utsagor. 

 

Vi fördelade transkriberingen mellan oss och gjorde hälften var. Vi transkriberade allt inspelat 

material. Sammanlagt blev dokumenten per intervju 13-18 A4 sidor skrivna med Times New 

Roman 12 pt och 1,5 radavstånd. För varje intervju har vi lagt ner ca 10 timmars effektivt 

arbete. När vi examinerats kommer vi att göra oss av med det inspelade materialet.  

 

4.6	  Reliabilitet	  

Att en studie har hög reliabilitet betyder att undersökningen ska kunna göras om vid en annan 

tidpunkt och av en annan forskare och ge samma resultat (Kvale 2009 sid 263). Detta kan 

vara svårt i en kvalitativ studie då vår egen förförståelse och våra egna tolkningar kan spela in 

så väl vid intervjun som i analysen. För att öka studiens trovärdighet har vi använt oss av 

semistrukturerad intervjuform med korta, öppna frågor i så stor utsträckning som möjligt för 

att undvika alla former av ledande frågor då det enligt Kvale (2009 sid 263) kan ha inverkan 

på svaren. Till studiens fördel är vi två undersökare som genomfört intervjuerna, transkriberat 

och diskuterat resultaten vilket minskar risken för feltolkningar.  Kvale menar dock att en 

alltför stark betoning av reliabiliteten kan hämma kreativiteten (2009 sid 263f).  

 

4.7	  Validitet	  

Hög validitet kännetecknas av att studien mäter det den utger sig för att mäta (Kvale 2009, 

sid. 264). Denna studies syfte var att undersöka mödrars subjektiva upplevelser och 

erfarenheter av att ha en son med Aspergers syndrom. För att uppfylla syftet och studera detta 

fenomen ansåg vi att kvalitativa djupintervjuer var den bästa metoden. Validitet i en kvalitativ 

studie är en process där undersökaren hela tiden försöker utveckla tolkningarna av 
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observationerna (Kvale 2009 sid 264). Detta har vi gjort genom att regelbundet diskutera våra 

tolkningar för att utveckla dem.  

	  

4.8	  Etiska	  överväganden	  

I en kvalitativ studie med människor är det viktigt att ta de etiska aspekterna i beaktande. 

Samtliga nedanstående punkter är viktiga då det är ett känsligt ämne som rör deras 

upplevelsevärld och det är därför av största vikt att mödrarna känner sig trygga vid 

intervjusituationen. En styrka för studien är att två av mödrarna kontaktade oss själva genom 

att svara på vår efterlysning. De två övriga deltagarna har kontaktats efter att de till 

kontaktförmedlaren givit sitt godkännande att bli kontaktade för förfrågan om deltagande i 

studien.  

 

Vi har informerat våra intervjupersoner om uppsatsens syfte och om deras del i studien samt 

vilka omständigheter som gäller för deras deltagande. Vi har upplyst om att deras deltagande 

är frivilligt och att informationen inte kommer att användas till annat än denna studie. Detta 

förmedlades via mail innan intervjun. 

 

Genom ett skriftligt samtyckebrev (se bilaga 3) har intervjupersonernas samtycke samlats in 

vid intervjutillfället. Detta brev undertecknades av intervjupersonen och de båda intervjuarna. 

Våra intervjupersoner informerades via samtyckesbrevet om att de när som helst kan avbryta 

intervjun eller låta bli att besvara frågor utan att ange några skäl.  

 

Samtliga intervjupersoner har informerats om att de kommer att anonymiseras och att inga 

erfarenheter de delger kommer att kunna spåras till dem som enskild person/förälder. Detta 

har skett genom att alla deltagare i studien har tilldelats fingerade namn.  

 

Intervjupersonerna har informerats om att vi efter avslutad intervju äger materialet och att det 

endast kommer att användas i forskningssyfte. (Vetenskapsrådet) 
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5.	  Resultat	  och	  analys	  

Under denna rubrik presenteras och analyseras resultatet som framkommit i studien. Utifrån 

vad mödrarna pratat om under intervjuerna har vi plockat ut de teman vi anser mest centrala 

för studien. Våra två huvudteman är Vardagslivet och Tankar om framtiden med ett antal 

underteman som varit mest centralt inom dessa två teman. Under varje rubrik kommer vi att 

presentera empirin i form av citat och analysera utifrån tidigare forskning samt våra valda 

teorier. Först presenteras intervjupersonerna, alla namn och platser är fingerade.  

 

5.1	  Presentation	  av	  intervjupersonerna	  

Samtliga mödrar i studien är i 30-40 års ålder och de har alla söner med diagnosen Aspergers 

syndrom. 

Maria: Ensamstående och bosatt i mindre kommun i Mellansverige. Sonen Filip är 8 år och 

har diagnoserna Aspergers syndrom och ADHD4.  

Sofie: Gift och bor i en mellanstor stad norr om Stockholm. Sonen Oliver 8 år har diagnosen 

Aspergers syndrom. Oliver har två yngre bröder. 

Anna: Gift med Peter och bosatt i en mellanstor stad i mellersta Sverige. Mamma till Lukas 9 

år med diagnosen Aspergers syndrom. Lukas har en storebror som heter Elias. 

Josefin: Ensamstående mamma i en mindre kommun söder om Stockholm. 11-åriga sonen 

Adam har diagnoserna Aspergers syndrom, Tourette syndrom5 och Tvångssyndrom6. Adam 

har en storasyster, Emma, och en äldre halvbror, Tobias. 

 

                                                             
4 ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder innebär uppmärksamhets- och koncentrationssvårigheter, 
impulsivitet och hyperaktivitet (Gillberg 2004 sid. 17-19, 23) 
5 Syndromet innebär motoriska och vokala tics i form av ofrivilliga, hastiga rörelser eller ljud (Gillberg 1999 sid. 
13-14) 
6 Syndromet innebär tvångshandlingar som personen känner att de inte kan kontrollera vilka ofta är så 
omständliga och omfattande att de går ut över relationer och rutiner (Hyman & Pedrick 2005 sid.7) 
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5.2	  Tema	  1	  –	  Vardagslivet	  

Under den här rubriken tar vi upp sådant mammorna pratat särskilt mycket omkring i våra 

intervjuer rörande vardagslivet och dess utmaningar.  

 

5.2.1	  Diagnosens	  betydelse	  

Gemensamt för mödrarna är att de beskriver hur de hade sina föraningar innan diagnoserna 

blev fastställda. De kände att det var något ”annorlunda” med deras söner. En mamma 

beskriver att hon redan på BB kände att något var annorlunda och att hennes son inte 

samspelade med henne som hon förväntat sig. Problematiken med samspelet blev tydligare ju 

äldre sonen blev och när han började på förskola tyckte hon sig se en markant skillnad från de 

övriga barnens samspelsmönster. Hon beskriver en incident på förskolan då hennes son skulle 

plocka fram ett spel från en hylla och en annan pojke kommer för att hjälpa till att bära spelet 

och förmodligen även ville spela tillsammans med honom. Istället för att ta emot hjälpen och 

spela med honom blir hennes son arg och hävdar bestämt att han skulle ha spelet. För barn 

med Aspergers syndrom är det svårt att uppfatta de oskrivna regler som förekommer i en 

given situation (Attwood 2000 sid 40). Att kunna samspela och läsa av andra människor blir 

således en utmaning för personer med diagnosen Asperger och kan även vara ett tydligt 

tecken på diagnosen.  

 

”Jag märkte på Oliver jättetidigt att det var någonting. (…) Jag kommer ihåg det fortfarande när jag 

satt med honom där att det var någonting, han gav inte riktigt den här kontakten. Den här 

ögonkontakten, samspelet. Diffusa.” 
Sofie, mamma till Oliver 

 

Samtliga mödrar berättar att det redan från den första kontakten med professionella varit ett 

”krigande” där de skickats runt mellan olika instanser och att de behövt påtala sin upplevda 

problematik väldigt tydligt många gånger. Gill och Liamputtong menar att det ofta tar lång tid 

att ställa en korrekt diagnos vilket resulterar i en lång och frustrerande process för föräldrarna 

(2009 sid 310).  Mödrarna talar om att först är det en väldigt lång väg fram till att få igång en 

diagnosutredning. De beskriver hur de inte blivit tagna på allvar, och hur de mötts av 

oförstående när de påtalat att något är fel med deras barn. De berättar om att när de träffat 

myndighetsutövare så har inte dessa ansett att det kan röra sig om en autismspektrum diagnos 
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då barnet inte har typiska autistiska drag eller har de typiska symptomen för Aspergers 

syndrom. Det har hänt att mödrarna blivit hemskickade med kommentarer om att deras barn 

nog bara är lite sena i utvecklingen, och att allt kommer ordna sig till nästa gång. En av 

mödrarna berättar att det tog två år innan de fick hjälp och blev tagna på allvar, och en 

diagnosutredning startades.  Sedan talar mödrarna om att när utredningen är påbörjad så är det 

många instanser som ska samarbeta, remisser ska skickas mellan de olika enheterna och 

väntetiden är lång. Även efter att en diagnosutredning startat så beskriver mödrarna ett 

evinnerligt ”strulande” från de inblandade instansernas sida. De beskriver att remisserna 

skickas hit och dit mellan enheterna, att de själva ”bollas” fram och tillbaka mellan instanser 

och att de upplever det som att ingen egentligen vet vem som har ansvaret för vad. Det är inte 

konstigt att det ur detta föds frustration och stress. Att inte bli lyssnad på och nästintill 

misstrodd i kombination med att ständigt behöva påtala sina problem och känslan av att inte 

kunna påverka situationen har för dessa mödrar skapat en fruktansvärt stressig och 

frustrerande tillvaro. Detta överensstämmer med Gill och Liamputtongs resultat, då de påtalar 

att utredningsprocessen är frustrerande för föräldrarna (2009 sid 310). Utifrån mödrarnas 

berättelser att döma betyder deras egen drivkraft och kämpaglöd mycket för att till slut 

komma fram till en korrekt diagnos.  

 

”Så det tog väldigt lång tid innan de hörsammade och då var han nästan två år när vi fick hjälp, riktig 

hjälp och då slog vi nästan bokstavligt näven i bordet där” 
Sofie, mamma till Oliver 

 

”Man vet inte vem som… och så skickas det remisser både hit och dit… och sen så bollas de där 

remisserna tillbaka och det är liksom nej, vi har inte ansvaret för att utreda de här frågeställningarna 

och sedan så är det någon annan som ska ta tag i det”  

Maria, mamma till Filip 

 

I intervjuerna framkommer att mödrarna anser att diagnosen kan ses både som en lättnad och 

som en ökad stress. När det gäller lättnad beskriver en mamma att diagnosen i sig inte är det 

viktiga utan den hjälp och det stöd diagnosen ger rätt till via Lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS), till exempel nämner de möjligheten att få extra hjälp i skolan. 
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 ”Den största betydelsen av att få diagnosen är att man får hjälp i skolan och sådana saker (…) Man 

får inget stöd eller hjälp om man inte har diagnos… det är ju inte så bra men så ser det ut.” 

Sofie, mamma till Oliver 

 

Några av mammorna ser också diagnosen som ett sätt att förklara om svårigheterna för 

omgivningen och sig själva, att det finns anledningar till att deras son är annorlunda.  En 

mamma uttrycker särskilt att det var skönt att kunna berätta om diagnosen för sin egen pappa 

som hon upplevde hade svårt att ta till sig att något var annorlunda med hennes son. När det 

handlar om ökad stress talar en av mödrarna om sorgen över att definitivt få en diagnos och 

komma till insikt om att det är ett livslångt tillstånd och att framtiden kommer att se 

annorlunda ut än förväntat både för sonen och för den övriga familjen.  

 

”Det är klart att det är ju en sorg, att få veta att det här är ingenting som försvinner utan det här 

kommer snarare bli sämre kanske. Så det är ju en otrolig, både kris och sorg har det varit under de 

här åren.” 

Maria, mamma till Filip 

 

Detta går i linje med Bloch och Weinsteins studie som visar att diagnosen kan ses både som 

en lättnad och som en ökad stress eller rentav vara förödande för familjen (Bloch & Weinstein 

2010 sid 25). Mödrarna i vår studie bekräftar detta i och med att de är kluvna i sina åsikter 

och känslor inför diagnosen. 

 

5.2.2	  Skolan	  som	  en	  viktig	  del	  i	  vardagen	  

Samtliga mammor i vår studie har pojkar i skolåldern vilket gör skolan till en viktig del i 

deras vardag. Samtliga berättar om hur de strider för att deras söners skolgång ska bli så bra 

som möjligt och att det inte finns tillräckligt tydliga planer för sönernas skolgång. I vår studie 

har mammornas beskrivningar av sina söners behov skiljt sig åt ganska mycket trots att de har 

samma diagnos. Gemensamt för de alla fyra var dock att de är väldigt involverade i 

skolfrågan och att de tar på sig ett stort ansvar för utformningen. Genom att vara mycket 

engagerade i att anpassa skolgången för sina söner använder sig mammorna av något som vi 

utifrån vår analys anser liknar problemfokuserad coping (Lazarus 1984 sid 150). Vi anser att 

mödrarna har kombinerat detta med känslofokuserad coping då de har insett att de har ett 

”problem”, de har accepterat det och istället för att gräva ner sig arbetar de för att göra det 

bästa utav situationen (jfr Lazarus 1984 sid 150). De arbetar för att lösa de situationer som 
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uppstår och som hindrar sönerna från att uppnå målen i skolan och/eller för att kunna 

optimera deras tid där.   

 

”Vi låg på rektorn väldigt, väldigt hårt att lösa det och jag tror att det var han sedan som låg på så att 

Oliver kom in på den här specialklassen.” 

Sofie, mamma till Oliver 

 

En mamma beskriver sin oro för sin son som i dagsläget går i en vanlig klass och där det snart 

är dags för lärarbyte. Gemensamt för mödrarna är att de överlag kommenterar sönernas lärare 

och vi antar därför att de tillskriver dessa en betydande roll. Den enskilt viktigaste punkten för 

att få en bra skolgång för elever med Aspergers syndrom är lärarnas personlighet samt 

tillgång till resurser och stöd (Attwood 2000 sid 201). Att möta ett barn med Aspergers 

syndrom är en stor utmaning som ställer krav på läraren att kunna se barnets positiva sidor 

och vara flexibelt inställd till kursmaterialet (Attwood 2000 sid 202). Några uttryckte behov 

av extra stimulans för deras högpresterande söner medan andra hade söner som behövde hjälp 

med att hitta motorn för att ta sig igenom läxorna. Vissa efterfrågade särskilda Asperger-

grupper för den fortsatta skolgången medan andra inte såg något behov av det. En av 

mammorna beskriver hur hennes son fick klippa och klistra istället för att få skoluppgifter 

vilket tyder på att läraren inte hade tillräcklig kunskap om syndromet. I en vanlig skolklass är 

lärarens inställning till eleven viktig då hans/hennes beteende sänder signaler till övriga elever 

i klassen (Attwood 2000 sid 203).  

 

”Jag menar jag ser ju varje år som en utmaning som nu nästa år så ska han börja fyran och då byter 

de lärare, byter klassrum, det blir en helt annan och så kommer det nya lärare varje gång nu har de 

haft en och samma och hon har varit jättestrukturerad och duktig och så vad händer då liksom?” 

Maria, mamma till Filip 

 

”Okej om man har Asperger och behöver extra stöd, men det är som Adam säger ’Jag behöver också 

extra stöd, för jag behöver göra mer än alla andra och det får inte jag heller’ Det är liksom alltid i 

alla forum pratas det om att de behöver extra stöd för att uppnå målen, men om man har … ett 

funktionshinder och är jättehögpresterande vart hamnar de ungarna då?” 

Josefin, mamma till Adam 
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De stora skillnaderna mellan individer med samma diagnos kan vara något som försvårar 

arbetet för läraren i skolan. Det viktigaste utifrån våra intervjuer att döma verkar ändå vara 

lärarens förmåga att strukturera skoldagen. Attwood menar att en stökig skolmiljö med för 

stora klassrum och för hög ljudnivå är direkt olämpligt för barn med Aspergers syndrom 

(Attwood 2000 sid 202). Att individanpassa skoldagen för barnet med Asperger blir extra 

viktigt då det i en normal skolmiljö kan finnas många faktorer som kan ha en störande 

inverkan på koncentrations- och prestationsförmågan. En mamma beskriver att när hennes son 

placerades i en ”vanlig” skolmiljö gick all hans energi åt till att ”bara vara”, han orkade inte 

fokusera på något annat då det var så högljutt och stökigt i omgivningen.  

 

5.2.3	  Betydelsen	  av	  rutiner,	  struktur	  och	  planering	  i	  hemmet	  

Problemfokuserad coping innebär att fokusera på yttre problem. Det är en målinriktad och 

konkret strategi som syftar till att lösa konflikter (Lazarus 1984 sid 152). För att klara av 

vardagslivet betonar mödrarna starkt vikten av struktur och rutiner i vardagen. Mödrarna 

upplever att vardagen fungerar just därför att de är strukturerade och har tydliga rutiner. Om 

något ska göras behövs långtidsplanering och förberedelser för den kommande aktiviteten. 

Förberedelsen kan vara mental eller praktiskt och en mamma beskriver hur hon exempelvis 

tränat tandläkarbesök med sin son genom att leka tandläkare hemma. En annan mamma liknar 

skämtsamt morgonrutinerna i hemmet vid en militäranläggnings, exempelvis radas sonens 

kläder upp i den ordning de ska tas på. Mödrarna är tydligt inriktade på att både deras söners 

och deras egen vardags ska bli så hanterbar som möjligt och riktar in sig på att lösa de 

problem som står i vägen för det. I detta fall tycker vi oss kunna urskilja likheter med 

problemfokuserad coping då de ständigt planerar och strukturerar (jfr Brattberg 2008 sid 41). 

De har lärt sig att acceptera att det är något de måste göra för att få vardagen att flyta på vilket 

vi förknippar med en form av känslofokuserad coping (Ibid). Att tidigt utveckla behov av 

rutiner är mycket vanligt hos personer med Aspergers syndrom (Ehlers & Gillberg 1999 sid 

13). Förändringar som för omgivningen inte är särskilt uppseendeväckande kan ställa till 

oreda i tankarna hos någon med Asperger och leda till att ingenting blir gjort (Ibid). En 

mamma berättar exempelvis om när hon och hennes son skulle köpa revbensspjäll, och när de 

kom hem upptäckte att det på förpackningen stod ”kamben” istället för just revbensspjäll, 

vilket resulterade i att hennes son vägrade äta av köttet för att det var ”fel”. Hon berättar 

vidare om hur sådana situationer kan göra henne nedslagen, då hon tycker att hon planerar allt 
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in i minsta detalj och så är det något så för henne obetydligt och liten förändring som ett namn 

på en köttförpackning som raserar hela situationen.   

 

”Den vardagen vi har den fungerar ju bra just för att jag är så himla strukturerad. Det är som en 

militäranläggning här på morgonen liksom…” 

Josefin, mamma till Adam 

 

”Om det är någonting som ska ske så är det ju bra med lite mental förberedelse, är det någonting som 

ska se som är… någon praktisk grej då är det bra med lite träning, till exempel det här med att gå till 

tandläkaren. Vi har lekt väldigt mycket tandläkare hemma.” 

Anna, mamma till Lukas 

 

En vanlig strategi som nämns är att undvika situationer man av erfarenhet vet kan vara svåra 

för sonen, enligt en av mödrarna väljs en spontanfika hos grannen lätt bort. De beskriver det 

som att oförutsedda händelser fungerar men till ett pris som inte är värt det. Här kan man dra 

en parallell till undvikande copingstrategier som används i okontrollerbara situationer, 

vanligtvis på kort sikt för att så småningom övergå till att konfrontera problemen med någon 

annan strategi (Brattberg 2008 sid 41). Mödrarna har accepterat att de måste välja bort vissa 

situationer permanent för att få vardagen att fungera. Så även här tycker vi att detta kan liknas 

vid en form av känslofokuserad coping vilket är vanligt vid funktionsnedsättningar (Brattberg 

2008 sid 41).  Här följer två citat som illustrerar detta: 

 

”Alltså man undviker. Min strategi är att undvika saker tror jag. Det är likadant på helger och sådant 

att man liksom… ’Ska ni inte komma över och fika, ska vi inte göra det?’ Ingen… Blir det sådana där 

saker då blir han… det är inte värt det, det blir så stressigt och det blir så skruvat för honom så. Nej 

väldig långtidsplanering på allting.” 

Josefin, mamma till Adam 

 

”Man väljer ju bort många situationer, det gör man.” 

Maria, mamma till Filip 

 

Mödrarna beskriver att deras vardag innehåller mycket tjatande och upprepande, vilket är 

energi- och tålamodskrävande. Barn med Aspergers syndrom tenderar att ha särskilda 

specialintressen vilket yttrar sig i långa monologer om just detta speciella område. En mamma 
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beskriver att tjatandet från sonens sida är mycket tålamodskrävande. En annan berättar om 

ständiga bråk och om den frustration som kan följa situationer hon tycker är förberedda och 

planerade. Flera förklarar att det tar tid och energi att lära sig hur sonen fungerar.  

 

”Det är väldigt mycket tjat. Och upprepande i det oändliga. Och ett, ja vad ska man säga, ett 

tålmodigt malande från Lukas sida, eller jag får ha ett tålamod och han mal så man, jag är inte alltid 

riktigt med på vad han pratar om för att det går om. Så väldigt mycket, inte exakt likadana meningar 

hela tiden men det handlar om samma sak så att det blir väldigt monotona samtal kan man säga. Så 

mycket tjat och uppmaningar och upprepningar och… tycker jag det baseras på” 

Anna, mamma till Lukas 

 

”Det träter, man träter väldigt mycket det blir väldigt sådär mycket bråk.” 

Maria, mamma till Filip 

 

”Man har fått ligga på Oliver ganska hårt ibland, det är vad jag kommer ihåg. I och med att han har 

den här svaga motorn, främst när han var yngre så var det ju mer påtagligt (…) han har inte drivet i 

sig själv så någon måste liksom piska på honom så att säga … Annars hade han nog inte kunnat så 

mycket som han kan nu.” 

Sofie, mamma till Oliver 

 

Föräldrar till barn inom autismspektrumet spenderar i genomsnitt 1000 timmar mer per år på 

att ge extra stöd åt sina barn än vad föräldrar till barn utan autismspektrumstörning gör 

(Järbrink 2007 sid 453). De mödrar som har mer än ett barn uttrycker antingen att syskonen 

har fått ”stå tillbaka” eller att de är oroliga för det som en följd av syskonets särskilda behov 

av extra stöd.  

 

”Men han har tagit så himla mycket tid, och så mycket och där har jag jättedåligt samvete med för, 

för nu har Emma hon har liksom bara hela tiden rullat på själv och det har bara varit om honom ända 

sen han var liten och föddes. Han var knölig redan när han föddes eller det… var alltid grejer om 

honom (…) Han är verkligen så han bara äter luften liksom (…) Så att hon har ju fått stå tillbaka 

jättemycket.” 
Josefin, mamma till Adam 

 

”Sedan brottas jag också med att som Elias, som hans storebror heter som är ett år äldre, att han ska 

känna sig åsidosatt av bara slumpen alltså för att Lukas tar så pass mycket plats och energi och Elias 
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är mer självgående han, han har ju liksom normal löpande person i sig så att säga fast… det är ju 

svårt att veta. Går han av sig själv, så att säga för att han kan det eller är det för att han känner att 

han måste…” 

Anna, mamma till Lukas 

 

Samtliga mödrar planerar familjelivet efter sonen och hans behov av struktur och rutiner. 

Deras berättelser tyder på att övriga familjemedlemmar får stå tillbaka, något de är väl 

medvetna om och verkar ha accepterat.  

 

5.2.3	  Hjälp	  och	  stöd	  

Vad det innebär att få ett barn med en autismdiagnos är något man som utomstående kan ha 

svårt att förstå. Bloch och Weinstein skriver i sin studie om hur det kan vara ett chockbesked, 

och om hur professionell hjälp behövs för att kunna hantera detta (Bloch & Weinstein 2010 

sid 26). Ett professionellt förhållningssätt främjar familjens återhämtningsförmåga, och 

familjen är i behov av ett informations- och stödsystem som ger dem möjlighet att bilda 

nätverk med andra i liknande situationer, samt professionell hjälp för att öka föräldrarnas 

kunskap om diagnosen och hur de ska hantera den (Ibid).  En av våra mödrar beskriver hur 

lite kunskap de myndighetsutövare hon mött har haft. Hon berättar att de i princip stått 

handfallna, och inte haft en aning om hur de ska hantera eller vad de ska göra med hennes 

son. Hon säger att i deras kommun finns inget speciellt stöd till dessa barn, och det finns 

ingen som har riktigt bra kunskap om Aspergers syndrom.  

 

”Det var det första jag tänkte på när jag höll på och krigade som mest alltså just det att inte fanns 

någon som helst… det var precis som om Filip var den första ungen i kommunen som hade Asperger” 

Maria, mamma till Filip 

 

Gemensamt för våra fyra mödrar är att de berättar om att istället för att erbjudas hjälpen så är 

det en ständig kamp för att få den. Våra mödrar uppfattade det som att när diagnosen var 

ställd, skulle hjälpen komma. Men i dagens läge anser de alla att det är precis tvärt om. De 

talar om handfallna myndigheter och uteblivna insatser, om att föra ett krig gentemot de som 

ska hjälpa, för att få det man har rätt till. Vi anser att detta är en bidragande faktor till att våra 

mödrar känner sig trötta och utmattade, för de har inte bara ett barn med en diagnos och ett 

krävande beteende, utan de måste även kämpa för att få den hjälp som de enligt lag är 

berättigade till.  
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”Men en sak är ju säker man måste ju liksom stå på sig och tjata något så in i grönaktigt alltså för 

annars så(…) Jag trodde inte att det var så att man måste alltså… strida om allting man vill ha” 
Josefin, mamma till Adam 

 

”Den som skriker högst får ju hjälp till slut i alla fall så man får ju skrika. Helt enkelt. Kriga för sin 

sak så”  

Maria, mamma till Filip 

 

Mak och Kwok påvisar i sin studie att något som är väldigt viktigt när man har ett barn som 

fått en diagnos är just den professionella hjälpen, som vi skrivit ovan. Det är viktigt att 

föräldrarna får rätt råd, stöd och verktyg för att kunna handskas med sina barn och de 

svårigheter som syndromet kan innebära (Mak & Kwok 2010 sid 2050). Våra mödrar talar 

mycket om hur allt ansvar för barnens insatser lagts på dem. En av mödrarna berättar om hur 

det är tack vare att hon studerar som hon kunnat kriga för hjälpen till sitt barn. Hon menar att 

om hon haft ett heltidsarbete hade det aldrig fungerat, då hon var tvungen att sitta i telefon 

flera timmar om dagen och ringa till olika myndigheter, vilka alla slussade henne vidare till 

någon annan enhet. Alla fyra mödrarna har liknande upplevelser av hjälp och stöd. De berättar 

alla om hur de känner att just de fått ta allt ansvar för att deras barn ska få det stöd de har rätt 

till, hur svårt det är som outbildad att veta vad man kan kräva och hur man ska hjälpa sitt barn 

på bästa sätt. Att personalen på de olika stödenheterna har rätt utbildning är väldigt viktigt, 

men de behöver inte bara kunskap om hur de ska hjälpa barnen utan även hur de ska hjälpa 

föräldrarna. Att som förälder möta en professionell, trygg och kunnig handläggare kan 

eliminera en del av den stress som diagnosen innebär (Bloch & Weinstein 2010 sid 26). Men 

när våra mödrar beskriver sina möten med professionella talar de om upplevelser av att de 

själva fått ta allt ansvar, eller att de bemötts med misstro. De berättar om hur det tagit flera år 

innan de fått hjälp, hur de tjatat och bett olika instanser om hjälp, men att de bara ”bollats” 

vidare. Vår analys av just detta blir att hade mödrarna känt att de fått ett bra bemötande och 

ordentlig hjälp så hade deras slitsamma vardag underlättats drastiskt.  

 

”Vet inte riktigt ska man skrika eller grina eller vad fan ska man göra, räcker ju inte att vara trevlig i 

alla fall. Så det, det kan jag känna, en vanmakt, han är nio och ett halvt år nu, har ju sprungit där i 

hundra år känns det som och det har inte hänt ett jävla skit” 

Anna, mamma till Lukas 
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Att som professionell endast arbeta med barnet som har autismdiagnosen är inte tillräckligt. 

Det krävs insatser för att utveckla ett samarbete med familjen, och det bör läggas tonvikt på 

just samarbetet (Bloch & Weinstein 2010 sid 35). Detta tycker vi bekräftas då våra mödrar 

berättar om hur de anser att det är inte bara barnen som behöver hjälp, utan även hela 

familjen. Det behövs mer anhörigstöd då de får dra ett stort lass. . De talar om att de behöver 

någon som hjälper till, någon som kan lotsa, guida och stötta dem samt komma med råd och 

stöd. Utifrån vad mödrarna berättat förstår vi hur viktigt anhörigstödet är, för om inte 

mödrarna får hjälp så de orkar, hur ska det gå för barnen? Om det hela tiden är mödrarna eller 

fäderna som får se till att allting fungerar, vad skulle då hända om de inte längre orkar? Vi 

anser att det borde satsas mer på anhörigstödet, så att föräldrarna kan få lättare att möta andra 

i samma sits, och få någonstans att tanka energi. Mödrarna uttryckte en önskan om mer 

information om var de ska söka vilken hjälp, samt en handlingsplan för hur hjälpen skulle gå 

till. De hade ju i och med diagnosen trott att de skulle få all hjälp de behöver, att de skulle 

erbjudas hjälp samt få information om var de kan söka annan hjälp. De beskriver besvikelsen 

de alla upplevt då de insåg att de själva skulle få kämpa och leta efter den.  

 

”Jag tycker att anhörighetsperspektivet är extremt viktigt liksom, för grundar man inte det då kan, då 

kan inte föräldrarna hjälpa heller. Har man trasiga föräldrar som ligger som en blöt fläck, vem ska 

hjälpa barnen?” 

Maria, mamma till Filip 

 

”Det här smörgåsbordet, de här fantastiska dörrarna – vart fan är de undrar jag fortfarande” 

Anna, mamma till Lukas 

 

När vi tolkar Brattbergs teorier om coping så anser vi att det är en yttre copingresurs att ha ett 

stort och stödjande nätverk. Det kan till exempel vara stöttande familj/släkt/vänner som ställer 

upp och finns där som en resurs (Brattberg 2008 sid 40). Att ha inre resurser så som 

självkänsla, affekthantering, fokusering och självkontroll, för att nämna några, är enligt 

Brattberg inre copingresurser (Brattberg 2008 sid 34). Om man besitter dessa egenskaper har 

man en bra chans att lyckas hantera de svårigheter som kan uppstå i livet. Men ibland räcker 

det inte alltid till, och då kan det vara nödvändigt att ta till yttre copingresurser som vi 

nämnde ovan, till exempel familj och vänner (Brattberg 2008 sid 40). Även Lazarus skriver 

om vikten av att ha sociala relationer i vilka individen kan hitta stöd och få uppmärksamhet, 
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och han menar att bra sociala relationer behövs för att människan ska överleva och blomstra 

(Lazarus 1984 sid 243). Våra mödrar beskriver hur de upplever stödet från sitt sociala 

nätverk. En av mödrarna berättar om att de faktiskt knappt har någon i sin närhet som kan 

ställa upp att avlasta dem samt hur det tar emot att fråga då det alltid krävs något i gengäld. 

Övriga mödrar har ett något större nätverk, men även de berättar om att det är svårigheter 

fastän de har god kontakt med sina släktingar, då barnen har ett krävande beteende, och att de 

alltid måste planera väldigt långsiktigt om de ska tas om hand av någon annan, vilket inte 

alltid går. 

 

”Vi har tämligen egoistiska föräldrar och… ja. Ingen som anmäler sig frivilligt(…)då blir det ju inte 

så himla roligt att fråga heller. Då gör man det vid nödläge. Så, så är det, det är lite magert utbud.” 

Anna, mamma till Lukas 

 

”Det är ju det här som är så svårt för man vet ju aldrig när det kommer. Hade jag kunnat planera det 

så hade man ju kunnat söka hjälp precis där och då.” 
Maria, mamma till Filip 

 

Endast en av fyra intervjuade mödrarna har avlastning via LSS i form av korttidsvistelse 

utanför hemmet för sonen. Då mödrarna tidigare berättat om hur de får strida för att få hjälp 

till sin son kan detta kanske vara ett område som får stå tillbaka. Att hitta rätt form av 

avlastning som passar den egna familjesituationen kan vara svårt. Den av de fyra som har 

avlastning har en släkting som ställer upp en helg i månaden, vilket kanske känns bättre då det 

även blir en rolig aktivitet för sonen samtidigt som modern får avlastning. En av våra mödrar 

berättar att hon väljer bort avlastning på grund av sina egna känslor, det känns i hjärtat 

förklarar hon. Vi uppfattar det som att mödrarna inte upplever att behovet av avlastning är 

tillräckligt stort för att bara kunna motivera deras egen vila. Om avlastningen istället skulle 

ses som ett viktigt inslag i sonens utveckling, exempelvis att komma iväg från övriga familjen 

och knyta nya sociala kontakter kanske det hade förekommit i större utsträckning, då 

mödrarna alltid prioriterar sönernas behov framför sina egna.  

 

5.2.4	  Reaktioner	  från	  omgivningen	  

I och med att barn med Asperger syndrom ser helt normala ut fysiskt så brister förståelsen 

från omgivningen. Allmänheten kan inte se att något är fel på barnet, och kan därför inte 
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förstå dess opassande beteende, vilket kan leda till olyckliga reaktioner från människor i 

omgivningen (Gill & Liamputtong 2009 sid 310).  Goffman talar i sin bok om hur fort vi 

kategoriserar människor vi möter, inklusive främlingar, och tilldelar honom eller henne vissa 

egenskaper och social identitet. Om personen i fråga har någon egenskap som av övriga 

människor i mötet anses vara avvikande så förkastats han eller hon från en helt vanlig 

människa till en utstött person, en avvikare (Goffman 1972 sid 12). Mammorna beskriver hur 

vissa situationer kan uppstå på grund av barnets beteende, och hur de ibland känner att de har 

svårt att förklara för utomstående varför situationen blir som den blir. En mamma berättar om 

hur hon alltid fått driva på sin son rejält för att han ska lära sig saker, till exempel att knyta 

skorna och sätta på sig jackan ordentligt, och hur detta lett till en reaktion från en helt 

främmande människa. En annan mamma berättar om situationer när barnet blir ”onödigt arg” 

och hur hon i då kan känna att omgivningen inte förstår och att hon upplever att de reagerar 

negativt på hennes sons beteende.  

 

”Ja, det… ibland om det blivit som de här… onödigt arg situationerna på mindre lämpliga place, lite 

mer offentligt, kan jag ju känna att… jäkla unge ungefär, från omgivningen då” 
Anna, mamma till Lukas 

 

Om ett barn inte beter sig ”normalt” och opassande blir även föräldrarna stigmatiserade (Mak 

& Kwok 2010 sid 2040). Människor runt omkring som ser barnets annorlunda beteende och 

som inte vet att ett syndrom ligger bakom missuppfattar situationen, och föräldrarna blir 

beskyllda för att sakna kontroll över sina barn, och för att inte ha uppfostrat dem (Ibid). 

Majoriteten av mödrarna vi talat med upplever just att de inte blir förstådda av omgivningen. 

Här kan vi ana att mödrarna upplever att skulden för barnens udda beteende läggs på dem som 

föräldrar vilket i sig skulle kunna liknas vid stigmatisering då mödrarna talar om situationer 

där de upplevt att människor i omgivningen anser att de inte har någon kontroll över sina 

barn. Ingen av mödrarna nämner just ordet stigmatisering, men de talar alla om hur de 

upplever att de får skulden för sitt barns ibland oacceptabla beteende, och hur de ibland 

kunnat känna hur omgivningen i det tysta anklagat dem för att vara dåliga föräldrar som inte 

uppfostrat sina barn, utan låter dem bete sig illa.  

 

”Jag mötte ett par idag när vi var på väg ner till kyrkogården. ’Hej’, och så börjar hon prata med mig 

och Filip står bara och tittar på mig, ’Gå! Gå härifrån!’ ’jamen’ ’Gå sa jag!’ står han och skriker och 
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jag kan liksom inte förklara där och då utan det är bara ’hejdå’ och så får jag gå och så tänker hon 

säkert ’men vad är det där för unge och hur kunde hon acceptera det där?’”  

Maria, mamma till Filip 

 

”Jag kan inte säga att jag skiter i vad andra tycker för jag är jättekänslig, jag kan liksom sitta och 

grina när jag haft ett sådant här samtal med någon förälder som har liksom…” 

Josefin, mamma till Adam 

 

Våra studerade mödrar berättar om hur även de närmsta i deras omgivning ibland inte förstår 

att de inte kan hjälpa att barnen beter sig som de gör, och hur de möts av misstro. En mamma 

berättar om hennes pappa som har en särskild uppfattning om hur man ska uppföra sig på ett 

visst sätt och hur stressad hon blir när hennes son inte följer dessa mönster. När de ibland 

beklagar sig över sin situation möts de inte alltid av den förståelse de önskat utan kan istället 

mötas av kommentarer om att de måste visa vem som bestämmer och att de får väl säga till 

hur saker och ting ska vara.  

 

”Till och med min mamma som jag står ganska nära. Hon var uppe för några veckor sedan och då 

blir det ’Vad har han gjort? Vem är det som utrett honom egentligen? Jag tror inte att han har 

någonting. Han är bara bortskämd, du har inte låtit honom veta vart skåpet ska stå. Det är han som 

bestämmer’” 

Josefin, mamma till Adam 

 

Våra sociala liv påverkas av de normer som finns i samhället om hur en normal människa ska 

vara. Om en person avviker från dessa passar han inte in, och betraktas som annorlunda 

(Gustavsson 2001 sid 34). Utifrån mödrarnas berättelser tolkar vi det som att det förekommer 

normer även inom familjer för hur föräldraskapet ska se ut och hur barns beteende och 

utvecklig ska se ut. Vi tolkar det som att på grund av sönernas beteende och svårigheter så blir 

mödrarna avvikande även inom familj och bekantskapskretsen.  
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5.3	  Tema	  2	  –	  Tankar	  om	  framtiden	  

5.3.1	  Mödrarnas	  oro	  för	  övergången	  till	  vuxenlivet	  

Geller och Greenberg påvisar i sin studie från New York att övergången till vuxenlivet är mer 

krävande och utmanande för de med Asperger syndrom, just på grund av deras unika 

karaktärsdrag och bristen på stöd och hjälp som inriktar sig till vuxna individer med dessa 

särskilda behov på arbetsmarknaden, samt att samhället har en viss förväntning på vad som är 

en typisk väg till vuxenlivet (Geller & Greenberg 2010 sid 93).  

 

Mödrarna berättar om sina funderingar och sin oro om framtiden, hur de hela tiden funderar 

på hur det ska gå för deras barn, om de kommer att kunna klara sig själva med boende och 

arbete, och om samhället kommer ha plats för deras söner. En mamma uttrycker en oro för 

hur hennes son som nu i vissa situationer blivit våldsam mot henne kommer att utvecklas. 

Hon menar att han fysiskt sett kommer bli större än henne och att det därför är viktigt att han 

behåller respekten för henne. Hon talar vidare om sin oro för att han ska använda sin fysiska 

styrka mot andra när han blir arg, och hur han ska lära sig att ta ut sin ilska på andra sätt än 

genom våld.  Mödrarna uttrycker en oro för hur sönerna ska kunna få och behålla ett arbete, 

då de anser att det idag inte finns hjälp till alla som behöver det, och att de oroar sig för att 

sönerna kommer att få sitta i en lägenhet utan någon vidare kontakt med omvärlden och leva 

på bidrag.  

 

”Så det kan jag känna, hur ska han hinna lära sig allting och hur ska han kunna lära sig allting? Och 

vad ska det sen bli, i det här… lite vassa samhället också(…) alla behöver ju inte ha Asperger för den 

sakens skull, men många andra olika slags funktionshinder och handikapp, som hamnar utanför och 

lever på socialbidrag. Det vill jag absolut inte, det är rena rama natta ju, kommer ju ingenstans i livet, 

snacka om att bli inburad liksom” 

Anna, mamma till Lukas 

 

En tänkbar förklaring till deras stora oro inför framtiden kan vara att de hittills har fått kämpa 

otroligt mycket för att få hjälp och stöd. Mödrarna talar om sina tankar inför framtiden på ett 

sådant sätt att vi uppfattar det som att de vill att deras söner i den mån det är möjligt ska leva 

självständiga liv och flytta hemifrån och skaffa arbete. Vi tolkar det som att det är därav 

denna oro uppstår, då de vet hur mycket det krävs för att deras söner ska fungera i vardagen. 
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Enligt Goffmans teori om stigma kan en person som i vanliga fall skulle accepteras socialt ha 

ett drag eller en egenskap som inte går att dölja vilket får andra att ta avstånd ifrån 

honom/henne. Exempelvis kan det ställa stora krav på den sociala förmågan att få och behålla 

ett jobb vilket är en stor utmaning för en person med Aspergers syndrom. Attwood (2000 sid 

210) menar att de viktiga bitarna i arbetslivet bland annat är att kunna hantera de sociala 

aspekterna, förändringar av rutiner och förväntningar. En person med Asperger bör enligt 

Atwood undvika yrken som kräver stor social kompetens och arbetsplatser som ställer krav på 

arbete i grupp (Ibid). Att arbeta innebär i de flesta fall inte bara att utföra sin tilldelade uppgift 

utan också att kunna samspela med arbetskamrater, vilket medför att personer med Asperger 

kan komma att avvika på en arbetsplats. Våra mödrar är mycket väl införstådda med sina 

söners problematik vilket vi tror bidrar till deras oro inför sönernas framtid. 

 

5.3.2	  Mödrarnas	  oro	  för	  sina	  söners	  psykiska	  hälsa	  

Mödrarna talar om sin oro för och sina tankar omkring att deras söner ska drabbas av 

depressioner och liknande psykiska besvär. Enligt Tantam har 15 procent av vuxna personer 

med Aspergers syndrom haft depressiva perioder i sitt liv (Tantam 1991 sid 216). Attwood 

menar att de sociala svårigheter som är en konsekvens av Aspergers syndrom kan framkalla 

reaktioner som resulterar i depression (Attwood 2000 sid 185). Samtliga mödrar är väl pålästa 

om det faktum att personer med Aspergers syndrom löper större risk att drabbas än den övriga 

befolkningen.  

 

”När man har den här diagnosen så har man en ökad benägenhet till depressioner och psykoser (…) 

Hur i hela friden förebygger man det? Det skulle jag gärna vilja veta. Finns det någonting att göra 

innan, kan man på något vis… gå någon extra sväng för att inte trilla där i det… kan man verkligen 

undra över” 

Anna, mamma till Lukas 

 

”Framför allt tonåren kan bli… mer… ja, de har ju större risk för depressioner och det, lite psykiska 

besvär. Större risk då sedan vet man ju inte om det blir så men… man är ju lite beredd nu på det i alla 

fall” 

Sofie, mamma till Oliver 

 

Mödrarna pratar om vikten av att hitta sin plats och hur de funderar kring om det på något sätt 

går att förebygga en depression, om det finns något de eller andra kan göra för att förhindra 
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att en depression uppstår.  De är oroliga för att den hjälp som finns inte ska räcka för att deras 

söner ska få må bra. Attwood menar att det höga antalet deprimerade bland vuxna med 

Asperger syndrom beror på bristen av förståelse och hjälpinsatser som dagens vuxna fick leva 

med under sin barndom. Han är dock hoppfull att denna generation ska klara sig något bättre 

då man i dagens läge ofta ställer en diagnos och sätter in stöd tidigare i livet (Attwood 2000 

sid 186). Sönerna till mödrarna i denna studie torde därmed ha bättre förutsättningar att leva 

sitt liv utan depressioner. Deras mödrar är mycket engagerade och månar om att de ska få den 

bästa hjälpen som finns tillgänglig. Att ha engagerade föräldrar och att få så mycket stöd som 

möjligt har en positiv påverkan på barn med Asperger syndroms chanser att slippa 

depressioner, anser vi efter att ha läst och tolkat Atwoods text om just detta. Den ökade 

medvetenheten och kunskapen om Aspergers syndrom har säkerligen en stor inverkan på hur 

framtiden kommer att te sig för dem. 

 

5.3.3	  Skolans	  betydelse	  för	  en	  bra	  start	  på	  vuxenlivet	  

Gemensamt för våra mödrar är att de alla tillskriver skolan en viktig roll för sonens framtid. 

De uttrycker allihop att rätt stöd och hjälp i skolan kan vara avgörande för hur barnen 

utvecklas och för hur självständiga de blir i framtiden. Tidigare har vi berättat att mödrarna 

ser läraren i skolan som viktig för sina söners skolgång något som bekräftas av tidigare 

forskning. En mentor av något slag som ger vägledning och inspirerar kan underlätta för 

personer med Asperger att leva ett gott liv och en lärare i skolan är en tänkbar mentor 

(Attwood 2000 sid 212). Mödrarna är oroliga för tonårsperioden och hur sönerna ska 

utvecklas då, särskilt hur skolan kommer att fungera. Mödrarna preciserar inte sin oro 

närmare än att det inte finns tillräckligt tydliga planer för hur barn med diagnosen ska tas 

omhand i skolan och att det kan vara svårt att hitta rätt skolform.  

 

”Jag är jättestressad för var han ska gå någonstans.” 

Josefin, mamma till Adam 

 

Oron för framtiden grundar sig förmodligen i hur de har fått strida för att sonen ska få en 

anpassad skolgång som uppfyller hans behov. Ytterligare en tänkbar förklaring till oron som 

framkommer i våra intervjuer är vetskapen om hur det i dagsläget ser ut för de tonåringar som 

har Aspergers syndrom i hemkommunen vilket exemplifieras genom att påpeka avsaknaden 

av särskilda klasser för dessa tonåringar.  
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”Speciellt här så är det väldigt dåligt, kommunen och det funkar inte så bra med hjälpen som de här 

tonåringarna får (…) Så att det är lite, det tycker jag är lite oroligt så. Det finns liksom ingen… ingen 

strategi för hur man hjälper de här barnen” 

Maria, mamma till Filip 

 

En mamma uttrycker sin oro genom att säga att hon tror att det kan gå väldigt bra för hennes 

son men att risken samtidigt finns att han hamnar riktigt snett i ”fel sällskap”. Trots att sonen 

har en klar och tydlig bild av vad han vill göra, gå på en bra skola och få ett bra jobb, känner 

sig denna mamma stressad över om det ska passa honom. En annan mamma är mer hoppfull 

och menar att om hennes son bara får rätt stöd i skolan och hittar sin egen ”nisch” så kommer 

det att gå bra för honom. 

 

”Kommer han att hitta sin nisch och få rätt stöd hela skolvägen då tror jag att det kommer att gå jätte, 

jättebra för honom (…) Så man… ja… nä men jag tror att det kommer att gå bra för honom om han 

får rätt stöd i skolan, så fungerar det” 

Sofie, mamma till Oliver 

 

Precis som i det tidigare avsnittet om skolan som viktig del i vardagen har mödrarna och deras 

söner olika behov när det kommer till skolgången. En moder är orolig för att hennes 

högpresterande son inte ska få tillräcklig stimulans och tröttna på att gå till skolan eftersom 

han inte ser någon mening med att gå dit. Att vara orolig över sina barns framtid är nog något 

de flesta föräldrar upplever men det blir förmodligen än mer påtagligt för dessa föräldrar. De 

har fram tills nu fått ta ett extra stort ansvar för att försöka ge sig själva och sina söner goda 

förutsättningar för ett fungerade vardagsliv.  

 

5.3.4	  Mödrarna	  som	  ständigt	  närvarande	  livet	  ut	  

Samtliga mödrar uttrycker att de förväntar sig att finnas tillhands och vara ett extra stöd för 

sin son livet ut. De lägger ett stort ansvar på sig själva samtidigt som de verkar ha accepterat 

att sonens framtid kommer att se annorlunda ut jämfört med andra jämnåriga. Detta kan liknas 

vid en form av känslofokuserad coping eftersom en känslofokuserad coping innebär att 

fokusera på de inre problemen, på känslorna. Det handlar om att kunna hantera de känslor 

som uppstår och acceptera dem (Lazarus 1984 sid 152). Mödrarna försöker redan nu hantera 

detta inom sig genom att planera för och ställa in sig på det. Samtliga uttalar en önskan om att 
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de förberett sina söner tillräckligt väl för att de ska kunna klara sig själva så långt det är 

möjligt.  

 

En av våra mödrar talar om sin oro för att hennes son inte ska vara tillräckligt rustad inför 

vuxenlivet.  Hon hoppas att hon lyckats bana vägen för honom men hon talar också om hur 

lätt det är att hjälpa sin son för mycket. Hon berättar att han än så länge inte klär på sig själv, 

att han sover i hennes säng och behöver hjälp med att borsta tänderna, och att dessa bitar 

kommer de få jobba väldigt hårt med. Men hon hoppas också att han ska mogna med åren och 

kanske få en del naturligt.  

 

En annan av mödrarna berättar om sin son och hans planer på att bo kvar i källaren hela livet 

och att om han eventuellt har en flickvän kommer även hon att bo där med honom. Modern är 

inställd på att hennes relation till sonen kommer att vara mer stödjande än att endast bestå av 

söndagsmiddagar någon gång ibland. Att finnas tillhands extra för sin son nämner flera av 

mödrarna i våra intervjuer. Attwood (2000 sid 212) menar att en viktig del för personer med 

Aspergers syndrom i skapandet av ett bra liv är att ha en partner som kan kompensera för 

personens svagheter och annorlunda beteende. I dagsläget har mödrarna denna roll och de är 

medvetna om att de fyller en viktig funktion i sönernas liv. Av den anledningen förstår vi att 

mödrarna fram till den dag så sonen hittar en tillgiven partner som kan ta deras plats känner 

ett stort ansvar.  

 

”Jag räknar med att man kommer att behöva finnas till hands extra för Oliver hela livet, speciellt 

sedan med boende om man tänker sådana saker… och jobb kanske, det beror på” 

Sofie, mamma till Oliver 

 

En av mödrarna talar om sina känslor inför sonens framtid. Hon säger att det känns jobbigt att 

uttrycka det, men att hon faktiskt inte vill att han ska bo hemma hela livet. Han kommer få 

göra det om det behövs, och hon kommer ta hand om honom resten av livet om det är så, men 

hon önskar och hoppas att han kommer kunna flytta hemifrån, för det hör ändå till att barnen 

ska klara sig själva så småningom och bli vuxna, leva sina egna liv. Och det är inte bara för 

sin egen skull utan även för hennes sons skull, då hon vill att han ska få ut så mycket som 

möjligt av sitt liv och inte behöva vara bunden till henne.  
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”Och det är inte det att jag inte vill men jag vill ju hellre att han ska klara sig själv, för sin skull men 

även, så himla korkat då, för min egen del” 

Anna, mamma till Lukas 

 

Övergångsperioden, från barn till vuxen, för en person med Asperger är påfrestande inte bara 

för individen utan också för hans eller hennes familj (Geller & Greenberg 2010 sid 94). Det är 

en av de processer där det märks allra tydligast att barnet inte är som andra jämnåriga (Geller 

& Greenberg 2010 sid 93). Övergången blir extra känslig då det är kulmen på många års 

förberedelser för självständighet och vuxenliv blandat med föräldrarnas förhoppningar om 

deras barns framtid (Ibid). Hur väl övergången fungerar blir inte bara en reflektion på den 

unge vuxnes sätt att fungera i samhället men även av många sett som ett tydligt mått på hur 

väl föräldrarna lyckats med uppfostran (Ibid). Att inte lyckas förbereda sina söner för ett 

självständigt liv kan leda till att mödrarna och deras söner ses som avvikande. Vi upplever att 

mödrarna är oroliga för detta och att de därför lägger ner all tid och kraft de förmår för att 

sönerna i framtiden ska acklimatisera sig till vuxenlivet.  
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6.	  Diskussion	  

I detta avsnitt följer en sammanfattning av studiens resultat och en diskussion om dessa samt 

förslag på fortsatt forskning. Syftet med denna uppsats var att studera mödrars upplevelser av 

att ha söner med Aspergers syndrom.  

 

6.1	  Resultatsammanfattning	  

Hur	  upplever	  mödrar	  till	  söner	  med	  Aspergers	  syndrom	  sin	  vardag?	  

Våra resultat visar att det på olika sätt är oerhört krävande att ha en son med Aspergers 

syndrom. Mödrarna upplever det som ett ständigt stridande för att tillgodose sonens särskilda 

behov. Med stridande avses stridandet för att få professionell hjälp och för att strukturera 

familjens vardag på ett sätt som både främjar sonens utveckling och samtidigt gör vardagen 

hanterbar för mödrarna själva. Struktur och rutiner har visat sig vara de viktigaste 

copinstrategierna mödrarna använder i vardaglivet. Det blir i studien tydligt att det krävs stora 

ansträngningar från föräldrarnas sida för att få till stånd en utredning, få ställt en korrekt 

diagnos och få efterföljande hjälpinsatser. I sitt stridande har samtliga rapporterat undermåligt 

samarbete mellan de ansvariga instanserna vilket resulterat i långa, utdragna processer. Utöver 

att planera och organisera i nuet läggs mycket energi på att oroa sig för hur sönernas framtid 

ska te sig. Oron handlar om sönernas anpassning till ett självständigt vuxenliv, exempelvis 

relationer, bostad och arbete. Samtliga mödrar gör sitt yttersta för att förbereda sina söner för 

detta samtidigt som de är förberedda på att bistå dem livet ut.  

 

Vilka	  copingstrategier	  använder	  de	  i	  vardagslivet?	  

Utefter våra mödrars beskrivningar tolkar vi det som att de använt sig av de tre olika 

copingstrategierna vilka tas upp i denna uppsats. Vi drar paralleller till problemfokuserad 

coping när de talar om hur de handgripligen engagerar sig i skolan och de problem som kan 

uppstå där, då denna strategi är uppgiftsorienterad med fokus på yttre problem och 

problemlösning. Mödrarna undanröjer de hinder som kan uppstå för sönernas skolgång, och 

banar vägen så gott de kan. Vi ser det också som att de kombinerar denna med 

känslofokuserad coping (emotionsfokuserad) då den strategin handlar om att ta hand om de 

egna känslorna. Om problemet inte går att lösa praktiskt så tar man itu med känslorna istället 

och hanterar dem konstruktivt, accepterar situationen och omvänder den. Mödrarna har 
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accepterat att deras barn förmodligen kommer att behöva extra stöd, både i skolan/arbetslivet 

och privat många år framöver. De arbetar således för att deras söner ska få det stöd och den 

hjälp de är berättigade till via LSS. Denna strategi är väldigt viktigt när det handlar om 

kroniska sjukdomar, som till exempel en funktionsnedsättning.  När mödrarna berättar om 

situationer där barnen beter sig annorlunda och inte önskvärt ser vi en koppling mellan deras 

lösningar och undvikande copingstrategi. Det är en lösning på kort sikt, och används i 

situationer som inte går att kontrollera. Mödrarna använder sig enligt oss av den vid tillfällen 

där de vet eller oroar sig för att deras barn ska bete sig avvikande, och väljer bort situationer 

där det kan hända. 

 

6.2	  Resultatdiskussion	  

Resultaten i denna studie går i linje med tidigare forskning och bekräftar att det är krävande 

att vara förälder till ett barn med Aspergers syndrom. Dessvärre bekräftas även det faktum att 

stödet till föräldrar och anhöriga inte är tillräckligt. Vi vill diskutera de instanser vars uppgift 

är att underlätta och stötta familjer med barn till Aspergers syndrom då vår studie visat att det 

istället är en energikrävande kontakt för dessa familjer. Nedanstående citat är ett utdrag från 

Socialstyrelsens hemsida och beskriver Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade.  

 

”LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder 

goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket 

stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra.” 

(Socialstyrelsen) 

 

Det står klart och tydligt att denna rättighetslag ska garantera personer med varaktiga 

funktionshinder, exempelvis Aspergers syndorm, goda levnadsvillkor. Vi ställer oss kritiska 

till hur detta efterlevs i kommunerna då samtliga mödrar i vår studie beskrivit en kamp för att 

få hjälp och stöd. Borde inte de ansvariga vara inlästa på den senaste forskningen på sitt 

område? Vi anser att detta är en bidragande faktor till att våra mödrar känner sig trötta och 

utmattade, för de har inte bara ett barn med en diagnos och ett krävande beteende, utan de 

måste även kämpa för att få den hjälp som de enligt lag är berättigade.  

 

Mak och Kwok (2010 sid 2050) påtalar i sin studie hur viktigt det är att stödet till anhöriga till 

barn med funktionshinder fungerar. Det är viktigt att föräldrarna får stöd av professionella 
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dels med råd om hur de ska hantera sitt barns beteende, men också för att få verktyg att 

hantera det samma. Om föräldrarna har förståelse för hur de ska hantera barnet, så bidrar de 

till att barnet utvecklas (Bloch & Weinstein 2010 sid 37).  Som professionell är det viktigt att 

även lyssna på familjerna, och låta dem komma till tals och uttrycka sina känslor, behov och 

eventuell oro. Våra mödrar i studien har inte upplevt något av detta. Istället tycker vi, utifrån 

deras berättelser, att ingen lyssnat på dem och något stöd har de inte fått. Vad beror detta på? 

Beror det på okunskap inom området, att man inte vet tillräckligt om diagnosen, eller har man 

inte tillräcklig kunskap om hur viktigt anhörigstödet är? Beror det på resurser, att man inte har 

råd att ge stöd till föräldrarna då allt går åt till barnet? Varför prioriteras en insats framför en 

annan? Det vi funderar mycket på är hur det kan bli på det här sättet, då LSS är en 

rättighetslag som inte bör kunna tolkas på annat vis. Utifrån vad mödrarna berättat förstår vi 

hur viktigt anhörigstödet är, för om inte mödrarna får hjälp så de orkar, hur ska det gå för 

barnen? Om det hela tiden är mödrarna eller fäderna som får se till att allting fungerar, vad 

skulle då hända om de inte längre orkar? Vi anser att det borde satsas mer på anhörigstödet, så 

att föräldrarna kan få lättare att möta andra i samma sits, och få någonstans att tanka energi. 

Vår analys av just detta blir att hade mödrarna känt att de fått ett bra bemötande och ordentlig 

hjälp så hade deras slitsamma vardag underlättats drastiskt. Det är inte bara den professionella 

hjälpen som är viktig utan det kan även underlätta om man har någon i omgivningen som kan 

avlasta och ställa upp. Vi uppfattade det som att ingen av studiens mödrar har någon riktig 

resurs bland släkt och vänner, och att det svåraste är när den oplanerade hjälpen behövs, om 

något hastigt uppkommer, då barnen behöver informeras i tid om att förändringar ska ske, och 

familj och släkt inte alltid kan ställa upp. Har man dessutom inget starkt nätverk kan det vara 

ännu svårare att få någon att ställa upp med kort varsel, speciellt om det kan innebära att 

barnet i fråga blir oroligt och ställer en del krav på avlastaren. Vi uppfattade det, utifrån 

mödrarnas berättelser, som att framtiden ständigt är ett orosmoln för dem. Mödrarna talar om 

hur de hjälper sina söner med att få en fungerande vardag, och hur mycket stöd det faktiskt 

krävs. Vem som ska tillhandahålla deras söner denna hjälp när de blivit vuxna? Är det 

kommunen som ska bistå med insatser? Eller är det mödrarna själva som livet ut måste agera 

stöttepelare och samordnare åt sina barn? Vi uppfattar att ett givet mål för alla mödrar är att 

deras söner ska sticka ut och avvika så lite som möjligt. 
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6.3	  Förslag	  till	  fortsatt	  forskning	  

När vi sökte föräldrar att intervjua till vår uppsats var det bara mödrar som svarade och 

anmälde sitt intresse. Intressant vore att göra en studie där man undersöker hur fäder beskriver 

sina upplevelser av att ha ett barn med Aspergers syndrom, hur de upplever sin vardag och 

vilka copingstrategier de använder. Utifrån våra mödrars berättelser har vi bildat oss 

uppfattningen att de har varit drivande i alla processer runt sonen och att jämföra deras 

historier med fäders skulle vara intressant. 

 

Ett annat intresseväckande område vore att undersöka rutinerna för utredning och stödinsatser 

i familjer där det finns barn med Aspergers syndrom. Det är utifrån denna studies resultat 

viktigt att beakta anhörigperspektivet varför forskning inom området borde vara av största 

intresse att genomföras i svenska förhållanden.  
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Bilaga	  1:	  Diagnoskriterier	  Aspergers	  syndrom	  

 

Diagnoskriterierna i DSM-IV-TR (kod 299.80)   

      

A. Kvalitativt nedsatt förmåga att interagera socialt, vilket tar sig minst två av följande 

uttryck: 

1. påtagligt bristande förmåga att använda varierande icke-verbala uttryck såsom 

ögonkontakt, ansiktsuttryck, kroppshållning och gester som ett led i den sociala 

interaktionen 

2. oförmåga att etablera kamratrelationer som är adekvata för utvecklingsnivån 

3. brist på spontan vilja att dela glädje, intressen eller aktiviteter med andra (t ex visar inte, 

tar inte med sig eller uppmärksammar inte andra på sådant som är av intresse) 

4. brist på social eller emotionell ömsesidighet 

 

B. Begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i beteende, intressen och aktiviteter vilket 

tar sig minst ett av följande uttryck: 

1. omfattande fixering vid ett eller flera stereotypa och begränsade intressen som är 

abnorma i intensitet eller fokusering 

2. oflexibel fixering vid specifika, oändamålsenliga rutiner eller ritualer 

3. stereotypa och upprepade motoriska manér (t ex vifta eller vrida händerna eller 

fingrarna, komplicerade rörelser med hela kroppen) 

4. enträgen fascination inför delar av saker 

 

C. Störningen orsakar kliniskt signifikant nedsättning av funktionsförmågan i arbete, socialt 

eller i andra viktiga avseenden. 

D. Ingen kliniskt signifikant försening av den allmänna språkutvecklingen (t ex enstaka ord 

vid två års ålder, kommunikativa fraser vid tre års ålder). 

E. Ingen kliniskt signifikant försening av den kognitiva utvecklingen eller i utvecklingen av 

åldersadekvata vardagliga färdigheter, adaptivt beteende (utöver social interaktion) och 

nyfikenhet på omgivningen i barndomen. 

F. Kriterierna för någon annan specifik genomgripande störning i utvecklingen eller för 

schizofreni är inte uppfyllda.    
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Bilaga	  2:	  Intervjuguide	  

 

Nutid 

-‐ Beskriv hur din vardag ser ut! 

-‐ Vilka utmaningar möter du som mamma till ett barn med Asperger?  

-‐ Vilka strategier använder du för att hantera vardagens utmaningar?  (Strategier, 

stödpersoner, planering etc.) 

-‐ Vad hade kunnat göra er vardag ännu bättre/enklare/mer hanterbar? 

-‐ Har du någon gång känt dig stigmatiserad? 

 

Dåtid 

-‐ Beskriv vägen fram till diagnos 

-‐ Berätta om dina tankar omkring din sons diagnos. Diagnosens betydelse etc.  

 

Framtid 

-‐ Berätta om dina tankar inför framtiden 

-‐ Exempelvis din roll, din sons självständighet etc. 

 

Bilaga 3 Samtyckebrev 

 



 

 

Bilaga	  3	  Informerat	  samtyckebrev	  

Denna intervju kommer utgöra det empiriska materialet för vår kvalitativa forskningsrapport 
vars syfte är att undersöka hur vardagen ser ut för föräldrar till barn med diagnosen Asperger 
syndrom. 
 
Intervjun kommer således att beröra frågor omkring bemötande från omgivningen samt vilka 
strategier du använder i vardagen.  
 

Intervjun kommer att spelas in och pågå i ca 60-90 minuter. Du är fri att avbryta när som helst 
under intervjuns gång, du kan också välja att avböja frågor du inte vill svara på. I båda fallen 
utan att skäl behöver anges.   

Efter avslutad intervju tillhör materialet oss som undersökare. Intervjuerna kommer att 
transkriberas och delvis användas i vår uppsats endast i forskningssyfte. Därefter kommer det 
inspelade materialet att raderas. 
 

Samtliga deltagare kommer att anonymiseras och inga erfarenheter ni delger kommer därmed 
att kunna spåras till dig som enskild person/föräldrar.  

 

Härmed godkänner jag medverkan i forskningsintervjun 
 
Intervjuperson 
 

_____________________ 

 

Namnförtydligande 

_____________________ 

 

 

Intervjuare/forskare 1    Intervjuare/forskare 2 

_____________________    _____________________ 

Namnförtydligande    Namnförtydligande 

_____________________    _____________________ 

 


