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Sammanfattning 
Studiens syfte är att få en djupare förståelse för hur livssituationen upplevs och hanteras av 
föräldrar till ungdomar med Aspergers syndrom. För att uppnå detta syfte undersöktes det 
med utgångspunkt i gruppen; mödrar till ungdomar med Aspergers syndrom eller autism nivå 
1. Datainsamlingen bestod av en diskussionsgrupp på Facebook där åtta mödrar deltog samt 
semistrukturerade intervjuer med fyra mödrar. Området studerades med metoden grundad 
teori. Det bidrog till ett förutsättningslöst arbete med mödrarnas vardag och livssituation i 
fokus. I enlighet med metoden upptäcktes en kärnkategori, övermäktigt föräldraansvar. 
Övriga kategorier som hittades var; orealistiska sociala förväntningar, praktiska 
anpassningar i vardagen, psykisk hälsa samt behov av anpassat stöd och hjälp. Dessa 
kategorier relaterar till varandra processuellt då orealistiska sociala förväntningar i 
kombination med praktiska anpassningar i vardagen bygger upp det övermäktiga 
föräldraansvaret som i sin tur påverkar den psykiska hälsan och behovet av anpassat stöd och 
hjälp. Den teoretiska modellen jämfördes sedan med tidigare forskning, där det gick att finna 
flera likheter men även luckor som teorin kunde hjälpa till att fylla. Teorin jämfördes även 
med befintliga teorier om stigma, hedersstigma och skam, där vissa delar ur den genererade 
teorin kunde förklaras utifrån befintliga teorier samt bidra till fördjupad kunskap om vad som 
brukar kallas för hedersstigma.  

Nyckelord: Aspergers syndrom, autism, grundad teori, stigma, moderskap, föräldraansvar 
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Inledning 
Begreppet stigmatisering kan uppfattas starkt och främmande, men finns runt omkring oss 
dagligen. Det handlar om en eller flera egenskaper hos en individ som ses som annorlunda 
och nedvärderas. Individen tilldelas i och med stigmatiseringen en identitet som avvikare, 
vilket begränsar livsmöjligheterna för den stigmatiserade (Goffman, 1963, pp. 11-13). 
Goffman (1963, p. 14) menar att människor med psykiatriska diagnoser, som exempelvis 
Aspergers syndrom och autism, vilka jag sätter fokus på i den här uppsatsen är bärare av 
stigma. Diagnosen; Aspergers syndrom leder till skam och begränsar möjligheterna i livet för 
den som diagnostiserats. Det kan t.ex. innebära att personen förutsätts ha svårt med socialt 
samspel, ha specialintressen och ett enformigt beteendemönster. 

Inom psykiatrin har man försökt implementera biologiska förklaringar i förståelsen av 
psykiatriska diagnoser. Dessa förklaringar ger beskrivningar av psykiatriska diagnoser som 
liknar förklaringarna till andra sjukdomar, som exempelvis diabetes eller cancer. En anledning 
till att använda biologiska förklaringar till psykisk ohälsa är att minska stigmatiseringen och 
neutralisera de fördomar diagnoserna innefattar. Studier har dock visat att dessa 
ansträngningar gett motsatt resultat, d.v.s. att attityderna till diagnoserna försämras när man 
anger biologiska förklaringar och i och med det ökar utsattheten. Det här kan bl.a. bero på att 
biologiska förklaringar leder till en pessimism inför möjligheterna till återhämtning eller 
förbättring, då svårigheterna bl.a. ofta ses som kroniska. Forskning har även visat att 
biologiska förklaringar leder till en särbehandling i negativ bemärkelse från omgivningen 
samt färre ansträngningar att förändra sin livssituation hos den diagnostiserade (Johnstone, et 
al., 2018).  

Föräldrar till ungdomar med Aspergers syndrom eller autism nivå 1 (hädanefter kallat 
Asperger, syftning på alla nivåer av autism benämns autism) har förutom tonårstidens 
utmaningar och förändringar också andra sidor av föräldraskapet att förhålla sig till. En nära 
anhörig till en person med stigma blir också drabbad av det. Fenomenet benämns som 
hedersstigma och drabbar främst föräldrarna till barn med Asperger. Omgivningen tenderar 
nämligen att se bäraren av stigmat och den nära anhöriga som en enhet vilket leder till att 
föräldrar till barn med Asperger också bär en del av bördan som diagnosen innebär. Två 
aspekter av hedersstigma är intressanta för den här uppsatsen. Den första handlar om ett 
skyddande av sin egen person där föräldrarna behöver utveckla tekniker för att inte själva bli 
för drabbade av stigmatiseringen. Den andra handlar om ett skyddande av sitt barn, där man 
försvarar barnets beteenden genom ord och handling. Det handlar också om att inför barnet 
och omgivningen agerar som om i det här fallet diagnosen och de problem den innebär inte är 
en stor sak (Goffman, 1963, pp. 38-39).  

Att föräldrar till barn med Asperger befinner sig under social och psykisk stress belyses i en 
undersökning av riksförbundet Attention där drygt 1000 föräldrar till barn med autism svarade 
på en enkät. Nästan hälften uppgav att de varit sjukskrivna. 24 procent svarade dessutom att 
de var på väg att bli sjukskrivna. Nästan tre fjärdedelar upplevde att de kände en ökad stress 
och nästan en tredjedel hade fått en försämrad sömn. Utöver det hade relationerna till släkt 
och vänner försämrats för över 70 procent av de som svarade (Löfgren, 2016).  

Mycket av den forskning som finns kring Asperger handlar om medicinska och psykologiska 
aspekter. Studier har gjorts för att mäta huruvida diagnoskriterierna är rimliga och 
tillförlitliga, bl.a. genom att titta på om kliniker ställer samma diagnos eller ifall det finns 
osäkerheter och oenigheter. Vidare har det forskats på olika biologiska markörer som skulle 
kunna orsaka de svårigheter en individ uppvisar samt hur prognoserna ser ut för de som 
diagnostiseras. Genom forskning om hjärnans signalsubstanser, livsstil och dieter har man 
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försökt hitta bot och lösningar (Kirk, et al., 2013). Forskningen ur ett sociologiskt perspektiv 
är emellertid knapp, några enstaka artiklar hittades genom sökningar i databaser. Det saknas 
dock närmare undersökningar om vilka strukturer och sociala faktorer som påverkar hur 
människor upplever sin vardag, sin omgivning och sitt liv, i synnerhet utifrån föräldrarollen. 
Jag ämnar därför undersöka vardagen för mödrar till ungdomar med Asperger utifrån deras 
eget perspektiv. Jag har valt grundad teori som metod därför att det möjliggör ett mer 
förutsättningslöst förhållningssätt med möjlighet att fånga upp det som är mest angeläget i 
dessa mödrars liv (Hartman, 2001). 

Mödrar är generellt sett de som tar det största ansvaret i hemmet och engagerar sig mest i sina 
barn, vilket gör dem särskilt intressanta att studera i den här undersökningen. Detta faktum 
belyses av statistik om det ojämnt fördelade uttaget av föräldrapenning mellan kvinnor och 
män i hela befolkningen, vilket kan antas vara situationen även för föräldrar till barn med 
Asperger. 2017 stod nämligen mödrar för 72 procent av de utbetalda föräldradagarna medan 
fäder stod för 28 procent (Försäkringskassan, u.d.). Olikheter mellan kvinnor och män i 
relation till föräldraskap visar sig också i statistik över ensamstående vårdnadshavare. Antalet 
mödrar som var ensamstående 2017 var 132 497 stycken och antalet ensamstående fäder var 
13 141 (SCB, 2018). Mödrar verkar även mer angelägna att diskutera saker som rör deras 
barn i olika sammanhang, som t.ex. i föräldragrupper på sociala medier och liknande. 

Syfte och frågeställning 
Syftet med den här studien är att få en djupare förståelse för hur livssituationen upplevs och 
hanteras av föräldrar till ungdomar med Aspergers syndrom. För att uppnå detta syfte kommer 
jag att studera föräldraskap ur ett sociologiskt vardagsperspektiv med utgångspunkt i gruppen; 
mödrar till ungdomar med Aspergers syndrom/autism nivå 1. 

Bakgrund 
I det här avsnittet följer en redogörelse för vad diagnosen autism innebär. Den här 
beskrivningen syftar till att förklara diagnosen ur olika perspektiv. Det är viktigt i relation till 
syftet för att tydliggöra problemområdet: mödrar till ungdomar med Asperger. 
Aspergerdiagnosen är ersatt av autism nivå 1 sedan 2013, vilket är anledningen till att autism 
är den diagnos som tas upp här.  

Diagnoskriterier 
Diagnosen autism innehåller två olika delar. Den innefattar nämligen både problem med 
social kommunikation samt förekomst av begränsade repetitiva beteenden. DSM-5s (DSM: 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) diagnoskriterier för den delen av 
autism som handlar om svårigheter inom social kommunikation belyser brister i förmåga att ta 
initiativ till social kontakt samt i förmåga att hålla igång en normal konversation. Vidare 
behandlas avvikelser i icke-verbala kommunikativa beteenden, som ögonkontakt, gester och 
kroppsspråk. Avslutningsvis anges brister i förmågan att utveckla, bevara eller förstå 
relationer som ett kriterium för en autismdiagnos. Det innebär t.ex. att individen saknar 
intresse för personer i sin egen ålder och/eller har en oförmåga att anpassa sitt beteende efter 
olika sociala situationer (Association, American Psychiatric, 2013, p. 22). 

Nästa stora område som kännetecknar autism handlar om förekomsten av begränsade, 
repetitiva beteenden, intressen eller aktiviteter. Ett exempel som DSM-5 tar upp är stereotypa 
eller repetitiva motoriska rörelser. Här ingår t.ex. så kallat ekotal och att individen radar upp 
leksaker. Även oflexibel fixering vid rutiner i vardagen tas upp. Det kan handla om att man 
vill äta samma mat, gå samma vägar och blir upprörd vid förändringar. Intressen som ter sig 
överdrivet inskränkta eller ensidiga är ett annat exempel inom det här området. Att vara extra 
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känslig för eller inte alls känslig för ljud, kyla, värme, smärta, ljus, dofter etc. handlar det sista 
exemplet om (Association, American Psychiatric, 2013, p. 23).  

Utöver problem inom social kommunikation och förekomsten av begränsade repetitiva 
beteenden ska, för att en diagnos ska ges symtomen funnits med sedan tidigt i utvecklingen 
enligt DSM-5. Symtomen ska dessutom orsaka en signifikant nedsättning socialt, i arbetet 
eller inom andra områden. Man ska också se över ifall störningen kan förklaras bättre med 
intellektuell funktionsnedsättning. Autism specificeras i tre svårighetsgrader vilka avgörs 
genom att titta på hur omfattande problemen är. Autism nivå 1 är den lägsta graden av tre 
inom autismdiagnosen och kräver stöd, men inte i en omfattande utsträckning (Association, 
American Psychiatric, 2013, pp. 23-25). Autism nivå 1 handlar när det gäller social 
kommunikation om att: 

Utan särskilt stöd orsakar de socialt kommunikativa färdighetsbristerna märkbara funktionssvårigheter. 
Svårigheter att initiera sociala interaktioner och tydliga exempel på avvikande eller misslyckade gensvar på 
sociala kontaktförsök från andra. Kan förefalla ha begränsat intresse av socialt samspel. T ex en person som 
har förmågan att tala i kompletta meningar och som engagerar sig i kommunikation, men där 
ömsesidigheten i samtalen uteblir, och vars försök att skaffa sig vänner ter sig udda och vanligtvis 
misslyckas. (Association, American Psychiatric, 2013, p. 25) 

Begränsade, repetitiva beteenden uttrycker sig för autism nivå 1 på följande sätt: 

Oflexibelt beteende medför signifikant störd funktionsförmåga i ett eller flera sammanhang. Svårigheter att 
växla mellan aktiviteter. Svårigheter med planering och organisation hämmar självständigheten. 
(Association, American Psychiatric, 2013, p. 25) 

Dessa diagnoskriterier används av kliniker för att ställa diagnosen autism. Diagnoskriterierna 
är ett stöd i diagnostiseringen och syftar även till att öka kvalitén inom psykiatrin när det 
gäller diagnostisering. DSM-5 används i många länder vilket möjliggör för insamling av 
datamaterial som kan jämföras sinsemellan samt annan forskning kring psykiatriska diagnoser 
på internationell nivå. Diagnostiseringen i sig kan också vara mycket viktig för individen då 
rättigheterna till och förståelsen kring behovet av stöd ökar i och med erhållandet av en 
diagnos (Association, American Psychiatric, 2013).  

Problem med diagnoserna Aspergers syndrom och autism 
Asperger som diagnos används inte inom diagnostisering sedan 2013, då man ersatte den 
tidigare versionen av diagnosmanualen DSM, DSM-IV med DSM-5. Människorna som fått 
diagnosen finns dock kvar och deras Aspergerdiagnos kommer inte byta etikett. När 
diagnosen Aspergers syndrom försvann började man istället diagnostisera människor som 
uppfyllde i princip samma kriterier som de för Aspergers syndrom med autism nivå 1. 
Ungdomar som idag är i tonåren kan därför ha såväl den gamla Aspergerdiagnosen som den 
nya, autism nivå 1. DSM-5 har medfört protester från föräldrar till Aspergerdiagnostiserade 
som pekat på att Asperger nu ingår i samma grupp som utvecklingsstörda. Föräldrarna har 
uttryckt oro över att autismdiagnosen kommer att bidra till ökade stereotypier kring deras barn 
(Spillers, et al., 2014). 

Jag har valt att, i den här uppsatsen använda begreppet Asperger när jag skriver om Aspergers 
syndrom och autism nivå 1. Det gör jag därför att Asperger är en vedertagen social 
kategorisering som ofta används av mödrarna jag varit i kontakt med och andra i samhället. 
Jag använder i den här uppsatsen begreppet som ett samlingsnamn för de karaktärsdrag och 
egenskaper som i dagens samhälle benämns som Asperger i dagligt tal och diagnostiseras som 
autism nivå 1. 

Man kan hävda att både karaktärsdragen men också diagnosen i sig är stigmatiserande för en 
person med en psykiatrisk diagnos som Asperger. Karaktärsdragen kan anses vara udda eller 
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annorlunda, men när en person väl får en Aspergerdiagnos blir stigmat mer definitivt 
(Goffman, 1970, p. 14). Man kan jämföra det med vissa fysiska sjukdomar som HIV/aids där 
det också förekommer nedvärderande kategoriseringar. Skillnaden är den att i fallet med 
HIV/aids kan det pekas på vissa fysiska markörer som fastställer sjukdomen, det kan inte 
göras inom psykiatrisk diagnostisering. Det faktum att diagnoskriterierna relaterar till 
kulturella och samhälleliga strukturer är nämligen ett problem som lyfts fram och diskuterats. 
Det som är ”normalt förväntat” och ”överdrivet inskränkande” är på många sätt en subjektiv 
uppfattning som kan ha sin grund i sociala eller kulturella mönster (Kirk, et al., 2013, pp. 164- 
165). När diagnosen väl är ställd finns det dock flera likheter mellan en stigmatiserande fysisk 
sjukdom och Asperger då dessa diagnoser tillskriver bäraren vissa negativa attribut. 
Aspergerdiagnosen innebär exempelvis ofta föreställningar om att individen är inbunden, har 
problem med socialt samspel, har udda intressen o.s.v. medan en HIV-positiv antas vara 
missbrukare eller ha ett avvikande sexliv. Dessa individers utsatthet kan därför delvis förstås 
som en följd av etiketteringen av människor där de ses som udda och avvikande. 

Den här bakgrundsbeskrivningen av diagnosen Asperger syftar till att ge en bild av olika 
aspekter av diagnosen och dess innebörder. I nästa avsnitt ges en sammanfattning av vad 
forskningen säger om föräldrar och i synnerhet mödrar till barn eller ungdomar med Asperger 
eller autism. 

Tidigare forskning 
Syftet med den här studien är att få en djupare förståelse för hur livssituationen upplevs och 
hanteras av föräldrar till ungdomar med Aspergers syndrom. I min studie vill jag skapa en 
närhet till de studerade mödrarnas vardag och fånga upp det som är angeläget för dessa. Till 
följande avsnitt om tidigare forskning har sökningar gjorts i databaserna; Sociological 
Abstract, Swepub, PubMed och PsycINFO. Sökord som använts är: parents, family, mother, 
Asperger, autism och courtesy stigma. 

Forskningsgenomgången nedan bygger på sju forskningsartiklar, vilka är referentgranskade 
och relevanta utifrån forskningsområdet. Jag har valt att dela upp min tidigare forskning 
utifrån följande teman: Hanteringsstrategier, Psykisk hälsa och Familjerelationer. Samtliga 
artiklar berör i olika avseenden föräldrar i relation till barn eller ungdomar med autism. Det 
finns även ett fokus på relationen mellan föräldrarna och barnen. Sist i det här avsnittet görs 
en sammanfattning av tidigare forskning och en beskrivning av mitt bidrag till fältet. 

Hanteringsstrategier 
Det första temat handlar om hanteringsstrategier. Hanteringsstrategier används när det 
förekommer ett beteende eller situationer där föräldrar upplever att de behöver stötta eller 
påverka barnet för att undvika utanförskap och problem.  

Sivberg (2002) har i en kvantitativ undersökning tittat på föräldrarnas sätt att hantera sina 
barns beteenden i relation till belastningen på familjen. Studien gjordes på 66 föräldrar i 37 
familjer som hade barn med autisms, varav nio med Asperger och lika många föräldrar från 
lika många familjer med barn utan funktionsnedsättningar. Resultatet jämfördes sedan och 
analyserades utifrån olika hypoteser. Studien utfördes i Kronobergs län i Sverige och är 
således den enda relevanta studien jag hittat från Sverige. Resultatet visade att användande av 
flera olika hanteringsstrategier så som; konfrontation, distansering, självkontroll, socialt stöd, 
accepterande av ansvar, flykt, problemlösning och omvärdering i relation till barnens problem 
och svårigheter sänker belastningen på familjen och dess relationer. Detta studerades i relation 
till användande av endast en eller ett mindre antal hanteringsstrategier. Det visade även att 
föräldrar till barn med autism i större utsträckning använder icke-konstruktiva 
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hanteringsstrategier som t.ex. flykt och distansering. Man menar att det här kan vara ett 
resultat av den ökade belastningen på familjen som ett barn med autism tenderar att ge 
upphov till.  

I en kvalitativ studie utförd av Gray (2003) som belyser hanteringsstrategier relaterat till barn 
med Asperger har man använt sig av semistrukturerade intervjuer. Studien är gjord i 
Australien och deltagarna var 32 mödrar och 21 fäder till barn mellan 5 och 26 år med 
Asperger. I den här studien har man istället visat på betydelsen av kön i förhållande till 
hanteringsstrategier. Svåra situationer i relation till barnuppfostran är ofta förknippade med 
konflikter eller beteenden som anses avvikande. Resultatet delades in i två typer av hantering, 
praktisk och emotionell. Praktisk hantering handlar om hantering och bemötande av barnen, 
medan emotionell hantering handlar mer om hanteringen av sina egna känslor. När det gällde 
praktisk hantering svarade både flest kvinnor och flest män att det använder strategier för att 
förbereda inför eller förebygga svåra situationer. Som andra vanligaste strategi kom att känna 
in barnets sinnesstämning och sedan ta beslut utifrån det för både kvinnor och män. Män 
angav även hålla barnen sysselsatta hemma, oftast med praktiska saker och att vara på jobbet 
som två hanteringsstrategier. Kvinnor försökte i större utsträckning istället arbeta terapeutiskt 
med sina barn, d.v.s. efter strategier som lärts ut till dem samt separera barnet från sina 
syskon. 

I en studie gjord i Skottland har Dale, Jahoda och Knott (2006) via semistrukturerade 
intervjuer med sju mödrar och två fäder samt mätningar av depression, stress och 
förväntningar på barnets framtid hos 16 mödrar, med hjälp av olika hypoteser undersökt hur 
mödrars syn på olika faktorer rörande sitt barns diagnos påverkar det psykiska välbefinnandet. 
Hypoteserna handlade om orsaken till situationens uppkomst, stabiliteten i tillståndet, tron på 
möjligheterna att kontrollera tillståndet. Studien visade bl.a. att tron på att själv genom sitt 
bemötande och därmed även sin hantering av barnet kunna påverka och/eller kontrollera 
barnets tillstånd korrelerar med nivån av depressiva symtom. Men omvänt mot vad man hade 
förutsatt i sin hypotes, de som ansåg sig kunna påverka hade nämligen högre nivåer av 
depressiv påverkan. För de flesta mödrar handlade kontrollen om att kunna hantera sitt barn, 
men för vissa handlade det istället om att stötta. En stor andel ansåg även att ansvaret och 
därmed även möjligheten till påverkan var delad mellan dem och olika samhällsfunktioner, 
medan ytterligare en stor andel la ansvaret helt på experter och ansåg sig därför inte ha 
möjlighet att själv kunna påverka tillståndet alls. De 16 mödrarna som deltog i mätningarna 
hade barn i skol- eller förskoleåldern vilka var diagnostiserade med autism, varav fem med 
Asperger sedan mellan tre och 15 månader tillbaka. 

Dale, Jahoda och Knott (2006) testade även en hypotes som handlade om att mödrar som ser 
sig själv som skyldiga till sitt barns sjukdom känner sig mindre kompetenta som mödrar. I den 
egna skulden ligger bl.a. faktorer som berör hanteringen av barnet och barnets beteenden. De 
hittade dock inget stöd för sin hypotes vilket i likhet med andra aspekter jag tagit upp tidigare 
skiljer sig mellan föräldrar till barn med autism och föräldrar till barn med andra 
funktionsnedsättningar. Mödrar till barn med Asperger vill även gärna använda strategin att 
kommunicera barnets diagnos med andra för att på det viset få omgivningens förståelse. Det 
här lyftes fram av Gill och Liamputtong (2011) i en kvalitativ studie gjord i Australien där de 
undersökt mödrars erfarenheter av stigmatisering. I undersökningen deltog 15 kvinnor som 
hade ett eller flera barn med Asperger. Datainsamlingen byggde på fördjupade intervjuer samt 
i vissa fall även efterfrågade dagböcker där mödrarna beskrev sina erfarenheter ingående. 
Dessa mödrar jämförde sina erfarenheter av stigma med föräldrar till barn med andra 
diagnoser. Man upplevde att stigmatiseringen inte var lika omfattande för de andra 
föräldrarna. 
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I relation till temat hanteringsstrategier har Gray (1997) visat på att barns uppvisande av 
aggression påverkar synen på ifall föräldrar anser sig ha ett normalt familjeliv. De föräldrar i 
studien som hade ett barn med aggressionssymtom ansåg sig i lägre utsträckning ha ett 
normalt familjeliv. Gray (1997) undersökte här sociala konstruktioner av normalt familjeliv 
bland föräldrar till barn med Asperger. Artikeln är framarbetad utifrån en större kvalitativ 
studien gjord i Australien med hjälp av ett datamaterial innehållande semistrukturerade 
intervjuer med 32 mödrar och 21 fäder till barn med Asperger. Som en aspekt av betydelsen 
av familjens normalitet framkom i analysen att rutiner var viktiga för att skapa ett normalt 
familjeliv. När rutiner som gemensamma måltider, kvällsrutiner och gemensamma 
fritidsaktiviteter fungerade bra och rullade på sågs det som tecken på ett normalt familjeliv.  

Psykisk hälsa 
I det här temat berörs emotioner, tankar och självförtroende (self-efficacy). Här kommer jag 
även ta upp forskning som berör stress och depression. Temat blir således en sammanfattning 
av den forskning som tar upp föräldrarnas inre upplevelser och psykiska mående i relation till 
de svårigheter men även glädjeämnen som ett barn eller en ungdom med Asperger- eller 
autismdiagnos innebär.  

I den tidigare nämnda studien där Gray (2003) tar upp föräldrars praktiska och emotionella 
hantering av svåra situationer med sina barn med Asperger, framkom följande i relation till 
emotionell hantering. Bland de emotionella strategierna lades att dämpa känslor samt att 
kraftigt uttrycka dem fram som de vanligaste strategierna. Fäderna försökte dämpa sina 
känslor men misslyckades ibland och uttryckte då istället oftast stark ilska. Mödrarna försökte 
inte dämpa sina känslor i samma utsträckning utan uttryckte dem istället. De uttryckte 
förutom ilska även sorg och ledsenhet inför vad diagnosen innebär. 

Genom en kvalitativ analys av material som samlats in i en större studie har Little och Clark 
(2006) på ett annat sätt tittat på emotioner, nämligen genom att studerat glädjen och oron med 
att uppfostra ett barn med Asperger och NLD (Nonverbal Learning Disorder). Materialet som 
studerades var skriftliga svar från 103 föräldrapar på frågor rörande glädjen med att uppfostra 
ett barn med Asperger eller NLD samt oron med det. Den största glädjen sammanfattade man 
i tre kategorier. Den första handlade om personlighetsdrag hos barnet samt att se barnet vara 
glad, avslappnad eller lyckas. Den andra handlade om att föräldrarna lärde sig saker från 
barnet och fick nya sätt att se på sig själv och andra och den sista kategorin behandlade tid 
tillsammans med barnet. Föräldrarna såg egenskaper hos barnen som positiva genom att 
glädjas åt barnens personlighetsdrag samt genom att lära sig saker av dem. 

När det gällde oron kring att uppfostra ett barn med Aspergers syndrom eller NLD handlade 
den om barnets mentala hälsa, mobbing, barnets olika kompetenser samt en oro kring ifall det 
fanns tillräckligt med resurser tillgängliga för barnet i t.ex. skolan och inom vården. 
Föräldrarnas mest angelägna bekymmer fokuserade dock på vuxenlivet och barnets framtid. 
Oron inför framtiden behandlade bl.a. barnets självständighet t.ex. som en oro för hur barnet 
ska klara sig utan sina föräldrar i framtiden när föräldrarna inte längre kan ta hand om barnet 
(Little & Clark, 2006). Det här hänger på sätt och vis samman med en av de tidigare nämnda 
hypoteser som Dale, Jahoda och Knott (2006) undersökte, nämligen kopplingen mellan tron 
på att som mor till ett barn med autism själv genom sitt bemötande kunna påverka och/eller 
kontrollera barnets tillstånd och nivån av depressiva symtom hos mödrarna, vilken visade sig 
inte se ut som man antagit. Det visade sig nämligen att en hög grad av tro på sin egen förmåga 
att kunna påverka sammanföll med en högre grad av depressiv påverkan. Gruppen som helhet 
hade dock relativt låg grad av rapporterade depressioner men höga nivåer av stress. I artikeln 
diskuteras att känslor av välbefinnande kan vara relaterade till förmågan att hitta en balans 
mellan att behålla personlig kontroll och ändå känna sig uppbackad av omgivningen. 
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Stigmatiseringen av mödrar till barn med Asperger spelar stor roll i relation till det psykiska 
måendet, vilket beskrivs i studien av Gill och Liamputtong (2011) som nämndes i temat om 
hanteringsstrategier. Hedersstigma innebär att personer i den stigmatiserade individens närhet 
också drabbas av stigma. Den sociala acceptansen är låg när det gäller barn med Asperger om 
man jämför med barn med funktionsnedsättningar som är mer synliga upplever mödrar till 
barn med Asperger. Kvinnorna känner sig som mest stigmatiserade i barnens skolmiljö 
eftersom de upplever att deras barn inte passar in. De upplever även att barnens utseende, som 
t.ex. att de tagit på sig opassande kläder eller är överviktiga leder till stigmatisering eftersom 
mödrarna då uppfattar att omgivningen anser de oförmögna att ta hand om sina barn 
ordentligt. Omgivningens reaktioner på barnens opassande beteenden är också en stor källa 
till stigmatisering. När barnen blir diagnostiserade upplevs det dels som en sorg för deras 
mödrar eftersom barnen kommer ha svårigheter livet ut. Det uppleves även som en lättnad 
eftersom mödrar anser att de genom att kommunicera barnens diagnos till omgivningen kan 
minska stigmatiseringen (Gill & Liamputtong, 2011). 

Kuhn och Carter (2006) har i relation till temat psykisk hälsa studerat korrelationen mellan 
självförtroende i modersrollen och engagemang, kunskap om autism, moderliga skuldkänslor, 
stress och depression. Studien gjordes vid University of Massachusetts i Boston och baserades 
på kvantitativa data från enkäter inom olika områden besvarade av 170 mödrar till barn 
mellan 2,4 år och 10,8 år med olika grader av autism. I studien gjordes även 
fokusgruppsintervjuer med 29 mödrar där man diskuterade påståenden om autistiska barn. 
Studien beskriver således hur den psykiska hälsan påverkas av barnens diagnos. Resultatet 
visade att engagemang och ett aktivt deltagande i sitt barns liv sammanföll med starkt 
självförtroende i modersrollen medan skuldkänslor korrelerade med ett lågt självförtroende i 
modersrollen. Depression och stress korrelerade också med lågt självförtroende i 
modersrollen. Man fann också andra faktorer som sammanföll med lågt självförtroende. Att 
ha fler barn med funktionsnedsättningar gav lägre självförtroende i modersrollen samt att ju 
längre tid det gått sedan barnet diagnostiserats ju lägre stressnivåer och depressionssymtom 
hade mödrarna. 

Man konstaterar även i artikeln med hjälp av resultatet och tidigare forskning att mödrar till 
barn med funktionsnedsättning har högre stressnivåer än andra föräldrar samt att mödrar till 
barn med autism har högre stressnivåer än föräldrar till barn med andra typer av 
funktionsnedsättningar. Man menar också att formellt stöd ofta är inriktad på barnen och 
deras utveckling istället för på föräldrarnas välmående. Därför är informell support som 
vänner och familj viktigt för föräldrarna då det kan minska stressnivåerna (Kuhn & Carter, 
2006). Sivberg (2002) skriver i sin artikel, vilken tagits upp tidigare att föräldrar till barn utan 
funktionsnedsättningar tenderar att använda mer konstruktiva strategier för att hantera 
problem som t.ex. socialt stöd och problemlösning jämfört med föräldrar till barn med 
autismspektrum diagnos. Han menar att den låga poängen föräldrarna till barn med 
autismspektrum diagnos fick på testerna kan förklaras genom att det sociala nätverket för 
dessa föräldrar ofta försämras som ett resultat av den övergripande belastningen på familjen. 

Familjerelationer 
Det här sista temat kommer handla om familjerelationer och familjesystem. Det kommer även 
ta upp de funna aspekterna kring skillnaderna mellan mödrar och fäder till barn med Asperger 
och autism samt den forskning som inriktat sig specifikt på mödrar. Det här ger en bredare 
bild av varför mödrar till ungdomar med Asperger är särskilt intressant att studera.  

I tidigare tema beskrevs att det finns skillnader mellan föräldrar till barn med autism och 
föräldrar till barn med andra funktionsnedsättningar. Sivberg (2002) har funnit att det, inte 
helt oväntat finns en rad skillnader mellan familjer med barn med autism och familjer med 
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barn utan funktionsnedsättningar. Här tittade man bl.a. på belastningen på familjesystemet, 
vilken mättes genom att titta noggrannare på relationerna i familjen. Sivberg (2002) menar att 
ett barn med autism har en hög grad av svårigheter, vilket visar sig i en ökad belastning på 
familjesystemet. Den höga belastningen på familjen tror man i sin tur har gett upphov till det 
försvagade sociala nätverket många familjer med barn med autism har. 

När det gäller sociala konstruktioner av normalt familjeliv visade det sig, förutom tidigare 
nämnda aspekter utifrån Grays (1997) studie att föräldrar till barn med Asperger menar att de 
emotionella relationerna mellan familjemedlemmar är viktiga för hur familjelivet uppfattas. 
Intima och stöttande relationer upplevs som tecken på ett normalt familjeliv. När relationerna 
istället är konfliktfyllda och problematiska ses familjelivet som onormalt. I samma studie 
menar man även att det normala familjelivet är ett svårt mål för många föräldrar till barn med 
Asperger. Det är något de strävar efter men sällan uppnår. Mödrar tar i större utsträckning 
ansvar för barnen och är även mer benägna att se den egna familjen som onormal samt 
rapporterade i den aktuella studien oftare problem med att hantera barnens svårigheter än 
fäderna. 

Föräldrarna i den ovan nämnda studien angav även att sociala utflykter och aktiviteter är 
viktigt för ett normalt familjeliv. När man gör dessa utflykter och aktiviteter bidrar det till att 
familjelivet uppfattas som normalt. Barnen till föräldrarna i studien behövde ofta 
förberedelser för att klara av den här typen av aktiviteter. Det fanns också en oro hos 
föräldrarna kring att barnen vid en aktivitet på något sätt skulle förstöra eller avbryta den 
vilket ledde till problem och att föräldrarna skämdes. Utifrån bl.a. andra människors 
förväntningar och reaktioner på dem som familj konstruerade således dessa föräldrar sitt eget 
familjeliv som normalt eller onormalt (Gray, 1997). 

Utifrån den tidigare presenterade studien av Gill och Liamputtong (2011) upplever 
ensamstående mödrar till barn med Asperger sig mer stigmatisera än mödrar till barn med 
Aspergers syndrom som lever i en parrelation. De upplever att barnets svårigheter ofta 
relateras till hemmiljön. Ensamstående mödrar och de med låg socioekonomisk status 
upplever även i högre utsträckning än de med hög socioekonomisk status att de saknar socialt 
stöd och tillgång till information om diagnosen. Familjesituationen påverkar således 
uppfattningar kring sitt sociala sammanhang och sitt föräldraskap. Gray (2003) menar även att 
mödrar upplever att det finns sociala förväntningar på dem att ta det största ansvaret för 
barnen.  

Gray (2003) fann i sin undersökning om problemfokuserade- respektive emotionellt 
fokuserade hanteringsstrategier att kvinnor och män använde dessa olika vilket tagits upp 
under temat hanteringsstrategier och i temat psykisk hälsa. Det framkom även i 
undersökningen att mödrar var mer involverade i barnen och kopplade ofta ihop sitt psykiska 
mående med barnens diagnos. Mödrarna hade ofta gått ner i arbetstid eller helt slutat arbeta 
för att på så vis kunna delta i möten och sjukhusbesök samt kunna stötta sina barn i vardagen. 
Dessa möten och konflikter som uppstod i hemmet rapporterades som påfrestande. Fäderna 
upplevde också de att diagnosen påverkade familjen. Till skillnad från mödrarna ansåg de 
dock inte sig personligt påverkade på samma sätt utan såg påverkan mer som relaterad till 
familjen i sin helhet och frun i synnerhet. Medan mödrarna såg sig som stöttepelare åt barnen 
såg fäderna sig snarare som stöd till sin fru. Ytterligare skillnader som hittades mellan kvinnor 
och män handlade om att kvinnorna generellt sett hade fler hanteringsstrategier än männen 
och sökte i större utsträckning stöd för egen del från familj och vänner.  
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Sammanfattning av tidigare forskning samt bidrag till fältet 
Den tidigare forskningen har delats in i tre teman; Hanteringsstrategier, Psykisk hälsa samt 
Familjerelationer. I det första temat; hanteringsstrategier konstateras bl.a. att det finns 
skillnader i hanteringen av svårigheter. Forskningen visar på att det finns könsskillnader när 
det kommer till hanteringsstrategier vilka delvis kan beskrivas i termer av praktisk och 
emotionell hantering, där den emotionella hanteringen är vanligare bland kvinnor. I tidigare 
forskning syns mönster av att föräldrar till barn med autism inte följer samma mönster som 
föräldrar till barn med andra funktionsnedsättningar eller föräldrar till barn utan 
funktionsnedsättningar när det gäller hanteringsstrategier. Föräldrar till barn utan 
funktionsnedsättning har exempelvis mer konstruktiva hanteringsstrategier än föräldrar till 
barn med autism. Det minskar belastningen på familjerelationerna vilket behandlades i det 
sista temat. 

I temat om psykisk hälsa konstateras att föräldrar till barn med autism generellt sett har 
förhöjda stressnivåer, upplever oro för barnens framtid och sociala sammanhang samt för 
barnets och sin egen stigmatisering utifrån diagnosen och barnets svårigheter. I tidigare 
forskning kan man se mönster av att stressnivåerna och stigmatiseringen för föräldrar till barn 
med autism är eller upplevs som högre än för föräldrar till barn utan funktionsnedsättning 
eller med andra typer av funktionsnedsättningar. Stressnivåerna samt belastningen på familjen 
kan samtidigt påverkas av det sociala stödet familjen har tillgång till. Det sista temat; 
familjerelationer beskriver att ett barn med autism i familjen ger en ökad belastning på 
familjesystemet. Sociala aktiviteter och goda familjerelationer bidrar till upplevelsen av att ha 
ett normalt familjeliv. I tidigare forskning kan man se en enighet kring att mödrar i större 
utsträckning än män tar ansvar för barnen samt gör anpassningar i sitt liv utifrån dem.  

Sammanfattningsvis kan det sägas att det finns få kvalitativa/induktiva studier i den tidigare 
forskningen om föräldraskap och ungdomar med autism. Ingen tidigare forskning jag funnit 
har heller använt sig av grundad teori vilket möjliggör en mer förutsättningslös förståelse. 
Ytterligare sociologisk forskning kan därför bidra till en ökad förståelse för föräldrars 
upplevelser och hantering av sin situation. Forskning som jag funnit inriktad på endast mödrar 
eller där man gör en skillnad mellan kvinnor och män är gjord i andra länder än Sverige vilket 
möjligen kan ge andra resultat då länder skiljer sig åt politiskt och socialt när det handlar om 
familjestrukturer och familjeroller. I det här avseendet kan det även spela roll att 
forskningsartiklarna i tidigare forskning är från 1997 till 2011 då det under senare år har hänt 
mycket både i synen på kön och synen på funktionsnedsättningar, bl.a. i och med de senaste 
årens politiska jämställdhetsarbete samt det minskade tabut kring psykisk ohälsa. Situationen 
som tonårsförälder till ett barn med Asperger är också en annan än den som småbarnsförälder 
i och med de olika omsorgsbehoven samt allmänhetens syn på föräldrarollen i de olika 
skedena. Jag anser därför att det är viktigt att närmare undersöka föräldrar till ungdomar, 
vilket i mindre utsträckning studerats i tidigare undersökningar. I min studie kan jag med 
utgångspunkt i mödrarnas huvudangelägenhet finna det som anses viktigt för dessa mödrar 
och på så vis utforska livssituationen för föräldrar till ungdomar med Asperger. Forskning 
inriktad på föräldrar till ungdomar med Asperger kan öka förståelsen för vardagslivet och 
livssituationen för dem eftersom fokuset i tidigare forskning ligger på familjen och miljöer 
kopplade till barnen.  

Metod 
Syftet med den här studien är att få en djupare förståelse för hur livssituationen upplevs och 
hanteras av föräldrar till ungdomar med Aspergers syndrom. Därför vill jag komma nära 
vardagen för mödrar till ungdomar med Asperger och på så vis få en ökad förståelse. Då 
området är relativt okänt och ouppmärksammat passar grundad teori bra eftersom metoden 
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betonar betydelsen av aktörernas egna upplevelser. Grundad teori ger erkännande åt att 
mödrarna själva är de som känner till intresseområdet bäst (Hartman, 2001, p. 9). 
Undersökningen blir därigenom mer förutsättningslös och flexibel viket jag anser passar mitt 
intresseområde väl. 

Kort om grundad teori 
Grundad teori (GT) som metod upptäcktes eller utvecklades i samband med att Barney G. 
Glaser och Anselm Strauss 1965 forskade om döende personer på ett sjukhus. Forskningen 
resulterade i boken, Awereness of Dying som kan betraktas som den första GT:n som gjorts. 
Boken ledde till frågor och funderingar kring hur Glaser och Strauss hade gått tillväga i sin 
forskning. Som ett svar på dessa skrevs boken Discovery of Grounded Theory (Glaser, 2010, 
p. 41).  

GT är inte en statisk metod. Istället är det en metod för att utveckla en rad begreppsliga 
hypoteser som genom ständigt jämförande och god förankring i datamaterialet skapar en teori. 
Teorin är sedan användbar för de som väljer att nyttja den. Kategorier och begrepp fylls vart 
efter med innebörd. Hypoteser om hur kategorier och begrepp hänger samman skapar sedan 
en teori som kan läggas fram som en helhet (Glaser, 2010, p. 23). Både kvalitativ och 
kvantitativ datainsamling kan användas inom grundad teori och på det viset är metoden inte 
helt renodlat kvalitativ (Holton & Walsh, 2017, p. 32). 

Trots att GT i grunden är induktiv i och med sitt från början förutsättningslösa insamlande av 
data, menar man att det teoretiska urvalet är ett deduktivt element. Det här beror på att man i 
urvalet använder den framväxande teorin, testar och fyller på den med hjälp av den nya data 
man väljer att samla in (Hartman, 2001, pp. 24-26) GT kan ses som en cirkulär process när 
det gäller datainsamling, urval och analys. Dessa delar görs i flera steg och bygger hela tiden 
på vad som tidigare framkommit i analyserna. Alla delar upprepas sedan flera gånger för att 
täcka luckor och oklarheter i teorin (Hartman, 2001, p. 36).  

Forskningsprocessen delas ofta in i tre faser som alla innefattar datainsamling, urval och 
analys. I den öppna fasen vill man generera kategorier. Det är fördelaktigt att finna många 
kategorier som kan beskriva hur personerna som undersöks upplever sin verklighet. 
Kategorierna utgörs av meningsfenomen och ska beskrivas begreppsligt så långt det är 
möjligt. Kärnkategorin utgörs av det meningsfenomen som är mest centralt. I den selektiva 
fasen försöker man sortera mellan kategorierna samt sortera bort kategorier. De kategorier 
man vill ha kvar är de som relaterar till kärnkategorin. Dessa ska fyllas på med ytterligare 
egenskaper utöver de man redan funnit. Arbetet avslutas med den teoretiska fasen. Här 
försöker man bilda hypoteser, d.v.s. forma relationer mellan kategorierna. Det här skapar till 
sist en teori (Hartman, 2001, pp. 40-41). 

Glaser och Strauss har tagit den grundade teorin i två olika riktningar där Glasers variant 
ligger närmare ursprungsversionen. Det är Glasers metod jag valt att använda, vilket även är 
den mest använda generellt sett. En fördel med att använda Glasers GT är som jag ser det att 
Glaser på flera punkter håller fast hårdare vid att teorin ska växa utifrån data och inte 
påverkas av teorier eller andra föreställningar. Några exempel på det här är att bildandet av 
hypoteser sker först i den teoretiska fasen, att kärnkategorin pekas ut tidigt i 
forskningsprocessen och att genereringen av teorin hela tiden bygger på data och således 
kräver teorin inte någon verifiering (Hartman, 2001, pp. 41-43). 
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Hur grundad teori använts i uppsatsen 
Följande stycke innehåller en beskrivning av några viktiga element från grundad teori som jag 
valt att använda mig av i min uppsats. Beskrivningen följs av en kort redogörelse för hur jag 
har nyttjat dessa element i mitt arbete.  

En aspekt inom GT som jag använt i uppsatsen utgörs av emergens, vilket kan beskrivas som 
ett möjliggörande för teorin att framträda och kräver öppenhet i processen. GT börjar med att 
forskaren är öppen för att utforska latenta mönster vilka sedan kan generera en teori som kan 
förklara sociala mönster. Det här betyder att man avstår från att i början av arbetet läsa in sig 
på teorier eller andras forskning, vilket kan blockera emergensen. Informationen ska istället 
komma från deltagarna själva för att få så stor närhet till fältet och de innebörder som finns i 
strukturerna som möjligt. Det här är en stor utmaning, i synnerhet för en forskare som är ny i 
metoden, vilket jag är. På grund av den knappa tiden var jag i mitt arbete tvungen att börja 
titta på tidigare forskning ganska tidigt i processen. För att tidigare forskning inte skulle 
spegla hela min syn på mödrar till ungdomar med Asperger gjordes den insamlingen dock 
efter den öppna fasens datainsamling, vilket gjorde att min första bild av fältet ändå var 
sprungen ur mödrarnas egna utsagor. Det här var för att undvika att påverkas mer än 
nödvändigt före studien och därmed möjliggöra emergens (Holton & Walsh, 2017, pp. 47-49). 
Emergensens roll inom GT ser jag som en styrka i förhållande till mitt intresseområde. 
Förutsättningslöst arbete med emergensen i tankarna under hela forskningsprocessen öppnar 
upp för en djupare förståelse för hur livssituationen upplevs och hanteras av föräldrar till 
ungdomar med Aspergers syndrom 

Öppenheten var också något jag använde i datainsamlingen och som passar intresseområdet 
väl då området är relativt lite utforskat. Grunden i datainsamlingen inom GT handlar om att 
inte på förhand bestämma vilken typ av data som ska användas samt att data ska hjälpa till att 
utveckla den framväxande teorin. Datainsamlingen syftar till att berätta något om 
intresseområdet och därför avgörs under arbetets gång vilken data man behöver och vilken 
metod som lämpar sig bäst för att samla in den (Holton & Walsh, 2017, pp. 30-33). I 
uppsatsen använde jag därför flera olika typer av data som gruppdiskussion och intervjuer 
som tog sig olika uttryck beroende på vem som intervjuades. 

Ett annat element inom GT som jag använde i mitt arbete handlar om den konstant 
jämförande analysen. Jämförelsen görs för att få en bild av latenta mönster av beteenden i 
sociala sammanhang. Man vill upptäcka, ifrågasätta och säkra mönster i den framväxande 
teorin gentemot datamaterialet. Den jämförande analysen sker i kodning av episoder ur 
datamaterialet samt formandet av begrepp och kategorier. Jämförande mellan de kodade 
episoderna genererar kategorier som sedan kan fyllas på med fler koder som jämförs 
sinsemellan. Varje tillägg till den framväxande teorin och dess latenta mönster jämförs i alla 
led innan det placeras på sin plats. Koderna fyller kategorierna med egenskaper och 
dimensioner när de jämförs och placeras in i teorin. Begrepp kan behöva formuleras för att 
namnge och beskriva kategorier, egenskaper och dimensionerna av dessa. När datamaterialet 
inte genererar några nya koder, kategorier, egenskaper, begrepp eller dimensioner uppstår 
teoretisk mättnad. Analysprocessen inom GT har dock fler faser och jämförandet sker i alla. 
Dessa faser kommer bli mer tydliga när jag redogör för analysen senare (Holton & Walsh, 
2017, pp. 34-37). I relation till mitt syfte, att få en djupare förståelse för hur 
vardagssituationen upplevs och hanteras, är det här elementet inom GT viktigt. Genom ett 
ständigt jämförande i uppsatsens analysprocess kunde jag säkerställa att de viktiga delarna i 
den slutliga teorin ligger nära vardagen för de individer som studerats. 

Parallellt med datainsamlingen och analysen görs hela tiden minnesanteckningar, vilket även 
gjordes i mitt arbete. Dessa utgörs av teoretiska noteringar kring data och möjliga 



12 
 

kopplingarna mellan kategorierna. Minnesanteckningarna blir en del av jämförandet medan de 
görs, men också en del av datamaterialet som kan användas i analysprocessen. Det konstanta 
jämförandet genom hela processen ger relevans åt teorin och kategorierna man finner. Det gör 
även att man undviker att fastna i sina egna tankebanor. Minnesanteckningarna hjälper till då 
man hela tiden måste förklara och på sätt och vis motivera hur kategorierna hänger samman. 
Man tvingas hela tiden se tillbaka på datamaterialet när man utforskar kategorier och mönster 
vilket ökar trovärdigheten (Holton & Walsh, 2017, pp. 35-37). För mig som ny forskare var 
minnesanteckningarna både ett stöd i processen för att hålla en röd tråd samtidigt som det 
hjälpte till att upptäcka teorin som växte fram. 

Målet med GT handlar om att upptäcka och begreppsliggöra en huvudangelägenhet för i mitt 
fall mödrar till ungdomar med Asperger. Det ska även tydliggöras hur huvudangelägenheten 
hör hemma i teorin och hur den relaterar till övriga kategorier man funnit. Det här är beroende 
av den jämförande analysen och syftar till att förstå, för att i den slutliga teorin sedan kunna 
förklara snarare än beskriva, vilket man ofta gör i andra kvalitativa metoder (Holton & Walsh, 
2017, p. 51). Huvudangelägenheten kan ofta utgöras av ett problem, en svårighet eller ett 
ställningstagande för gruppen man undersöker. Det sätt på vilket man hanterar 
huvudangelägenheten utgör kärnkategorin och övriga kategorier blir underkategorier som 
länkas till kärnkategorin (Hartman, 2001, p. 48). Då syftet med den här studien är att få en 
djupare förståelse för hur livssituationen upplevs och hanteras av föräldrar till ungdomar med 
Asperger krävs det att den slutliga teorin på sätt och vis både är abstrakt och allmängiltig för 
deras livssituation samtidigt som den måste ligga nära verkligheten för de personer som 
studerats. GT:s användande av huvudangelägenhetens vardagliga fokus som sedan genererar 
en mer abstrakt kärnkategori passar därför mitt studieområde väl. 

En annan aspekt av GT som jag använt i mitt arbete är teoretiskt urval och hänger ihop med 
den konstant jämförande analysen. Det handlar om att datainsamlingen är styrd av den 
framväxande teorin. Syftet med det teoretiska urvalet är att forma kategorier, fylla dessa med 
egenskaper och dimensioner, hitta dess rätta plats i teorin, samt testa preliminära teoretiska 
idéer. Det teoretiska urvalet öppnar upp för många olika typer av data, vilket gör att man kan 
se det studerade området från olika vinklar och ur olika perspektiv. Minnesanteckningarna 
kan hjälpa till att identifiera luckor i teorin vilket kan ge en aning om hur nästa urval ska se ut 
(Holton & Walsh, 2017, pp. 37-40). Inom GT pratar man om ”all is data” vilket innebär att 
man inte värderar datainsamlingsmetoder i sig utan man tittar på kvalitén i datamaterialet 
utifrån relevansen i relation till den framväxande teorin (Holton & Walsh, 2017, p. 59). 
Teoretiskt urval är en stor styrka i GT om jag ser till mitt intresseområde. Eftersom jag inte 
riktigt visste vad jag skulle finna inom intresseområdet, mödrar till ungdomar med Asperger 
fanns det en stor fördel med teoretiskt urval. Med hjälp av teoretiskt urval kunde jag rikta mitt 
urval mot den framväxande teorin. Jag riskerade på det viset inte samla in stora mängder data 
som inte var relevant. Med inställningen ”all is data” kunde jag vara så lyhörd och öppen som 
möjligt för att på så vis hitta relevant information som kunde leda mig mot min teori.  

Den öppna fasen (datainsamling, urval och analys) 
Inom GT är de teoretiska urvalen en grundpelare och något man använder sig av inför all 
datainsamling. Inför mitt första urval var det viktigaste att skapa en bred bild av situationen 
och vardagen för mödrar till ungdomar med Asperger. Jag använde mig därför av ett 
kriterieurval. Kriterieurval handlar om att på förhand bestämma kriterier för att få tag på 
informationsrika fall. Det är viktigt för att få fram en bild som kan betraktas som generell och 
gäller för den gruppen jag undersöker (Patton, 2002, p. 238). Mina kriterier handlar om att 
personerna ska vara mödrar till ungdomar mellan 13 och 19 år. Anledningen till att jag valde 
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lite äldre barn handlar om att mödrarna då har varit föräldrar och levt med barnet en längre tid 
vilket ökar informationsrikedomen. 

Nästa kriterium handlade om att ungdomarna skulle ha diagnostiserats med Aspergers 
syndrom eller autism nivå 1. Min första tanke var att endast använda mödrar till ungdomar 
med Aspergers syndrom. Det visade sig dock tidigt i urvalsprocessen att mödrarna själva inte 
gjorde någon skillnad mellan de båda diagnoserna utan använde båda begreppen, främst 
Asperger när de beskrev diagnosen. Anledningen till att jag endast valt att titta på mödrar och 
inte föräldrar generellt är att jag genom föräldragrupper på Facebook för föräldrar till barn 
med neuropsykiatriska diagnoser kommit fram till att mödrar är mer aktiva samt mer benägna 
att delta i diskussioner, vilket gör att jag har anledning att tro att det genererar mer 
informationsrika fall. Jag har även grundat det beslutet i statistik som visar att mödrar tar ut 
flest föräldradagar (Försäkringskassan, u.d.) samt oftare lever som ensamstående, vilket kan 
ses som ett tecken på att mödrar generellt sett har det största ansvaret för barnen (SCB, 2018). 
Genom att studera mödrar närmare får jag således ett intensitetsurval vilket syftar till att ge så 
rik och fyllig information som möjligt (Patton, 2002, p. 234).  

För att få en bred bild av och grepp om intresseområdet valde jag att söka upp personer via 
Facebookgrupper för föräldrar till barn med neuropsykiatriska diagnoser. För att få tillgång 
till dessa slutna grupper samt tillåtelse att göra inlägg i dem kontaktade jag administratörer för 
grupperna. En sådan person brukar i metodlitteraturen kallas för grindvakt, d.v.s. en person 
som hjälper forskaren att få tillgång till fältet (Holton & Walsh, 2017, p. 65). Jag efterlyste via 
ett inlägg på två sidor för föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
mödrar utifrån mina kriterier. Några mödrar anmälde sitt intresse och de samlades sedan i en 
ny, mindre Facebookgrupp för att diskutera olika livsområden genom inlägg i 
diskussionstrådar. Diskussionerna i gruppen pågick i ungefär tre veckor. Min roll i gruppen 
var att starta diskussionstrådar utifrån livsområdena; familjeliv, arbetsliv och fritid. Vi 
diskuterade även glädje, oro, stöd och hjälp. Jag försökte låta diskussionerna pågå utan min 
inblandning. Vid några tillfällen ställde jag dock följdfrågor eller bad om ytterligare 
beskrivningar. Jag startade nya diskussionstrådar med några dagars mellanrum, men de gamla 
låg hela tiden kvar och deltagarna kommenterade när de hade tid och möjlighet. 

Sammanlagt var det åtta mödrar i gruppen mellan 41 och 58 år. Några var mer aktiva i 
diskussionerna, medan andra endast gjorde ett fåtal inlägg. Det här avspeglar sig till viss del i 
antalet citat eller avsaknaden av citat i resultatdelen för respektive deltagare. Nedan syns en 
tabell över livssituationen för de mödrar som deltog. 

 Ålder Civilstånd Nuvarande, 
huvudsaklig 
arbetssituation 

Ungdomen/ 
ungdomarnas 
ålder och kön 

Andra barn i 
familjen 

Mamma 1 56–60 år Ensamstående Arbetar 
(som 
sjuksköterska) 

Flicka 17 år Nej 

Mamma 2 46–50 år Sambo Arbetar (inom 
omsorg) 

Pojke 19 år Ja, två barn till 
utan diagnos 

Mamma 3 46–50 år Gift Arbetar 
(med ekonomi) 

Pojke 13 år Ja, ett barn till 
med diagnos 

Mamma 4 46–50 år Gift Arbetar (inom 
omsorg) 

Flicka 14 år  
 

Ja, tre barn till 
varav ett med 
diagnos 
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Figur 1: Tabell över livssituationen för mödrarna som deltog i diskussionsgruppen 

Efter den första datainsamlingen, som resulterade i drygt 16 sidor text börjar den öppna 
kodningen. Den öppna kodningen innebär ett sökande efter episoder som kan peka på 
egenskaper eller dimensioner av kategorier. Episoderna ges sedan koder. Kodningen sker 
genom att man noggrant går igenom allt sitt datamaterial. De begrepp som hittas sorteras även 
in i olika kategorier och man försöker se vilken kategori som kan vara huvudangelägenheten. 
Detaljer kan finjusteras senare i analysprocessen (Holton & Walsh, 2017, pp. 81-83). Jag gick 
igenom all text från diskussionsgruppen och kodade stycken eller meningar med koder som 
beskrev vad det handlade om. För att inte riskera att fastna i detaljer försökte jag inte hitta 
perfekta koder utan la fokus på vad texten berättade. Koderna sorterades sedan i kategorier 
som därefter namngavs utifrån innehåll. På det här sättet gjordes även en konstant jämförelse 
mellan koderna och kategorierna för att hitta likheter och skillnader mellan dessa. 
Kärnkategorin som framträdde i den här fasen var; övermäktigt föräldraansvar. Övriga 
kategorier som upptäcktes var; yttre förväntningar på barnet, anpassningar i vardagen, 
psykisk ohälsa, glädjeämnen, barnets hälsa och sociala sammanhang samt behov av särskilt 
stöd och hjälp. För att säkerställa teoretisk mättnad behöver det i varje fas göras ytterligare 
datainsamling efter den tidigare analysen, för att förvissa sig om att inget nytt framkommer. 
Inom ramen för den här uppsatsen var inte det möjligt. Jag försökte därför jämföra det redan 
insamlade datamaterialet noga sinsemellan, för att säkra att de funna kategorierna låg nära 
verkligheten för den studerade gruppen. 

Den selektiva fasen (datainsamling, urval och analys) 
I den selektiva fasen blir det teoretiska urvalet mer tydligt, eftersom urvalen här syftar till att 
fylla kategorierna med egenskaper och dimensioner. I det här urvalet vill man också se vilka 
kategorier som ska vara med i den slutliga teorin. För att en kategori ska finnas med i den 
slutliga teorin måste den vara relaterad till kärnkategorin (Hartman, 2001, p. 74). Jag valde att 
använda mig av intervjuer i den selektiva fasen eftersom jag ville fördjupa mig i olika 
livsområden för mödrarna samt få möjlighet att ställa direkta frågor i stunden. I mitt arbete 
var jag med tanke på den knappa tiden tvungen att boka in intervjuerna innan analysen i den 
öppna fasen var helt avslutad. Därför var inte det teoretiska urvalet möjligt att använda ur den 
aspekten. Det som dock är allra viktigast med teoretiskt urval i den selektiva fasen är att 
datamaterialet fyller de luckor bland begreppen och kategorierna som man har. Det gjordes i 
min undersökning genom att i intervjuerna fokusera på de kategorier som framträdde som 
viktigast samt på de områden där jag ansåg att det fattades information. Det handlade främst 
om kärnkategorin som är övermäktigt föräldraansvar, men även om stress relaterat till 
föräldrarollen och oro inför barnens framtid. Dessa delar hade jag fått viss information om 
tidigare men behövde veta mer om för att se ifall och i så fall på vilket sätt de passade i teorin. 

Kriterierna inför dessa intervjuer var desamma som inför den öppna fasen. Jag valde dock att 
lägga till ett kriterium som handlade om att ifall ungdomen hade flera diagnoser var det 

Mamma 5 41–45 år Gift Arbetar (som 
lärare) 

Pojke 15 år Ja, ett barn till 
utan diagnos 

Mamma 6 46–50 år Gift Arbetar (som 
ingenjör) 

Flicka 14 år Ja, fyra barn till 
varav ett med 
diagnos 

Mamma 7 41–45 år Sambo Arbetar (inom 
handel) 

Pojke 15 år Ja, ett barn till 
utan diagnos 

Mamma 8 41–45 år Gift Studerar Pojke 15 år Ja, två barn till, 
varav ett med 
diagnos 
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viktigt att inte en annan diagnos upplevdes som primär vilket gjorde att Asperger sågs som 
mer sekundärt. I den öppna fasen fanns det vissa fall där det här var fallet vilket visserligen 
var intressant och informationsrikt, men inför den här fasen behövdes tydlig inriktning på just 
Asperger. Det här kriteriet gjorde även att jag minskade risken för att få mycket data som var 
av mindre relevans för den fortsatta teorigenereringen. I den selektiva fasen utfördes fyra 
intervjuer med mödrar mellan 35 och 45 år. Nedan syns en tabell över de intervjuade 
mödrarnas livssituation. Namnen som anges på intervjupersonerna är påhittade och skapade 
för att lättare kunna separera intervjupersonerna från varandra. 

 

Figur 2: Tabell över de intervjuade mödrarnas livssituation 

Inför intervjuerna beslutades tid och plats i samråd med intervjupersonen. Två intervjuer 
utfördes i grupprum på högskolan och två utfördes via telefon. Intervjuerna varade mellan 45 
och 75 minuter. Alla intervjuer spelades efter att intervjupersonen godkänt det in. Jag använde 
semistrukturerade intervjuer och försökte skapa en avslappnad stämning och en öppen dialog, 
för att ha möjlighet att nå till huvudangelägenheten. Intervjuer inom GT bör utgå från en eller 
ett fåtal stora frågor eller teman, vilket jag gjorde (Holton & Walsh, 2017, pp. 68-69). Temana 
handlade bl.a. om olika livsområden, vilka ofta flöt samman på ett naturligt sätt i intervjuerna 
(se bilaga 1 för intervjuguide). 

Intervjuerna tenderade att bli långa då mödrarna hade varit med om mycket och hade många 
blandade känslor inför hela sin situation. I de flesta fall kom det även fram information av 
känslig och privat karaktär, vilket gjorde att det för mig kändes både olämpligt och otrevligt 
att forcera fram samtalet. Inom GT förespråkas inte att transkribera intervjuer då det tar lång 
tid. Genom att istället göra fältanteckningar kan man snabbare avgränsa sitt område, sålla i 
materialet och komma framåt i processen på ett effektivare sätt (Glaser, 2010, pp. 123-125). 
Då jag är ny som forskare valde jag ändå att transkribera intervjuerna trots att de var långa, 
eftersom fältanteckningar är en mer komplicerad teknik. Jag valde dock att i 
transkriberingsprocessen ta bort några stycken som inte var relevanta, samt att i några enstaka 
delar av inspelningarna sammanfatta innehållet genom att göra fältanteckningar. 

Analysen i den selektiva fasen liknar den i den öppna eftersom den även här är ständigt 
jämförande samt att minnesanteckningar förs och analyseras löpande. Den selektiva fasen 
syftar dock till att fylla de begrepp och kategorier som relaterar till kärnkategorin. 
Kärnkategorin blir på så vis en guide till den fortsatta analysen. Teoretisk mättnad uppstår när 

 Ålder Civilstånd Nuvarande, 
huvudsaklig 
arbetssituation 

Ungdomen/ 
ungdomarnas 
ålder och kön 

Andra barn i 
familjen 

Marie 41–45 år Gift Arbetar 
(med bl.a. före- 
läsningar och 
handledning) 

Pojke 14 år Nej 

Hanna 35–40 år Ensamstående Arbetssökande Flicka 15 år Ja, två barn till 
utan diagnos 

Sara 35–40 år Sambo Arbetar 
(med lokalvård) 

Pojke 18 år Ja, två barn till, 
varav ett med 
diagnos 

Jessica 41–45 år Gift Sjukskriven 
(från arbete 
med strategiskt 
inköp) 

Flicka 16 år 
Flicka 18 år 

Nej 
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datamaterialet inte längre tillför något nytt. I den selektiva fasen innebär det att man har fyllt 
sina kategorier, i synnerhet kärnkategorin med egenskaper och dimensioner. Det är då dags att 
fortsätta till nästa fas (Holton & Walsh, 2017, pp. 84-86). 

I den selektiva fasen kodade jag mitt datamaterial utifrån de kategorier jag funnit. Efter 
kodningen gick jag igenom varje kategori för sig samt alla stycken som kodats efter den 
kategorin och fyllde på så vis kategorierna med fler egenskaper och dimensioner. Jag fann att 
samma innehåll ofta upprepades och att få nya egenskaper framkom från det tidigare 
materialet eller från andra intervjuer. Därmed säkrades kategoriernas, egenskapernas och 
dimensionernas relevans till empirin. Fullständig teoretisk mättnad var utifrån GTs kriterier 
emellertid inte möjligt att säkerställa här. Avslutningsvis slogs några kategorier samman, då 
jag upptäckte att de flöt in i varandra. Några byttes även kategoribenämningen ut på. Efter den 
här fasen var kärnkategorin fortfarande densamma; övermäktigt föräldraansvar. Övriga 
kategorier blev; orealistiska sociala förväntningar, praktiska anpassningar i vardagen, 
psykisk hälsa och behov av anpassat stöd och hjälp. 

Den teoretiska fasen (datainsamling, urval och analys) 
I den teoretiska fasen syftade mitt teoretiska urval till att finna relationerna mellan 
kategorierna samt i relation till kärnkategorin. Det här arbetet handlar mycket om att forma 
den slutliga teorin. Här behöver urvalet kunna testa teorin, samt utveckla idén om hur 
relationerna i den ser ut (Holton & Walsh, 2017, pp. 86-87). I den här fasen valde jag att inte 
göra någon ytterligare datainsamling då jag i den selektiva fasen fick långa och innehållsrika 
intervjuer. Transkriberingen från dessa intervjuer samt transkriberingen från 
diskussionsgruppen granskades istället ännu en gång, men utifrån ett annat perspektiv.  

När man uppnått slutlig teoretisk mättnad ska kärnkategorin visa sig vara central för 
huvudangelägenheten, förekomma frekvent i datamaterialet, tydligt relatera till övriga 
kategorier, vara greppbar utifrån allmänna uppfattningar samt bestående i sin betydelse även 
om yttre förhållanden varierar. Därför är den jämförande analysen och minnesanteckningarna 
viktiga även här för att kunna knyta ihop relationerna mellan kategorierna (Holton & Walsh, 
2017, pp. 87-89). I den teoretisk fasen tittade jag på sambanden mellan kategorierna och 
testade dessa fram och tillbaka genom att jämföra den tidigare analysen med datamaterialet. 
Det här innebär mer konkret att jag tittade på hur olika kategorier påverkade eller var 
relaterade till varandra. Jag ritade upp kategorierna med pilar emellan för att få en överblick. 
Sedan funderade jag på pilarnas riktning och placering. Med hjälp av det redan insamlade 
materialet testade jag min teoretiska modells hållbarhet. Jag ändrade i den teoretiska fasen 
relationerna mellan kategorierna flera gånger för att generera den slutliga teorin som byggs 
upp av empirin. 

Metodens begränsningar 
Metodens begränsningar är för mig främst relaterad till omfånget på den här uppsatsen. Glaser 
menar att det tar runt ett år att färdigställa en GT. Den här tidsuppskattningen relaterar i första 
hand till större forskningsarbeten, men de olika delarna är i alla arbeten tidskrävande (Glaser, 
2010, p. 255). Tidsbegränsningen gör att metodens begränsningar blir tydliga då den på 
många sätt kräver att stegen följs. Framförallt är den teoretiska mättnaden svår att fullt ut 
säkerställa i mitt arbete. Jag upplever att likheten i de olika delarna av datamaterialet, med 
återkommande egenskaper som ryms i de funna kategorierna tyder på att den genererade 
teorin har relevans. Ifall det funnits mer tid hade dock teoretisk mättnad kunnat garanteras på 
ett annat sätt. Metodens begränsningar handlar således främst om dess tidsåtgång. Den långa 
tid som en genomarbetad GT kräver sätter gränser för möjligheterna att genomföra alla delar i 
metoden. I mindre arbeten som det här tvingas forskaren därför välja ut delar ur metoden att 
fokusera på. 
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Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2002, s. 7) tar upp informationskravet som ett av fyra krav som måste 
tillgodoses för god forskningsetik. Det handlar om att informera deltagarna i studien om deras 
roll i den samt om övriga krav. Inför varje intervju informerades deltagarna om uppsatsen och 
dess syfte samt om övriga etiska krav vilka jag beskriver här nedan. I Facebookgruppen lades 
en text in som informerade om dessa saker (se bilaga 2). Alla deltagare uppmanades sedan att 
läsa igenom texten. Det här gjordes för att säkerställa att de etiska riktlinjerna efterföljs i mitt 
arbete. I enlighet med samtyckeskravet informerade jag om att deltagandet är frivilligt, vad 
syftet med medverkan är samt att deltagarna när som helst kan avbryta sin medverkan 
(Vetenskapsrådet, 2002, pp. 9-10). 

Konfidentialitetskravet innebär att jag skyddar undersökningspersonerna genom att deras 
personuppgifter kodades. Det handlar om uppgifter som namn, exakt ålder, bostadsort och 
namn på barnen. Jag valde även att utelämna citat om ovanligare intressen eller hobbys hos 
ungdomarna och mödrarna för att säkra konfidentialitetskravet. Uppgifterna förvarades sedan 
på ett sätt som gjorde att obehöriga inte kunde komma åt dem (Vetenskapsrådet, 2002, p. 12). 
I och med att personuppgifter och datainsamlingsmaterial endast kommer användas inom 
ramen för den här uppsatsen uppfylls nyttjandekravet. Nyttjandekravet innebär att uppgifter 
inte får användas till andra ändamål (Vetenskapsrådet, 2002, p. 14). 

Resultat 
I följande avsnitt kommer studiens resultat utifrån problemområdet, mödrar till ungdomar 
med Asperger presenteras. Resultatet utgörs av kärnkategorin; Övermäktigt föräldraansvar 
och kategorierna; orealistiska sociala förväntningar, praktiska anpassningar i vardagen, 
psykisk hälsa samt behov av anpassat stöd och hjälp. Presentationen av kategorierna börjar 
med en redogörelse av kärnkategorin och dess egenskaper. Sedan följer en presentation av 
övriga kategorier där varje presentation även innehåller en kort beskrivning av hur kategorin 
relaterar till kärnkategorin. Avsnittet avslutas med en sammanfattning av resultatet där en 
teoretisk modell ingår samt närmare beskrivningar av kopplingarna mellan kategorierna i den. 

Namnen från intervjuerna som anges i resultatdelen är påhittade och skapade för att lättare 
kunna separera intervjupersonerna från varandra samt för att kunna separerar mödrarna ur 
Facebookgruppen från de intervjuade mödrarna. De mödrar som deltog i diskussionsgruppen 
på Facebook och citeras i resultatet benämns nämligen, mamma 1, mamma 2 och så vidare.  

Kärnkategorin: Övermäktigt föräldraansvar 
Det övermäktiga föräldraansvaret bygger på en upplevelse av att vara ensam i sin situation. 
Av en förälder förvänts det vissa saker. Det här upplever mödrar till ungdomar med Asperger 
är detsamma för dem som för föräldrar till barn utan funktionsnedsättning inom många 
områden. Föräldrarna upplever att de bär ansvaret för sina barns hela situation samtidigt som 
kraven på dem är betydligt större än på ”vanliga” föräldrar. Dessa mödrar upplever sig 
otillräckliga i relation till sina barns behov. Inte heller anser man att man klarar leva upp till 
kraven som ställs på vårdnadshavare.  

En viktig egenskap hos övermäktigt föräldraansvar handlar om att mödrarna behöver ha 
ständig kontroll över sina barns liv och behov. Det resulterar i att de behöver inta ett annat 
förhållningssätt och ha ett annat bemötande mot sina barn än föräldrar till jämnåriga barn utan 
funktionsnedsättningar. Det här sättet att bemöta barnen kräver mer av föräldrarna även upp i 
tonåren. Andra funktioner i samhället, t.ex. skolor är inte heller anpassade efter detta. Det här 
förklaras tydligt av Hanna när hon beskriver en konversation i samband med att hon dagen 
innan gått igenom dotterns skolväska: 
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För hon vet ju aldrig någonting vad som händer. […] Och sen igår, men vad har du i väskan, ska du sälja 
kakor? Hon bara, nä, jag vet inte. Fast allting ligger ju här. Hon bara, jaha, ja, jag tror det. Okej, vad ska ni 
göra? Vi ska samla pengar och så ska vi hitta på någonting. […] Jag bara, vad kul, vill du vara med? Nä, 
jag vet inte, men jag kan ju vara med och samla in pengar. Absolut, jaha, visst. Men när ska kakorna vara 
tillbaka då? Jag vet inte. Ja, men gud, jag tar det med din mentor. 

Hanna beskriver hur hon varje dag går igenom dotterns skolväska då dottern inte själv klarar 
av att hålla koll på saker som går utanför de vardagliga rutinerna och skolarbetet. Det här blir 
problematiskt eftersom Hanna aktivt behöver söka svar på frågor genom att t.ex. kontakta 
mentorn i skolan. För mindre barn eller barn med synligare funktionsnedsättningar finns det 
en naturlig kontakt mellan skolan och föräldrarna vilket det ofta inte finns för föräldrar till 
ungdomar med Asperger som ofta går i en vanlig skola. 

Upplevelsen av att vara ständigt ”stand by” är en annan egenskap som utmärker övermäktigt 
föräldraansvar. Barnet har ingen annan i sin närhet som ens tillfälligt kan ersätta hens 
föräldrar. Barnet saknar tillit och tilltro till andra människor vilket gör att föräldrarna ständigt 
måste finnas till hands. Mödrarna saknar också en tilltro till andra i samhället vilket bidrar till 
en känsla av att de ständigt måste vara ”stand by” för sitt barn. Den här bristen på tilltro 
bygger på upplevelse av att ständigt behöva förklara saker för andra människor, vilket snart 
kommer att behandlas närmare. Marie beskriver att barnet när som helst kan ringa och vilja 
bli hämtat: 

Och det där lär man sig liksom också. Man måste vara beredd jämt. När som helst kan barnet säga: Kom hit 
nu, det är bara att komma. Man kan ju försöka på avstånd lära dom tålamod, men det går aldrig. 

Marie beskriver i citatet ovan inte bara en avsaknad av tillit hos barnet utan även en svårighet 
med att vänta och hur viktigt det är att befinna sig fysiskt nära barnet när man pratar med det. 
Hon menar att det är något man lär sig och ser inte att det finns andra alternativ, utan det är 
helt enkelt ett behov av den sortens trygghet som finns hos barnet och som måste fyllas. 

Det övermäktiga föräldraansvaret bygger också på egenskaper av att vilja skydda barnet i 
olika situationer. Barnets funktionsnedsättning utsätter hen för svårigheter och påtryckningar 
från samhället som mödrar upplever sig ansvariga för att skydda barnet från så mycket det 
går. Andras syn på barnets avvikande beteende och dennes diagnos skapar svåra sociala 
situationer som hen behöver hjälp att hantera. Mödrarna ser det som sin uppgift att underlätta 
dessa situationer för barnen. I följande citat beskrivs av Hanna hur det kan vara av när hon 
och hennes dotter pratar om att följa med till en vän eller släkting och hur Hanna tänker kring 
det: 

Och då har det ju blivit såhär, att vi har liksom inte träffat dom för att jag måste alltid försvara och då blir 
det så här; men skulle du med dit? Hon bara, kommer dom börja hålla på? Ja, säker. Nä, då tänker inte jag 
följa med. Man bara, men vad skönt, ah okej, bra, du behöver inte. […] Man måste hela tiden vara där när 
någon börjar röra om i grytan och säga stopp, stopp, stopp, vi pratar inte om det. 

Hanna beskriver hur hon ofta får avleda samtal om sitt barns beteende när barnet är 
närvarande för att hon inte ska utsättas för jobbiga sociala situationer. Barnet har även i det 
här fallet, vilket inte är ovanligt valt att inte följa med till vissa personer eftersom barnet också 
upplever jobbiga situationer i samband med besöken.  

En egenskap i kärnkategorin, som också är väldigt viktig och intressant är 
samordningsansvaret. Mödrar upplever att det är samordnare för barnets alla insatser och 
forum. Vardagen kantras av telefonsamtal och möten som alla förväntas hanteras av 
föräldrarna. Föräldrarna förväntas således närvara vid ett flertal möten i veckan, vilka ofta 
sker på dagtid då många arbetar. Det här blir en stor källa till att föräldraansvaret känns 
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övermäktigt, då det tar både tid och energi i anspråk. Sara beskriver en situation från hennes 
barns skola: 

Dom tyckte att jag låg på latsidan väldigt mycket. Tills […] det var en av hans lärare som fick se, vi skulle 
försöka boka in ett extra sånt utvecklingssamtal och då fick hon råka se min kalender. Det var ju så mycket 
möten med grabben, att hon visste inte hur hon skulle lyckas klämma in sitt. När det var som värst så upp 
till två, tre gånger per vecka var det liksom möten och då var det bara BUP [barn- och ungdomspsykiatrin]. 
Sedan hade vi habiliteringen på det också. 

Här beskrivs hur vardagen ser ut för en förälder till en ungdom med Asperger när man tänker 
på de insatser som ska samordnas och planeras. Hennes kalender var fulltecknad vilket läraren 
i skolan reagerade på och blev förvånad över. Citatet går således in i nästa egenskap hos 
kärnkategorin. 

I det övermäktiga föräldraansvaret ligger också ständiga förklaringar som nämndes tidigare. 
De ständiga förklaringarna handlar ofta om att mödrarna upplever en brist på förståelse och 
kunskap hos andra människor. Mödrarna tvingas ständigt förklara hur barnet fungerar och hur 
dennes svårigheter påverkar vardagen. De ständiga förklaringarna förekommer både i 
vardagliga sociala sammanhang med släkt och vänner, men även inom olika 
samhällsfunktioner. Mödrar upplever att de får kämpa för saker mycket, många gånger för 
gäves eftersom bristen på förståelse och kunskap upplevs som stor. Föräldraansvaret blir 
övermäktigt när man anser sig själv tvungen att ständigt förklara sin egen och sitt barns 
situation samt behov av hjälp, stöd och anpassning. Mamma 1 skriver följande: 

Tyvärr har jag ingen tilltro till att alla personer i offentlig tjänst är tillräckligt kompetenta, okunskapen 
kring NPF [neuropsykiatriska funktionsnedsättningar] är skrämmande. Det finns fantastiska och härliga 
personer som är engagerade och kunniga, som kan vad som är viktigt och ge rätt form av stöd. Men väldigt 
många som inte vet och kan har i sitt arbete mandat att ta beslut som inverkar negativt i andras liv. 

Här beskriver mamma 1 att hon saknar tillit till offentlig tjänst. Det här gör i förlängningen att 
mödrar själva tar på sig ett stort ansvar. De ser sig tvungna att själva skaffa sig kunskap inom 
många områden för att kunna förklara situationen och olika behov, istället för att med hjälp av 
experters kunskap kunna lösa problem som uppstår. Citatet beskriver även en rädsla inför att 
någon kan ta beslut som kan påverka hennes barn negativt. 

Det övermäktiga föräldraansvaret är en produkt av andra kategorier samtidigt som andra 
kategorier kan ses som en produkt av det övermäktiga föräldraansvaret. Dessa kopplingar reds 
ut mer under rubrikerna för varje kategori samt genom den teoretiska modellen som 
presenteras under rubriken; sammanfattning av resultatet. 

Orealistiska sociala förväntningar  
Kategorin orealistiska sociala förväntningar handlar om de förväntningar som personer med 
Asperger och deras familjer drabbas av, ofta på ett negativt sätt. Samhällets och omgivningens 
förväntningar innefattar sociala strukturer och normer som ökar utsattheten för dessa 
individer. Synen på diagnosen men också ungdomarnas begränsningar krockar ofta med de 
sociala förväntningarna som finns ute i samhället. De sociala förväntningarna på barnet 
försvårar vardagen för ungdomarna, vilket bidrar till det övermäktiga föräldraansvaret som då 
också innefattar hanteringen av detta. Sociala förväntningar som finns gällande föräldrarollen 
och uppfostran av barn bidrar också till övermäktigt föräldraansvar då mödrar till ungdomar 
med Asperger inte upplever sig leva upp till dessa förväntningar  

Mödrarna upplever att deras barn behöver utveckla kompetenser de inte har och sannolikt inte 
heller kan utveckla p.g.a. sin funktionsnedsättning. Det här är således en orealistisk social 
förväntning. Det skapar en stor oro inte minst för ungdomens framtid. Vissa typer av 
kompetens värderas högt och ifall dessa högt värderade kompetenser saknas helt eller i stor 
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utsträckning riskerar ungdomen att få svårigheter i framtiden trots andra kvalitéer. Det här 
beskriver mamma 2 när hon skriver: 

Han är extremt allmänbildad och duktig på kartor och geografi, att fota och saker som intresserar honom. 
Han är duktig i skolämnena (A i alla ämnen utom matte där han har E), men i dagens samhälle känns det 
som att allt handlar om social kompetens, det spelar ingen roll hur duktig man är, har man inte social 
kompetens kommer man ingenstans. 

Här menar mamma 2 att hennes sons intelligens och höga skolbetyg inte kommer att ta honom 
framåt i livet. Det här beror på att han saknar social kompetens vilket hon menar värderas 
väldigt högt i dagens samhälle.  

Mödrar till ungdomar med Asperger upplever att andra ifrågasätter uppfostrandet av deras 
barn. Människor ute i samhället tenderar att bygga sin föreställning om barnuppfostran på 
barn utan funktionsnedsättning, vilket ger en skev bild i förhållande till dessa föräldrar. I 
föräldrarollen känner sig dessa mödrar ifrågasatta utifrån sitt agerande gentemot barnen. 
Citatet nedan ger ett exempel på det här från Marie: 

Det bästa av allt var ju när han kunde gå på fritids på sommarloven också, även om man alltid fick höra hur 
elak man var som lät honom göra det. Men han hade det alltid bättre på fritids än och gå omkring hemma 
med oplanerad fritid. 

I citatet beskriver Marie att hon lät sonen gå på fritids på sommaren när han var yngre därför 
att hon upplevde att han mådde bättre av det. Det här kommenterades av andra som tyckte hon 
var elak när hon lät honom göra det.  

Som beskrivningarna och citaten ovan antyder finns det ett ökat ansvar som förälder till en 
ungdom med Asperger vilket innebär ett skyddande av sig själv och ungdomen mot yttre 
förväntningar. Mödrarna måste hantera och bemöta sociala förväntningar som ständigt är 
närvarande i vardagen. Det här ökar föräldraansvaret och bidrar till dess övermäktighet. På det 
viset relaterar den här kategorin till kärnkategorin på ett påfallande sätt.  

Praktiska anpassningar i vardagen 
Följande kategori berör de praktiska anpassningar som mödrar till ungdomar med Asperger 
behöver göra i sina liv till följd av barnets svårigheter. Anpassningarna handlar om att 
underlätta vardagen för ungdomarna, vilket generellt sett ofta ger ökat välbefinnande för hela 
familjen. I alla familjer tvingas individer anpassa sig efter varandra, men för föräldrar till 
ungdomar med Asperger blir dessa anpassningar mycket större. Praktiska anpassningar kräver 
mycket av mödrarna och berör också stora delar av deras liv. I och med att anpassningarna 
påverkar hela familjen, i synnerhet föräldrarna till dessa ungdomar läggs de till 
föräldraansvaret och bidrar till att göra föräldraansvaret övermäktigt. Praktiska anpassning i 
vardagen handlar om konkreta åtgärder som görs av mödrarna för att underlätta ungdomarnas 
vardag, men som påverkar hela familjen.  

Vardagen tillsammans med en ungdom med Asperger kräver struktur och förutsägbarhet. 
Mödrarna upplever att de själva har lättare att anpassa sig till olika saker än barnen samtidigt 
som vissa även har upptäckt att de själva trivs med att ha struktur runtomkring sig. Strukturen 
begränsar givetvis även familjen på många sätt eftersom det kräver planering och 
förberedelser inför aktiviteter och vardagsbestyr. Citatet är en beskrivning av Jessicas vardag: 

Mycket planering skulle jag säga och det är inte bara för [flicka 16 år] och [flicka 18 år], det är också för 
mig. Jag är en sådan där, jag behöver veta vad som händer. Vi är trots allt släkt med varandra. Spontana 
grejer kan hända, men inte om man vill ha [flicka 16 år] med. Det måste noga planeras. Vi har en 
whiteboardtavla i köket som man skriver upp vad som händer och så. Min man, det är speciellt med jobbet, 
så ibland är han borta och ibland är han hemma. Men det mesta av all planering och så, det gör jag. Vi 
planerar måltiderna För det har också varit ett problem att [flicka 16 år] har flera år av att ha väldigt snäv 
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repertoar av maträtter som man är beredd att äta. Och samtidigt så har [flicka 18 år] bestämt sig för att vara 
vegetarian och då står man där som förälder. Okej, jag ger upp. Fan, vad ska vi äta. 

Citatet visar på vikten av planering och struktur för hela familjen, men i synnerhet för den ena 
ungdomen. Jessica menar att hennes ena barn inte följer med på spontana aktiviteter, vilket 
gör planeringen till en förutsättning för att alla ska kunna delta. Hon beskriver vidare att hon 
själv har huvudansvaret för planeringen. Det finns en svår situationen med barnens olika 
matpreferenser där den ena har svårigheter med att äta varierade rätter och den andra är 
vegetarian vilket avviker från resten av familjen. Dessa anpassningar i vardagen beskrivs som 
svåra och ger känslor av att i stunden vilja ge upp. 

Ungdomarnas behov av praktiska anpassningar handlar inte bara om hemmalivet utan 
arbetslivet påverkas också. Det är inte ovanligt att dessa ungdomar har en anpassad skolgång 
som innebär att de t.ex. börjar senare på morgonen. Även om så inte är fallet känner ändå 
många föräldrar att de mer eller mindre är tvungna att skjutsa sina barn till skolan. Skulle de 
inte göra det skulle det många gånger leda till att barnet inte kom till skolan alls och utifrån 
skolplikten bär föräldrarna ett ansvar för att barnen kommer dit. Mamma 3 skriver: 

[…] nu kan jag ibland jobba hemifrån och när sonen har varit helt hemma har det väl fungerat hyfsat 
förutom alla dessa möten. Nu har vi fått till någon liten skolgång, [två timmar per dag] fyra dagar i veckan 
och jag är överlycklig men problemet med min tid kvarstår och stressen. Jag måste nu vara hemma och 
skjutsa sonen till skolan varje dag [sen morgon] och därefter har jag 3,5 mil till mitt arbete och det går inte 
ihop. Gjorde en hälsoundersökning på jobbet för några månader sen där några test inte var ok och 
antagligen tyder på långvarig stress, så nu har jag fått tid för nya test igen. 

Mamma 3s barn har en anpassad studiegång i kombination med att han, för att komma iväg 
till skolan behöver skjutsas dit. Möten som stör arbetstiden nämns också. Det här leder till att 
Mamma 3s arbete drabbas rejält av dessa praktiska anpassningar då hon kommer dit sent. Den 
pressade situationen har även lett till stress.  

Praktiska anpassningarna i vardagen resulterar i förlängningen i ett minskat socialt nätverk 
och minskat umgänge med andra. Tillfällen då man träffar andra uppskattas inte eller upplevs 
som svåra och stressfulla för barnet vilket gör att man undviker dessa. Behovet av att kunna 
planera och strukturerar upp socialt umgänge leder också till att det minskar då det inte alltid 
är möjligt. Mamma 4 skriver så här: 

Han är dock väldigt rädd för att åka båt, vilket blir jäkligt svårt då vi bor på en ö. När vi ska hälsa på 
mannens far och bröder med familjer, måste vi ha storasyster till hjälp så han kan stanna hemma. Han 
tycker även att det är jobbigt att åka t.ex. till min äldsta dotter och hennes barn. Då måste han veta innan 
exakt hur lång tid vi ska vara där. Annars funkar det inte alls. Det sociala livet blir otroligt litet kan jag 
säga.  

Här beskrivs hur barnets rädslor begränsar familjens sociala umgänge med släktingar då 
barnet inte följer med ifall resan innefattar en båtresa, vilket är oundvikligt för mamma 4 i det 
här fallet. Hon beskriver även hur mindre aktiviteter som ett besök hos ungdomens syster med 
familj kräver planering och förberedelse. Det sociala livet minskar i och med det här för 
familjen. 

Praktiska anpassningar i vardagen ställer höga krav på mödrar till ungdomar med Asperger. 
Anpassningarna handlar om planering, förberedelse och struktur som mödrarna ofta ligger 
bakom för att barnet ska må bra och fungera i vardagen. Det här ökar föräldraansvaret och 
samtliga citat för kategorin visar på en känsla av att situationen åtminstone stundtals är 
övermäktig och svårhanterlig för mödrarna.  
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Psykisk hälsa 
Kategorin psykisk hälsa handlar om att mödrar till ungdomar med Asperger påverkas i sitt 
psykiska mående av hur situationen ser ut för dem och för barnen. I datamaterialet syns 
tydligt att det finns mycket stress och psykisk ohälsa hos den här gruppen vilket kan ses som 
en produkt av övermäktigt föräldraansvar. Det finns även positiva delar som mödrarna 
upplever ökar det psykiska välbefinnandet. 

Stressrelaterad psykisk ohälsa till följd av det sammantaget, övermäktiga föräldraansvaret är 
mycket vanligt för mödrar till ungdomar med Asperger. En stor del har varit eller är helt eller 
delvis sjukskrivna på grund av stressrelaterade fysiska eller psykiska problem. Stressnivån 
upplevs vara ständigt hög och bidrar till psykisk ohälsa. Sara beskriver det på ett tydligt sätt: 

Man har kämpat och man har försökt förstärka allt, för liksom grabbens skull. Även om jag har mått dåligt 
så att man nästan bara liksom vill lämna all skit och inte komma tillbaka. Så har man ju tänkt liksom på 
grabben Det är ju tio resor värre för han och liksom hur han skulle lyckas leva sitt liv, och. För efter att min 
mamma gick bort eller hans mormor, då gjorde jag ju själv ett försök, att eller jag planerade att ta livet av 
mig, det gjorde jag. Men, med tanke på sonen liksom, det fick en att, nä, det liksom, inte nu. Jag får försöka 
att stå ut liksom. Jag måste försöka klara. Så man kan väl säga att han har vart stöttepelaren samtidigt i sitt 
eget mående, man försöker ju se till hans bästa och att han hade inte klarat livet om inte jag hade funnits. 

Ovanstående citat är ett extremfall i datamaterialet, men det beskriver tydligt hur stressfylld 
vardagen var för Sara vid den här tiden och hur dåligt hon mådde. När hennes mor gick bort 
blev det en utlösande faktor till att börja planera för att ta sitt eget liv. Det som fick henne att 
tänka om var tanken på sonen och hans oförmåga att klara sig utan henne.  

Viktigt för den här kategorin är att barnets psykiska mående avspeglar sig i föräldrarnas 
psykiska hälsa. Om barnet mår dåligt eller misslyckas med saker känner mödrarna en känsla 
av uppgivenhet och stressen ökar samtidigt som den psykiska hälsan minskar. På samma sätt 
kan också framgångar, fina egenskaper och välmående hos barnet bidra till minskad oro och 
stress hos föräldrarna. Sara beskriver det i följande citat: 

Jag ser som en rolig del i utvecklingen när han har klarat det ena och det andra som normalt folk ser som 
självklart. Men så har det ju blivit lite som lite extra glädjekänsla att han klarar det och med sin kämparglöd 
som han har haft genom alla år också så får man ju säga att när någonting väl har gått vägen för honom så 
har jag blivit otroligt lycklig, att hela världen blir rosa liksom. Det är nog dom bästa stunderna. Han har ju 
lärt mig otroligt mycket också genom åren. Både med ett utvecklat tålamod och våga stå upp för det man 
tror för och att aldrig släppa kämparglöden. 

Citatet inleds med en beskrivning av hur lycklig Sara känner sig som förälder till sitt barn när 
han lyckas med saker trots sina svårigheter. Hans framgångar avspeglar sig i hennes psykiska 
välbefinnande. Hennes beskrivning antyder också att vägen inte har varit så lätt genom åren 
och att de båda har fått kämpa. Avslutningsvis menar hon att hon har lärt sig mycket genom 
sin son. 

Förutom ökat välbefinnande som relaterar direkt till ungdomen är också fritid och egna 
intressen viktigt. De flesta beskriver att de inte har tid och möjlighet till fritid för egen del 
eller i den utsträckning de skulle önska. Det är dock genomgående att fritiden är viktig och 
bidrar till avkoppling samt minskar känslorna av stress. Så här sa Jessica i relation till fritid: 

Och det vi gjorde som jag tycker var kanon. Vi köpte sommarhus eller fritidshus för man kan vara där året 
runt. Det ligger i [område] där min man kommer ifrån. […] Jag kör upp nu, jag har varit där själv i helgen 
och haft lite egen tid. Så det är värt mycket. 

Jessica beskriver att fritidshuset som familjen köpt är mycket värt för henne. Hon menar 
också att egen tid är viktigt. Här framkommer det att det här är något som hon gör för egen 
del och att hon uppskattar att spendera tid i fritidshuset. 
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Mödrar till ungdomar med Asperger upplever en oro för barnens situation och deras framtid. 
Framtiden innebär en oro för hur ungdomen ska klara sig utifrån sina förutsättningar, hur 
samhället ska bemöta hen och hur mycket mödrarna själva behöver stötta och hjälpa sin 
ungdom i vuxen ålder. Till skillnad får stressrelaterad psykisk ohälsa som mer berör den 
nuvarande situationen och det som för stunden krävs av mödrarna i vardagen, handlar oron 
snarare om hur situationen kommer att se ut i framtiden. Oron riskerar i förlängningen att leda 
till psykisk ohälsa. Mamma 5 skriver så här om framtiden: 

Så framtiden-den är jag orolig över. Hur långt har vi kommit med anpassningar, stöd och kunskap om tre år 
när han är myndig? 

Citatet beskriver en oro inför framtiden i relation till samhällets sätt att bemöta och stötta 
hennes barn. Det finns en undran kring hur fort utvecklingen kring dessa 
funktionsnedsättningar sker och hur långt vi har hunnit när hennes ungdom blir myndig. 

Hur den psykiska hälsan ser ut kan beskrivas som ett svar på hur det övermäktiga 
föräldraansvaret ser ut och hanteras. Den psykiska hälsan är således direktrelaterad till 
övermäktigt föräldraansvar. Föräldraansvar som upplevs övermäktigt leder till psykisk ohälsa 
som ett resultat av ökad stress och oro hos mödrar till ungdomar med Asperger. 

Behov av anpassat stöd och hjälp 
Den sista kategorin är behov av anpassat stöd och hjälp. I den här kategorin handlar det om 
mödrarnas uttryckta behov av hjälp och stöd som de anser sig behöva. En del känner sig 
tillfreds med stödet de har i vardagen, medan andra inte gör det. I båda fallen är det en stor del 
i deras och familjens liv och påverkar situationen i stor utsträckning. Anpassat stöd och hjälp 
kan påverka upplevelsen av föräldraansvaret, där den övermäktiga känslan anses kunna 
minska med anpassat stöd.  

Vikten av att få rätt sorts stöd är framträdande i den här kategorin. Stödets utformning är 
alltså det viktigaste. Det är mindre viktigt varifrån stödet kommer, om det kommer från 
anhöriga eller från professionella spelar egentligen ingen roll. Det finns upplevelser hos 
mödrarna av att de själva inte klarar av situationen runt sina ungdomar samtidigt som resten 
av livet ska flyta på utan att få stöd och hjälp. Mamma 6 beskriver hur hon önskar att ett 
anpassat stöd skulle se ut: 

Om jag drömmer fritt skulle vi ha en "tant Märta", en sorts extramormor, som känner oss alla väl. Som lika 
gärna läser en saga för barnen, kramar dem när de kommer hem från skolan, som hänger en tvätt, läser 
läxor med barnen, dricker kaffe med mig i köket, barnvaktar så att jag och maken kan gå på restaurang eller 
träna en gång tillsammans. Någon som är för hela familjen och som stöttar med hushållssysslorna, som inte 
bangar det medicinska. Som kan det där med avledning, närhet/värme och lågaffektivt bemötande. Med en 
erfaren blick för vad/vem som behöver prioriteras just nu. 

I citatet beskriver mamma 6 att hennes önskan är ett stöd som är till för hela familjen. En 
person som känner dem väl och som kan komma hem till dem och hjälpa till där det behövs 
för stunden. Hon menar att den personen behöver vara flexibel och kunna se vart hen kan 
stötta. 

En annan egenskap för den här kategorin handlar om erfarenheter av att bollas i systemet. 
Mödrarna upplever att deras barn och de som familj inte får rätt stöd och att det ofta beror på 
att ärendet bollas runt mellan olika instanser. De upplever även att det stöd som erbjuds är en 
färdig insats som appliceras på situationen istället för att stödet utgår från behovet som finns. 
Mamma 3 skriver om det här: 

[…] men vi har inget direkt stöd utifrån. Jag tycker vi bollas fram och tillbaka mellan alla olika instanser. 
Vi har ansökt om kontaktperson förut och blev med en gång nekade utan att de ens träffat sonen. Sen 
pratades det om att vi skulle få korttids men det har fortfarande inte hänt och det är inte vad vi egentligen 
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behöver. Vi behöver någon slags mentor/resurs som kan komma hem på morgonen och ta sonen till skolan 
för det lyckas inte vi med. 

Mamma 3 skriver att familjen bollas fram och tillbaka mellan olika instanser. Deras ansökan 
om kontaktperson nekades samtidigt som det istället pratats om korttidshem, vilket mamma 3 
anser att de egentligen inte behöver. Hon beskriver sedan att de behöver hjälp av någon som 
kan följa ungdomen till skolan, vilket de inte verkar fått gehör för.  

En mycket frekvent förekommande aspekt av den här kategorin handlar om anpassningar i 
skolan. En stor andel av mödrarna till ungdomar med Asperger påtalar problem med 
hemmasittande ungdomar och anpassningar i skolan. Här pekas ofta anpassningarna i skolan 
ut som en avgörande faktor för att skolgången ska fungera. En skolgång som inte fungerar 
avspeglar sig i stor utsträckning på mödrarnas liv då den blir ytterligare ett ansvarsområde 
som läggs till föräldraansvaret. Jessicas ungdom har varit hemmasittare till och från under 
mer än halva sin skoltid. Hon beskriver problemen så här: 

Det är föräldrarnas ansvar att få henne till skolan. Vad ska jag göra med en tonåring, ska jag dra henne i 
håret. Det kan man, ska man inte göra. Det, det ligger i skolan att det ska vara praktiskt och anpassat. Då 
kommer hon att gå dit, hon vill lära sig, hon vill få betyg, men hon har varit så misshandlad av alla skolor 
och enheter. 

Citatet beskriver att ansvaret kring att få barnen till skolan ligger hos föräldrarna. Hon menar 
dock att det inte är rimligt eftersom det är skolans ansvar att anpassa skolgången och 
undervisningen till varje individ. Hon menar att om skolan var anpassad så den passade 
hennes dotter skulle hon gå dit eftersom hon vill få en utbildning. 

Den sista egenskapen för den här kategorin är stöd från anhöriga. Det sociala nätverket spelar 
en avgörande roll när man talar om behovet av anpassat stöd och hjälp. Det anpassade stödet 
kan ofta komma från anhöriga som ser familjens behov och vill hjälpa till. Tidigare beskrevs 
hur det sociala nätverket tenderar att krympa i och med att man har en ungdom med Asperger. 
Därför blir det sociala nätverk som finns kvar avgörande för vilket stöd man kan få. Marie 
berättar: 

Så [stort socialt nätverk] har vi aldrig haft tror jag så. Och jag tror att många har mycket trygghet så socialt. 
Däremot har vi väldigt bra familj. Både mina svärföräldrar och mina föräldrar är väldigt bra och dom har 
liksom accepterat läget. Mina svärföräldrar har bara ett barnbarn så att han är förstås. Dom har hjälpt till 
och dom bor i stan också. Så dom har ju varit väldigt mycket till hjälp sedan han var väldigt liten.  

Här beskrivs hur viktiga föräldrarna och svärföräldrarna är för Marie och hennes familj. Hon 
berättar hur dom har accepterat situationen och alltid har ställt upp för familjen.  

Kärnkategorin övermäktigt föräldraansvar är starkt sammanlänkat med behov av anpassat 
stöd och hjälp. Mödrarnas övermäktiga föräldraansvar kan lättas genom stöd och hjälp som är 
anpassat efter vad familjen behöver. Genom att man erbjuds och är villig att ta emot stöd blir 
upplevelsen av det övermäktiga föräldraansvaret att ansvaret kan kännas mer hanterbart. Hur 
föräldraansvaret erfars blir därför helt beroende av vilket stöd och vilken hjälp som finns 
tillgänglig för dessa mödrar. Samtidigt är det, i första hand så att hur det övermäktiga 
föräldraansvaret ter sig påverkar hur behovet av anpassat stöd och hjälp ser ut. 

Sammanfattning av resultatet 
Den teoretiska modell som redovisas nedan utgör en översikt över de kategorier som 
identifierats samt kopplingarna mellan kategorierna. Kärnkategorin; övermäktigt 
föräldraansvar syns i mitten och relaterar till övriga kategorier. Psykisk hälsa relaterar 
förutom till kärnkategorin också till behov av anpassat stöd och hjälp. I enlighet med grundad 
teoris processuella ansats går min teoretiska modell att se som en process då den kan 
beskrivas i flera stadier (Hartman, 2001, pp. 52-53). Svårigheterna som en Aspergerdiagnos 
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innebär leder till orealistiska sociala förväntningar samt praktiska anpassningar i vardagen för 
mödrarna. Det i sin tur resulterar i ett övermäktigt föräldraansvar. Det övermäktiga 
föräldraansvaret påverkar den psykiska hälsan samt behovet av anpassat stöd och hjälp.  

 

Figur 3: Teoretisk modell 

Orealistiska sociala förväntningar i kombination med praktiska anpassningar i vardagen 
genererar ett övermäktigt föräldraansvar. Orealistiska sociala förväntningar utgör en yttre 
påverkan på situationen för ungdomarna och mödrarna där mödrarna tvingas hantera dessa 
förväntningar som en del i sitt föräldraansvar. Vardagen med en ungdom med Asperger 
kväver praktiska anpassningar för att dagliga göromål ska fungera. Även de praktiska 
anpassningarna blir en del av föräldrarollen för dessa mödrar och bidrar till det övermäktiga 
föräldraansvaret. Det övermäktiga föräldraansvaret påverkar den psykiska hälsan genom 
upplevelsen av ansvarets omfång och hanterbarhet. När det övermäktiga föräldraansvaret blir 
allt för påtagligt och det inte längre finns tid och utrymme för återhämtning resulterar det i 
psykisk ohälsa. Det övermäktiga föräldraansvaret påverkar således den psykiska hälsan. 
Behov av anpassat stöd och hjälp grundar sig i det övermäktiga föräldraansvaret och beskrivs 
mer ingående nedan. Citatet nedan, skrivet av mamma 3 handlar om orealistiska sociala 
förväntningar, praktiska anpassningar i vardagen, psykiska hälsa och övermäktigt 
föräldraansvar i hennes vardag: 

Vi har tidigare umgåtts mycket med fyra familjer, middagar, nyår etc. men de sista åren har vi fortfarande 
varit med men sonen har gått hem, tycker egentligen inte alls om att umgås med de andra barnen, jag mår 
riktigt dåligt av detta så nu har vi ibland avstått och tycker det är grymt jobbigt när vi ska anordna något 
hemma och alla undrar, varför vill inte sonen vara med. Kan även tycka att det är jobbigt med släkten, 
okunskapen, oförståelsen som man får stå ut med och alla goda råd man får som man redan provat. Att 
alltid behöva försvara. 

I citatet beskriver mamma 3 att barnet inte uppskattar socialt umgänge och har svårt för det. 
Därför sker anpassningar utifrån socialt umgänget i vardagen. De sociala förväntningarna i 
relation till socialt umgänge där andra påpekar hur mamma 3 ska bemöta och hantera sin 
ungdom gör också att det sociala umgänget blir problematiskt. Problemen som uppstår och 
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mamma 3s oundvikliga ansvar att hantera dessa läggs till det övermäktiga föräldraansvaret 
och resulterar i att hon mår dåligt och tycker att situationen är jobbig.  

Vidare leder det övermäktiga föräldraansvaret även till ett behov av anpassat stöd och hjälp 
för att klara av det på ett bra sätt. Tillgången till anpassat stöd och hjälp påverkar den 
psykiska hälsan. Upplevelser av att stödet och hjälpen som erbjuds och finns tillgängligt för 
mödrarna är rätt för deras barn eller för deras familj hjälper dem att hantera det övermäktiga 
föräldraansvaret och bidrar till ökad psykisk hälsa. Omvänt och tyvärr mer vanligt är 
upplevelser av fel, bristfälligt eller uteblivet stöd från både myndigheter, professionella och 
anhöriga. Det här leder till att mödrarna eller föräldrarna bär det övermäktiga föräldraansvaret 
själva och bidrar till ökad stress, oro och psykisk ohälsa. Jessica beskriver det på följande sätt: 

[…] Man orkar inte det. För man orkar knappt vara förälder till ett barn som kräver mer, mellan kanske ett 
och ett halvt eller två barn. Och med all oro och allting och jobb, man hanterar vardagen, men samtidigt så 
ska man vara expert på alla dom här områdena, när man inte är det. För jag vill gärna att dom här 
människorna ska vara mer av en tillgång. Dom ska hjälpa oss. 

I citatet ovan beskrivs det övermäktiga föräldraansvaret som att det är som att vara förälder 
till ett och ett halvt eller två barn när man är förälder till en ungdom med Asperger. Hon 
beskriver även samordningsansvaret som är en egenskap för övermäktigt föräldraansvar. 
Samtidigt uttrycks en önskan om att människor i profession ska hjälpa familjen på ett annat 
sätt vilket skulle kunna utgöra en tillgång och minska stress och oro. 

Diskussion 
I följande avsnitt diskuteras resultatet. Resultatet ställs inledningsvis i relation till syftet och 
frågeställningen. Sedan följer en diskussion utifrån tidigare forskning. Vidare läggs en 
teoretisk referensram fram, utifrån vilken resultatet sedan diskuteras. Vidare följer en 
självkritisk metoddiskussion och avslutningsvis finns ett stycke med avslutande kommentarer 
och förslag till framtida forskning.  

Resultatet i relation till syfte och frågeställning 
Syftet med den här studien har varit att få en djupare förståelse för hur livssituationen upplevs 
och hanteras av föräldrar till ungdomar med Aspergers syndrom. För att uppnå detta syfte 
studerades mödrar till ungdomar med Aspergers syndrom eller autism nivå 1, där vardagen 
stod i fokus. Jag har i resultatet presenterat en teoretisk modell som lyfter fram övermäktigt 
föräldraansvar.  

Vardagen för föräldrar till ungdomar med Asperger innefattar ett stort mått av orealistiska 
sociala förväntningar. Det här blir tydligt utifrån andras bemötande av ungdomarna och 
föräldrarna. Övermäktigt föräldraansvar blir upplevelsen av de orealistiska sociala 
förväntningarna. Sociala reaktioner på hur föräldrarna bemöter sina barn samt föräldrarnas del 
i barnens svårigheter blir en del av livssituationen.  

Praktiska anpassningar görs för att öka livskvalitén och få vardagen att fungera för 
ungdomarna samtidigt som det kostar på för den övriga familjen. I och med praktiska 
anpassningar i vardagen möjliggörs det för ungdomarna att exempelvis följa med på 
aktiviteter med familjen. Anpassningarna har dock ett pris för föräldrarna då de går ut över 
deras arbetsliv och familjens sociala liv samt upplevs som en del i det övermäktiga 
föräldraansvaret.  

Intressant utifrån den teoretiska modell som genererats i relation till syftet är också de 
aspekter som blir en produkt av det övermäktiga föräldraansvaret; psykisk hälsa och behov av 
anpassat stöd och hjälp. Hur dessa delar upplevs påverkas i stor utsträckning av hur det 
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övermäktiga föräldraansvaret ser ut. Psykisk hälsa och behov av anpassat stöd och hjälp är 
också en viktig del i förklaringen till hur livssituationen hanteras av föräldrar till ungdomar 
med Asperger. Samtidigt kan dessa delar påverka det övermäktiga föräldraansvaret i en 
positiv riktning om de fungerar bra och föräldraansvaret kan minskas. Hanteringen av 
livssituationen med det övermäktiga föräldraansvaret påverkar således upplevelsen av 
densamma och vise versa. Den teoretiska modellen som genererats genom GT är därför en 
modell över hur det övermäktiga föräldraansvaret byggs upp, upplevs och hanteras. 

Jag vill med den här beskrivningen mena att syftet, att få en djupare förståelse för hur 
livssituationen upplevs och hanteras av föräldrar till ungdomar med Aspergers syndrom är 
besvarat. Jag anser att resultatet generellt sett är applicerbart på alla föräldrar till ungdomar 
med Asperger som delar vardagen med sina barn och inte bara på mödrar. 

Resultatet i relation till tidigare forskning 
I följande avsnitt diskuteras resultatet i förhållande till den tidigare forskning som 
presenterats. Inledningsvis diskuteras resultatet utifrån temat hanteringsstrategier, därefter 
utifrån psykisk hälsa och till sist i relation till familjerelationer. 

I temat från tidigare forskning som heter hanteringsstrategier, finns många likheter med 
kategorin praktiska anpassningar i vardagen. Sivberg (2002) visade i sin studie att föräldrar 
till barn med autism i större utsträckning än föräldrar till barn utan funktionsnedsättningar 
använder icke-konstruktiva hanteringsstrategier. En förklaring till det är den ökade 
belastningen på familjen som ett barn med autism innebär. Den här idén stärks av resultatet 
för den här uppsatsen där den teoretiska modellen med det övermäktiga föräldraansvaret 
tydligt visar på en ökad belastning för föräldrarna.  

Det finns också några studier där man kan dra paralleller till enstaka delar i min teoretiska 
modell. Gray (2003) visade på att den vanligaste typen av praktisk hantering var olika 
strategier för att förbereda inför eller förebygga svåra situationer, vilket också är en stor del i 
temat som handlar om praktiska anpassningar i vardagen. Mödrar till ungdomar med Asperger 
uppger att de behöver förbereda sin ungdom inför aktiviteter. Förberedelse handlar även om 
rutiner vilket Gray (1997) har beskrivit som viktigt för synen på familjelivet. När de 
vardagliga rutinerna fungerade upplevde föräldrarna familjelivet som normalt i större 
utsträckning. De flesta mödrar jag har varit i kontakt med upplever dock generellt sett sitt liv 
som annorlunda snarare än normalt, vilket till stor del har sina rötter i det övermäktiga 
föräldraansvaret. 

I relation till temat hanteringsstrategier kan man sammanfattningsvis säga att bortsett från 
Sivbergs (2002) studie där han beskrev en ökad belastning på familjen, vilket kan liknas vid 
övermäktigt föräldraansvar fanns det få likheter med min teoretiska modell. Det finns stora 
förtjänster med att relatera hanteringsstrategier till vardagen för föräldrarna och övermäktigt 
föräldraansvar. Hanteringsstrategierna saknar djupare innebörd då de inte ges någon vidare 
förklaring. Den teoretiska modellen kan därför utveckla förståelsen av hanteringsstrategierna. 

I temat psykisk hälsa från tidigare forskning kan man finna vissa likheter med den teoretiska 
modellen. Little och Clark (2006) tar upp glädje och oro kring att uppfostra ett barn med 
Asperger eller NLD vilket på många sätt går i linje med resultatet för den här uppsatsen. 
Glädjen handlar t.ex. om barnets personlighetsdrag och att lära sig saker från barnet, medan 
oron handlar om barnets olika kompetenser, mobbing, vuxenlivet och ifall det finns 
tillräckligt med resurser tillgängliga för barnet menar Little och Clark (2006). Flera av dessa 
aspekter har tagits upp i min undersökning och påverkar övermäktigt föräldraansvar. Gill och 
Liamputtong (2011) menar att mödrar till barn med Asperger känner sig som mest 
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stigmatiserade i barnens skolmiljö. Med hjälp av den teoretiska modellen kan man förstå att 
det övermäktiga föräldraansvaret kan orsaka stigmatisering i flera olika sammanhang. 

Den kanske mest framträdande delen som berör psykisk hälsa handlade både i tidigare 
forskning och i mitt resultat om stress. Det övermäktiga föräldraansvaret genererar höga 
nivåer av stress som i sin tur påverkar den psykiska hälsan negativt. Tidigare forskning ger 
dock ingen tydlig bild av hur man kan förstå stressen och den psykisk ohälsan. För att förstå 
psykisk hälsa för föräldrar till ungdomar med Asperger behöver det relateras till övermäktigt 
föräldraansvar. Känslor av att situationen och ansvaret är övermäktigt är centralt i föräldrarnas 
vardag och direkt avgörande för hur den psykiska hälsan ser ut. 

Temat familjerelationer tar bl.a. upp att familjer med barn med autism har ett mindre eller 
försvagat nätverk. Det sociala nätverket är viktigt i relation till det övermäktiga 
föräldraansvaret. Forskningen konstaterar liksom resultatet för den här studien det faktum att 
det sociala nätverket är försvagat. I tidigare forskning ges endast i ett fåtal fall vidare 
diskussioner eller förslag på relationer mellan det försvagade nätverket och dess grund eller 
dess möjliga effekter. Min teoretiska modell kan här fylla en del luckor utifrån det 
övermäktiga föräldraansvarets påverkan på det sociala nätverket och även på 
familjerelationerna. Familjerelationer och familjeroller är starkt förknippade med 
föräldraansvar och utifrån den teoretiska modellen kan den här förståelsen ökas. 
Föräldrarollens övermäktighet är av betydelse för sociala relationer, inte minst inom familjen.  

Gray (2003) fann att mödrar i större utsträckning än fäder var involverade i barnen och de 
kopplade ofta ihop sitt psykiska mående med barnens diagnos. I min studie kan jag inte dra 
några sådana slutsatser vad det gäller fäder, jag kan däremot se att mödrar är synnerligen 
involverade i sina barn och att de ofta t.ex. gör anpassningar i sitt arbetsliv för att stötta sina 
barn samt närvara vid olika möten etc. Mitt urval som handlade om att studera just mödrar 
syftade snarare till att förstå livssituationen för de som har det största ansvaret för barnen, inte 
till att göra en skillnad mellan könen. 

Jag anser att min studie bidrar till att öka förståelsen för den studerade gruppen samt för deras 
livssituation. Min studie ger en helhetsförståelse för hur situationen upplevs och hanteras av 
föräldrar till ungdomar med Asperger utan att fokusera på barnen, vissa miljöer eller vissa 
aspekter. Det här menar jag saknas i tidigare forskning.  

Teoretisk referensram – den symboliska interaktionismen och stigmabegreppet 
Följande avsnitt kommer att beskriva de teorier jag kommer att koppla mitt resultat till. Jag 
har valt att utgå ifrån den symboliska interaktionismen och begreppen; stigma, hedersstigma 
och skam. Psykiatriska diagnoser är förknippat med stigma och för den anhörige med 
hedersstigma. Stigmatisering är vidare starkt förenat med skam, därför väljer jag att ta upp 
även det begreppet. 

Stigma 
Stigma handlar om ett attribut som för en individ är misskrediterande och minskar 
livsmöjligheterna för densamme. Ett stigma kan enligt Goffman utgöras av ett attribut som 
minskar möjligheterna och ses som avvikande i vissa kretsar eller situationer (Goffman, 1963, 
pp. 12-13). När han skriver om teorier med stigma i fokus menar han dock i första hand 
egenskaper som mer genomgående är nedvärderade i vårt samhälle. Han delar in stigma i tre 
kategorier. Den första är kroppsliga missbildningar vilket även innefattar grava syn- och 
hörselskador. Den andra handlar om fläckar på den personliga karaktären. Det innefattar en 
mängd saker som t.ex. fängelsevistelse, psykiatriska diagnoser, avvikande sexuella 
läggningar, missbruk och radikalt politiskt uppträdande. Den sista kategorin kallas tribala 
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stigman och handlar om stigman relaterade till etnicitet, nationalitet och religion (Goffman, 
1963, pp. 13-14).  

Den sociala miljön spelar en viktig roll eftersom vi har föreställningar om vilken typ av 
personligheter och beteenden vi förväntar oss ska finnas i en viss miljö. När vi upptäcker en 
person som avviker från dessa förställningar tenderar vi att reagera och denne riskerar att bli 
bärare av ett stigma (Goffman, 1963, p. 11). Ett stigma innebär att det uppstår en skillnad 
mellan den sociala identitet den stigmatiserade har och den önskvärda sociala identiteten. Den 
stigmatiserade personens anhöriga kan komma att spela en avgörande roll för hur väl denne 
klarar av sin sociala situation. Den här aspekten av stigma kommer att tas upp närmare i 
stycket om hedersstigma (Goffman, 1963, pp. 62-63).  

Sandstrom (2014, pp. 238-240) beskriver olika processer som ger upphov till avvikare, vilka 
även kan beskrivas som bärare av stigma. All avvikelse skapar inte avvikare och stigma. Han 
menar istället att processen där man förbjuder vissa saker skapar avvikare, vilket sker genom 
att regelskapare och regelverkställare skapar och upprätthåller regler. Genom dessa regler 
upptäcker man sedan avvikare. Somliga avvikare är det endast tillfälligt när de bryter mot 
regler. Personer som frekvent eller i vissa forum bryter mot regler ges däremot en 
avvikaridentitet, d.v.s. stigmatiseras (Sandstrom, 2014, pp. 240-243). Därefter utvecklas den 
avvikande identitetens verkan på individen genom erkännandet av personligheten. Det 
avvikande beteendet kopplas då samman med stereotypa personligheter utifrån vilka andra 
och till sist även den avvikande själv definierar sig (Sandstrom, 2014, pp. 245-247). 

Den sista delprocessen i skapandeprocessen av avvikare handlar enligt Sandstrom om social 
reaktion och innebär att andra identiteter hos den avvikande överskuggas av den avvikande 
identiteten. Psykiatrisk diagnostisering är en del av den här processen. Resultatet av sociala 
reaktioner kan beskrivas på två plan, objektivt och subjektivt. De objektiva effekterna handlar 
om hur stigmatiseringen påverkar individens arbetsliv, ekonomiska status, politiska 
möjligheter, sociala relationer och samhällsengagemang. De subjektiva effekterna handlar 
istället om hur en individ definierar sig själv utifrån den avvikande identiteten. När en individ 
stämplas som avvikare, genom t.ex. tilldelning av en psykiatrisk diagnos som etikett på vissa 
beteenden kan det leda till sekundärt avvikande. Sekundärt avvikande innebär att andra 
tenderar att avvisa individen till följd av stigmatiseringen. Det innebär att denne kan vända sig 
till likasinnade för att få en social tillhörighet. Likasinnade förstärker det avvikande beteendet 
som i sin tur ökar i intensitet (Sandstrom, 2014, pp. 252-253). 

Det finns olika strategier för att hantera stigma. En av dessa strategier är passering. Passering 
handlar om strävan efter att bli betraktad som normal då normalitet i beteenden, känslor och 
tankar belönas i samhället. Det innebär att en stigmatiserad individ försöker förstärka 
egenskaper eller attribut som betraktas som normala och inte associeras med stigmat. Vid ett 
stigma som inte är visuellt synligt som exempelvis psykiatriska diagnoser är den här tekniken 
mer användbar än vid synliga stigman. När de stigmatiserande attributen är mer synliga eller 
framträdande och således inte går att dölja förekommer en strategi som kallas skylning. Det 
innebär att man ger andra förklaringar till dessa attribut än just den som är stigmatiserande. 
För en individ med psykiatrisk diagnos kan det i sociala sammanhang handla om att man 
förklarar vissa beteenden med att man känner sig sjuk eller liknande istället för att förklara det 
utifrån en psykiatrisk diagnos. En sjukdom som exempelvis förkylning eller migrän innebär 
inte ett stigma vilket psykiatriska diagnoser gör och kan på så vis skyla stigmat (Sandstrom, 
2014, p. 247). 
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Hedersstigma 
Den stigmatiserade och dennes anhöriga betraktas av samhället i stor utsträckning som en 
enhet, vilket gör den anhörige till bärare av hedersstigma. Det här gör att stigmat även drabbar 
den anhöriga. Personer som i sin tur är anhöriga till den hedersstigmatiserade kan också till 
viss del drabbas av stigmat. På det viset sprider sig stigmatiseringens effekter, men avtar i 
styrka för varje led. Hedersstigma är en anledning till att relationer med en stigmatiserad 
generellt sett undviks. Personer med hedersstigma kan av allmänheten betraktas som om de 
visar prov på onormalt hög moral och kan på det viset hamna i kläm mellan de med stigma 
och de utan. Individen kan tvingas utstå samma nedvärderingar som de ur den stigmatiserade 
gruppen. Det kan även uppstå jobbiga situationer mellan den stigmatiserade och den som bär 
hedersstigmat. Det här kan ske ifall den stigmatiserade inte klarar av att leva upp till den 
normala identitet som bäraren av hedersstigmat i och med sitt bemötande tilldelar denne. 
Hederstigmatiseringen är således en svår balansakt mellan den stigmatiserade och den 
normala (Goffman, 1963, pp. 38-40). 

Goffman (1963, p. 36-37) menar att det finns människor i samhället som av olika anledningar 
är nära förtrogna med den stigmatiserade individen; t.ex. släktingar, familj eller vänner. Dessa 
individer förstår den stigmatiserades liv och situation på ett djupare plan än allmänheten gör. 
Dessa personer benämns som visa och behandlas av den stigmatiserade med respekt och 
acceptans. Personer som är drabbade av hedersstigma är en grupp av de visa eftersom de har 
en ökad förståelse och insikt i den stigmatiserades liv. De stigmatiserade tenderar att släppa de 
visa närmare inpå sig liksom de även gör med de egna, d.v.s. personer som lider av samma 
typ av stigma som dem själva. De egnas liknande erfarenheter av just samma stigma tenderar 
att ge stöd och tröst. Samtidigt blir den stigmatiserade som vem som helst bland de egna, 
vilket denne inte upplever i andra sociala sammanhang (Goffman, 1963, pp. 28-29). 

Skam 
Enligt Scheff (2003, p. 239) finns det en tydlig koppling mellan skam och socialt liv. Skam 
handlar om att en individ inte lyckas leva upp till andra människors sociala förvändningar på 
denne. Skammen kan ses som en signal som indikerar att en social relation är hotad. 
Skammen beskrivs också som ihållande och knuten till individens upplevda identitet (Scheff, 
2003, p. 254). Goffman (1963, p. 16) menar att skam är en konstant närvarande känsla hos 
stigmatiserade personer eftersom attributet som orsakar stigmat ses som skamligt. Skam kan 
ses som en signal om ett hot mot sociala relationer. Därför är känslan intressant att studera i 
relation till sociala system och strukturer. Skam kan således inte förklaras ur ett individuellt 
eller icke socialt perspektiv då det utöver att vara ett biologiskt fenomen också är ett socialt 
fenomen som berör mellanmänskliga relationer (Scheff, 2003, p. 245). 

Scheff (2003, p. 245) vill synliggöra det tabu som finns kring skam. Han menar att det i 
samhället liksom mer specifikt i forskningen, finns en förnekelse kring skammens existens 
och utbreddhet. I samband med individualismen som uppstod i övergången från traditionella 
till moderna samhällen uppstod skuld. Skulden är inte på samma direkta sätt knuten till 
identiteten som skammen utan handlar mer om de sociala förväntningarna och huruvida en 
individ klarar av att leva upp till dessa. Skulden menar Scheff (2003, p. 255) är en variant av 
skam som språkligt sett blivit vanligare liksom ord som ”pinsam”, ”generad”, ”besvärlig” 
eller ”förlägen”. Skam finns ändå kvar i samhället men är relativt osynligt som term på grund 
av dess tabu. Skam är dock en mycket viktig känsla, i synnerhet när det handlar om sociala 
situationer och relationer. 

Skam kan ses som en positiv känsla i den bemärkelsen att den styr människor i rätt riktning 
utifrån normativa förväntningar. Människor tenderar att göra sina val utifrån förväntad 
skamkänsla. Skam visas på olika intensitets- och varaktighetsnivåer med termerna: 
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"förlägenhet" som är svagt och övergående, "skam" som är starkare och mer ihållande samt 
"förnedring" som är kraftfullt och långvarigt. Dessa tre termer innebär allvarliga hot mot 
sociala relationer (Scheff, 2003, p. 254). 

Goffman har koncentrerat sig på termen bryderi som kan likställas med förlägenhet. 
Förlägenhet tar sig uttryck i olustiga känslor av pinsamhet. Det här stör samspelet som 
individen befinner sig i och andra personer förstår att individen inte tycker om känslan av 
förlägenhet. De flesta undviker därför att försätta andra i situationer som kan orsaka 
förlägenhet och försöker även mildra situationen när den uppstår (Goffman, 1970, p. 94). 
Förlägenheten har således en social funktion då det visar andra i samspelet att individen för 
tillfället inte förmår att delta under de premisser som normerna kräver. Genom uppvisande av 
förlägenhet kan konfliktfulla situationer undvikas då det visar på att man för stunden släpper 
det sociala samspelet och ”pausar” sitt deltagande (Goffman, 1970, pp. 101-102). 

Skamkänslor signalerar vidare problem i en barn-föräldrarelation. Då barn är beroende av 
relationen med sina vårdnadshavare är skam lika primitivt och intensivt som rädsla. Dessa 
tankar utgår ifrån det vanliga uttrycket skam tar sig, nämligen när man misslyckas med att 
leva upp till en annan persons förväntningar. Dessa förväntningar är för ett barn ofta 
gemensamma med dennes vårdnadshavare. Känslan att man har misslyckats med att leva upp 
till förväntningarna skulle vanligtvis utgöra ett hot mot ens sociala relationer. Dessutom spelar 
skam en central roll för hur vi reglerar uttrycket och medvetenheten om våra andra känslor. 
Det hjälper oss att uttrycka våra känslor på ett socialt acceptabelt sätt (Scheff, 2003, p. 254).  

Resultatet i relation till teoretisk referensram 
Den här diskussionen kommer att beröra resultatet i förhållande till teorierna som tagits upp 
ovan, med fokus på begreppen stigma, hedersstigma och skam. Här fokuserar jag dock på de 
delar av teorierna som är särskilt intressanta för mitt arbete och som kräver en vidare 
diskussion. I den befintliga stigmateorin beaktar man inte det övermäktiga föräldraansvarets 
betydelse, även om den traditionella förståelsen av stigma i stor utsträckning kan tillämpas på 
min teoretiska modell. 

Den befintliga förståelsen av stigma kan användas på min teoretiska modell då det 
övermäktiga föräldraansvaret är misskrediterande. Det övermäktiga föräldraansvaret bidrar till 
en avvikande livsstil. Den avvikande livsstilen i kombination med att dessa föräldrar inte 
uppfyller sociala förväntningar för vad en god förälder innebär utgör attribut som ger upphov 
till stigma. Hanteringsstrategin passering kan också relateras till den genererade teoretiska 
modellen. Passering sker bl.a. då praktiska anpassningar görs som ett sätt att minska 
stigmatiseringen för ungdomen och således även för föräldern. Passering handlar för föräldrar 
till ungdomar med Asperger också om att t.ex. delta på möten och sköta sitt arbete väl. Det är 
saker som ingår i de normativa förväntningarna som finns på en förälder, men som i och med 
det övermäktiga föräldraansvaret kräver stor ansträngning för dessa föräldrar. När det gäller 
hanteringsstrategin skylning blir den inte lika framträdande när det kommer till min teoretiska 
modell då det övermäktiga föräldraansvaret inte är synligt samt ofta hanteras bra genom 
passering. Ett sätt att använda skylning kan för den här gruppen dock vara genom alternativa 
förklaringar till psykisk ohälsa. Istället för att ange den övermäktiga situationen i 
föräldrarollen som orsak till dessa problem kan föräldrarna istället ange orsaker som är 
relaterade till arbetet eller liknande. 

Den teoretiska modellen som genererats utifrån datamaterialet och som beskrivs i 
sammanfattningen av resultatet kan också kopplas till stigmateorin på följande sätt. 
Stigmatiseringen av föräldrarna och ungdomarna både orsakar och orsakas av övermäktigt 
föräldraansvar i form av orealistiska sociala förväntningar, praktiska anpassningar i vardagen, 



32 
 

psykisk hälsa och behov av anpassat stöd och hjälp. Det övermäktiga föräldraansvaret där 
föräldrarna upplever att de inte klarar av att leva upp till normerna om att vara en god förälder 
orsakar stigmatisering eftersom föräldrarna ses som sämre föräldrar. Det övermäktiga 
föräldraansvaret orsakas också av stigmatiseringen som finns för föräldrarna och ungdomarna 
vilket ställer ökade krav på föräldrarna.  

Den befintliga teorin om hedersstigma kan tillämpas på resultatet. Personer med Asperger är 
bärare av ett stigma. Stigmat påverkar det dagliga livet, vilket gör att föräldrar till ungdomar 
med Asperger också påverkas av stigmat i stor utsträckning. Människor som inte kan räknas 
som de egna eller de visa (Goffman, 1963) kan ses som regelskapare och regelverkställare 
som genom sociala förväntningar på människor med Asperger och på föräldrar skapar 
avvikare och stigma. Föräldrar till ungdomar med Asperger upplever att deras livssituation 
och deras barns svårigheter kräver ständiga förklaringar ute i samhället, det kan leda till att de 
drar sig till de egna för att slippa förklara. De egna är i det här fallet andra föräldrar till 
ungdomar med Asperger eller liknande diagnoser. I relation till sina barn ses dessa föräldrar 
dock som de visa då de är bärare av hedersstigma i och med sin relation till barnen.  

Effekterna av stigmatiseringen för barnet leder i kombination med hederstigma för föräldrarna 
till vad man kan se som en ökad kontrollförlust. Kontrollförlusten för föräldrarna blir här 
vidare än för en person med ett stigma. Föräldrarna upplever att de tappar kontrollen över sin 
livssituation samt sin roll som föräldrar då föräldraansvaret blir övermäktigt. Stigmatiseringen 
ligger i stor utsträckning utanför individerna själva vilket gör att det kan upplevas vara utanför 
den egna kontrollen. Anpassat hjälp och stöd kan minska den här kontrollförlusten och det 
övermäktiga föräldraansvaret. Det anpassade stödet och hjälpen tenderar dock utebli då det 
stöd och den hjälp som erbjuds är starkt kopplat till stigma där vissa föreställningar om 
personer med Asperger till stor del styr vilket stöd och vilken hjälp som erbjuds. 

Min teoretiska modell kan bidra till den teoretiska förståelsen av stigma eftersom det 
övermäktiga föräldraansvaret innefattande hedersstigmatisering kan beskrivas ge upphov till 
dubbel lojalitet. Stigmatiseringen ute i samhället blir tydlig utifrån sociala förväntningar som 
styr hur personer med Asperger bemöts. Då föräldrar till ungdomar med Asperger hela tiden 
kopplas samman med sina barn blir hedersstigmatisering oundvikligt. Hedersstigmatiseringen 
kan ses som en dubbel lojalitet som innefattar ett skyddande av barnet men också ett 
skyddande av sig själv. Det övermäktiga föräldraansvaret handlar till stor del om att göra det 
bästa för sitt barn. Föräldrarna skapar förutsättningar för att barnet ska lyckas bl.a. socialt. På 
det viset skyddas barnet från att bli utanför socialt. Förutsättningar skapas också för att barnet 
ska klara sig i skolan och inom andra forum som tar barnet mot en säker framtid. Föräldrarna 
skyddar därför ungdomarna från att stå utanför t.ex. arbetsliv och liknande. Barnet skyddas 
således från stigmatiseringen i den mån det är möjligt. Många gånger kräver det dock att 
föräldrarna tar på sig en del av stigmatiseringen genom att ta diskussioner i barnets ställe eller 
förklara barnets beteende för andra.  

I och med den ökade stigmatiseringen för föräldrarna som hedersstigmatiseringen innebär 
finns det för föräldrar till ungdomar med Asperger en vilja om att även skydda sig själva. Det 
här kan förklaras genom den delen av det övermäktiga föräldraansvaret som innefattar det 
egna livet. Det handlar om att kunna sköta sitt arbete, ha fritidsintressen m.m. Genom att klara 
av att exempelvis arbeta heltid, umgås med vänner och familj eller ha fritidsintressen minskar 
stigmatiseringen för dessa föräldrar och på så vis kan man till viss del skydda sig själv från 
stigmatiseringens effekter.  

Begreppet skam kan också diskuteras utifrån min teoretiska modell. Den kan bidra med en 
fördjupad förståelse för skam och skuldkänslor. Scheff (2003) menar att begreppet skuld har 
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blivit vanligare i moderna samhällen, men att det är en variant av skammen. Det finns dock en 
skillnad i de båda begreppen där skam kan ses som mer ihållande och knuten till personens 
identitetsupplevelser medan skulden handlar om att man inte lever upp till normativa 
förväntningar. För föräldrar till ungdomar med Asperger vill jag påstå att det övermäktiga 
föräldraansvaret som situationen ger upphov till snarare bidrar till skuldkänslor. Man kan 
beskriva det som en moralisk skuld vilken relaterar till barnet och det övermäktiga 
föräldraansvaret. Scheff (2003) menar att skam har en social funktion då den leder människor 
i rätt riktning utifrån normativa förväntningar. Föräldrar till ungdomar med Asperger kan 
många gånger uppleva dessa normativa förväntningar som ouppnåeliga. De normativa 
förväntningarna bygger på föreställningar om föräldrar till barn utan funktionsnedsättningar. 
Här uppstår då snarare skuldkänslor gentemot barnet och det ansvar föräldraskapet innebär. 
Övermäktigheten i föräldraansvaret blir uppenbar och den moraliska skulden ett faktum. 

Självkritisk metoddiskussion 
GT som metod är tidskrävande, vilket begränsar dess användbarhet. Vid mindre arbeten som 
det här gör det att många delar i metoden inte går att använda fullt ut och metoden som sådan 
kommer inte fram i sin fulla potential. Med det sagt vill jag ändå påstå att GT generellt sett 
fungerat bra inom ramen för den här uppsatsen. 

Teoretisk mättnad är en del som är viktig inom GT. I den här uppsatsen upplevde jag dock att 
jag, med tanke på tiden inte hade möjlighet att säkerställa den teoretiska mättnaden i varje fas. 
För att garantera det fullt ut skulle jag behövt göra ytterligare teoretiska urval där inte bara 
fokuset under själva datainsamlingen styrdes av den framväxande teorin, utan också vilken 
typ av datamaterial jag samlade in. I den teoretiska fasen gjordes ingen ytterligare 
datainsamlingen utan det teoretiska urvalet byggde på att titta på redan befintligt material 
utifrån ett annat perspektiv där jag sökte efter relationer mellan kategorierna. Det största 
problemet med det anser jag är att jag inte kunde testa de relationerna som jag var en aning 
osäker på. Genom ytterligare teoretiska urval där jag fokuserade på att studera just de aktuella 
kategorierna och relationerna mellan dem hade teoretisk mättnad kunnat säkras. 

Jag har inte anledning att tro att resultatet skulle påverkas nämnvärt i och med ett större 
omfång i datainsamlingen. Jag kunde i mitt datamaterial se att utsagorna från olika personer, 
både från gruppdiskussionen och intervjuerna liknade varandra vilket ger relevans åt teorin. 
Med en fullständig teoretisk mättnad hade man dock kunnat fylla ut alla kategorier i den 
teoretiska modellen ytterligare, vilket hade kunnat ge en fylligare och möjligen mer nyanserad 
teori. 

Avslutande kommentarer och förslag till framtida forskning 
Inför den här uppsatsen ansåg jag mig ha god kännedom om personer med Asperger och 
andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar då jag arbetat många år med den här gruppen 
människor. Jag hade dock egentligen ingen kännedom om situationen för föräldrar till 
ungdomar med Asperger. Under arbetets gång har jag blivit mer och mer säker på att 
forskning kring den här gruppen människor saknas samt är betydelsefull och viktig både för 
individerna, men också ur ett forskningsperspektiv. 

Studier som den här om föräldrar till barn med Asperger är också viktiga ur ett 
samhällsperspektiv då dessa föräldrar lider av stress och ofta blir sjukskrivna. Sjukskrivningar 
är kostsamt för samhället samtidigt som det påverkar individen och dess anhöriga negativt. 
Jag kan även se en poäng med att studera den här gruppen då man därigenom kan utveckla 
mer anpassade typer av stöd för dessa ungdomar och deras familjer vilket på sikt kan öka den 
psykiska hälsan och minska det övermäktiga föräldraansvaret. Avslutningsvis anser jag det 
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vara intressant att testa den genererade teoretiska modellens applicerbarhet på andra utsatta 
föräldragrupper, för att även öka förståelsen för livssituationen för dessa grupper. 
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Semistrukturerad intervjuguide 
 

Bakgrundsinformation:  
Ålder? 

Hur ser familjen ut? (syskon, annan förälder etc.) 

Ungdomen (ålder? När fick hen sin diagnos? Vilken/vilka diagnoser har hen?) 

Har ungdomen/barnet eller familjen några stödinsatser? Vilka? 

 

Teman: 
Familjeliv (familjens gemensamma intressen, resor, vardagar, måltider, läxor, skjuts, aktiviteter 
för barnet/barnen, sysslor i hemmet, gemensamma vänner, släkt) 

 

Arbetsliv (arbete, studier, sjukskrivningar, arbetssökande, arbetstider, val av yrke) 

 

Fritid (egna intressen/hobbys, umgänge med vänner/släkt på egen hand eller som par, sömn, 
vila, avkoppling) 

 

Glädje kring att ha just ditt barn 

 

Oro/bekymmer kring att just ditt barn 
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Informationstext för Facebookgruppen 
 
Den här gruppen är skapad i syfte att samla in datamaterial till min c-uppsats i sociologi med 
socialpsykologisk inriktning vid Mälardalens högskola. Uppsatsen ska handla om 
föräldraskap för föräldrar till ungdomar med Aspergers syndrom. Metoden som jag använder 
bygger på ett öppet förhållningssätt och en öppen inställning till ämnet. Det här gör att 
frågeställningen samt även tillvägagångssättet växer fram under arbetets gång. Datamaterialet 
kommer senare även att berikas med annan typ av datainsamling som t.ex. intervjuer med 
föräldrar. 

Jag har valt att vända mig till er som har en ungdom mellan 13 och 19 år med Asperger 
syndrom.  

Jag följer forskningsetiska principer i mitt arbete. Det innebär rent konkret bl.a. att uppgifter 
som namn m.m. kodas för att minimera risken för igenkänning. Information från de 
diskussioner jag får ta del av här kommer endast att användas inom ramen för min uppsats 
och ingen annanstans. Alla har dessutom rätt att när som helst avbryta sin medverkan. 

Jag välkomnar frågor om min uppsats eller om genomförandet. Jag vill att alla som deltar ska 
känna sig trygga och bekväma med det. 


