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Abstract
The main purpose of the thesis was to investigate if mothers of girls with Asperger syndrome/
high-functioning autism experienced the same stressors regardless of society and culture or in
which way the stressors might differ.

A special purpose of the thesis was to investigate if the society by different types of support
could relieve stress and eliminate or reduce stressors.

The method of the thesis was to interview three mothers in Sweden and three in Spain, who
all had a daughter, 10 – 15 years old, with Asperger syndrome or high-functioning autism.

The result shows that mothers in both countries experienced equal level of stress, though the
Swedish mothers got more support from the society. However, the stressors differed. For the
Spanish mothers the main stressor was the girls´ problems at school. The main stressor for the
Swedish mothers was how to find time to fulfil their different roles, e.g. mother, wife,
housewife, professional, friend. The time needed to coordinate the support for the girl was
one of the reasons for this.

Support at school for the daughters and at habilitation-centers was, together with good
knowledge of the girls´ disorder, the most important stress-reducers in both countries.

Keywords: autism, Asperger syndrom, familj, mödrar, flickor, samhällsstöd, stress, coping,
anpassning, motståndsresurser, utvecklingsekologi, socialt arbete
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1 Inledning

1.1 Bakgrund
Sverige har ett väl utbyggt system för att stödja familjer med barn med funktionshinder. Trots

detta är min erfarenhet från arbete som kurator att familjer ofta har en pressad situation, stora

svårigheter att få vardagen att fungera och att många föräldrar, kanske främst mödrar, i

längden blir uttröttade.

Det finns flera orsaker till att familjerna inte får tillgång till samhällets stöd. En anledning är

att det ofta är svårt att få stöd innan barnet har fått en diagnos, en annan att stödet inte är så

lättillgängligt då det krävs ansökningar från föräldrar, läkarutlåtanden och utredningar av

handläggare. En tredje anledning är att det stöd som erbjuds inte alltid passar för det aktuella

barnet eller familjen.

Under de senaste åren har jag i mitt arbete till stor del haft kontakt med familjer med döttrar

med högfungerande autism eller Asperger syndrom, det vill säga flickor utan

begåvningshandikapp men med stora svårigheter i socialt samspel, kommunikationsproblem

och ett annorlunda beteende med till exempel ritualer och tvång. Eftersom flickornas symtom

många gånger inte är så tydliga kan det dröja åtskilliga år innan de får en diagnos och när de

väl kommer till en utredning är det inte ovanligt att familjerna är uttröttade efter att i flera år

på egen hand ha kämpat med att lösa alla svårigheter i vardagen. Ofta har föräldrar visat en

stor anpassningsförmåga. Genom olika ändringar i vardagen och med ett annorlunda

bemötande av flickan har de intuitivt kunnat hantera en del av dotterns svårigheter och möta

hennes behov på ett bra sätt. Själva är dock föräldrarna så vana vid sin situation att de inte

längre ser alla förändringar som gjorts. Men även sedan flickan har fått en diagnos kan det

många gånger vara svårt att få bra och tillräckligt stöd från samhället, eftersom det stöd som

finns att tillgå inte alltid passar för denna grupp.

Sedan ett och ett halvt år tillbaka har jag varit bosatt  först i Japan och sedan i Spanien, där jag

ute i samhället sett vuxna tillsammans med barn som troligen har en utvecklingsstörning

och/eller autism. Detta har väckt frågor om hur familjer med barn med funktionshinder lever i

dessa länder. Möter de samma svårigheter som svenska familjer? Har de möjlighet att få hjälp
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från samhället eller får de lita till informellt stöd? Samhällena har stora olikheter mot Sverige;

färre kvinnor förvärvsarbetar, men för alla heltidsarbetande föräldrar är arbetsdagarna långa,

släktingar tycks ofta bo närmare varandra och det är vanligare att flera generationer bor

tillsammans. Många utvecklade länder har ett skyddsnät för de barn och vuxna som har de

största funktionshindren, till exempel specialskolor, avlastning och boende, men hur är det för

gruppen flickor med Asperger syndrom/högfungerande autism, som först på senare år börjat

uppmärksammas i Sverige?

Även om tankarna om dessa skillnader väcktes i Japan, hade jag flyttat vidare till Spanien

innan undersökningen kunde genomföras, varför min studie är en jämförelse mellan svenska

och spanska familjers situation när man har en dotter med Asperger syndrom/högfungerande

autism.

1.2 Syfte och frågeställningar
Genom mitt arbete med flickor med Asperger syndrom/högfungerande autism, har jag fått en

bild av att familjerna, och kanske framför allt mödrarna, lever under stor och långvarig stress.

Vardagen är fylld av konflikter och situationer som inte kan lösas på vanligt sätt. På grund av

dotterns annorlunda upplevelse av omvärlden, hennes tvång och ritualer blir många vanliga

vardagsaktiviteter komplicerade. Ständiga konflikter och en mångårig omvårdnad och tillsyn

som för ett litet barn blir i längden påfrestande för hela familjen. Förutom att få vardagen att

fungera måste föräldrar kämpa för att dottern ska få lämpliga och nödvändiga resurser  för att

må bra och utvecklas optimalt. De flesta föräldrar visar också en sorg över barnets

svårigheter, oroar sig för framtiden och för att inte räcka till för syskonen. Genom olika lagar

kan familjerna få stöd från samhället. Insatser enligt Lag om stöd och service till vissa

funktionshindrade, LSS (SFS 1993:387), ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full

delaktighet i samhällslivet med målet att personer med funktionshinder ska få möjlighet att

leva som andra. Teoretiskt har Sverige ett väl utbyggt stöd för personer med funktionshinder,

men i praktiken dröjer det ofta lång tid innan familjerna får tillgång till det och när de väl får

stöd kan det vara på en lägre nivå än vad familjerna känner behov av.

Är familjernas belastning större i ett land som Spanien, där samhället inte kan ge samma stöd

som man har i Sverige eller är belastningen på familjen lika stor oavsett samhällsstöd? Kan

det informella stödet, det vill säga stödet från släkt och vänner, ersätta det formella stödet,

alltså samhällets stöd, eller finns det andra kulturella skillnader som kan kompensera
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belastningen på familjen? Eftersom ett antal kriterier måste vara uppfyllda för en

autismdiagnos kan flickornas svårigheter, trots individuella skillnader, i grunden antas vara

relativt lika i Sverige och Spanien. Däremot uppvisar det svenska och spanska samhället

många olikheter, även om det spanska samhället i flera avseenden tycks närma sig det

svenska.

I Spanien kretsar mycket av livet kring familjen, dit fler än bara kärnfamiljen räknas.

Släktbanden är starka och släktingar bor ofta i närheten av varandra. Idag har Spanien lägre

födelsetal än Sverige, medan tidigare födelsetal var betydligt högre (FN-förbundet), varför

släkterna fortfarande är stora. Spanska kvinnor förvärvsarbetar i mindre utsträckning än de

svenska (Europeiska kommissionen 2001, s. 14) vilket gör att det finns fler hemmamammor

och framför allt fler hemarbetande mor- och farmödrar. Arbetsdagen, liksom skoldagen, är

oftast delad i ett förmiddags- och ett sent eftermiddagspass och många familjer träffas i

hemmet mitt på dagen. Hela vardagstempot verkar något lugnare än i Sverige. Dessutom har

katolska kyrkan fortfarande en stark ställning bland befolkningen.

I Sverige lever såväl familj som släkt ett mer splittrat liv. Varje familjemedlem går till sin

sysselsättning under dagen och man träffas åter först sent på eftermiddagen. Släkten kan vara

geografiskt spridd och mor- och farmödrar yrkesarbeta, vilket ger barnfamiljen sämre

möjlighet till praktiskt stöd. Samhället förväntas istället ge den omsorg familjen behöver. I

Spanien får familjer mer lita till egna lösningar, till exempel inom släkten eller andra privata

alternativ. Samtidigt finns i Spanien en medvetenhet i sociala frågor och olika former av

stödsystem är under utveckling, men det tycks främst vara inom privata alternativ, till

exempel intresseföreningar, eventuellt med offentligt ekonomiskt stöd.

Jag har valt att se på familjernas belastning ur mödrarnas perspektiv. Min erfarenhet  är att

mödrarna ofta har bäst kunskap om familjens och flickans vardag samt att de påverkas mer av

förhållandena. De är ofta den förälder som fått göra störst ändringar i sitt liv. Det senare visar

även annan forskning (Olsson & Hwang 2003; Veisson 2000).

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka om mödrar till flickor med

Asperger syndrom/högfungerande autism upplever samma stressorer, det vill säga faktorer

som framkallar stress, oavsett samhälle och kultur eller på vilket sätt stressorerna eventuellt

skiljer sig åt.
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Det särskilda syftet för studien är att undersöka om samhället genom olika former av stöd

eller på annat sätt kan lindra stressen och eliminera eller minska vissa stressorer.

Problemet undersöks i form av en jämförelse mellan stressorer och samhällets stöd i Sverige

och Spanien, i enlighet med de två följande frågeställningarna:

Frågeställning I.

- Vilka svårigheter upplever mödrar till flickor med Asperger syndrom/högfungerande

autism i vardagslivet?

- Vilket stöd får de från sitt sociala nätverk och från samhället och vilket stöd önskar de

ytterligare?

- Vilken uppfattning har mödrarna om den hjälp de får från samhället?

- Upplever mödrarna samma svårigheter och behov oavsett samhälle och kultur?

-    Vilka eventuella skillnader finns mellan stressorerna i de två länderna?

Frågeställning II.

-    Hur påverkar samhällets stöd mödrarnas stress?

-    På vilket sätt skulle samhällets stöd kunna minska mödrarnas stress?

2 Teoretiska utgångspunkter

2.1 Stress
Många undersökningar visar på att familjer med barn med funktionshinder upplever mer

stress än andra barnfamiljer (Kadesjö 2002; Olsson & Hwang 2003; Starke 2003). Stress

uppkommer när en person upplever sig ha svårt att klara av eller inte tror sig klara av en viss

situation. Enligt Monat och Lazarus (1985 s. 2) saknas det en gemensam definition av stress.

Själva definierar de stress som varje händelse där yttre och/eller inre krav anstränger eller

överstiger de resurser  personen har för anpassning (s. 3). Orsaken till stressen kan vara en

speciell tillfällig händelse, en längre pågående situation eller ett konstant förhållande där

ingen ändring sker (Cohen 1985, s. 40).  Faktorerna som framkallar stressen brukar kallas

stressorer. Antonovsky (1991) sammanfattar stressorer som något som för in oreda och kaos i

systemet.
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Stress förekommer i alla människors liv och är en del av livet (Lazarus & Folkman 1984,  s.

20). Det är svårt att undvika stress (Kobasa 1985), men däremot kan man reagera på den på

olika sätt, bland annat beroende på vilka inre och yttre resurser man har till sitt förfogande, till

exempel vilka tidigare erfarenheter och kunskaper man har och vilket yttre stöd som finns att

tillgå i situationen. Stress är inte heller alltid av ondo och människor kan till exempel växa av

stress (Lazarus & Folkman 1984). Kronisk stress behöver inte leda till utmattning eftersom

personen kan lära sig handskas med kraven eller det sker en tillvänjning som resulterar i

minskade stressreaktioner  (ibid.).

Antonovsky (1991, s. 152) har undersökt vilka faktorer som ger motstånd mot stress. Han har

tittat på personers förmåga att mobilisera motståndskrafter vid stress och pekar på vikten av

känsla av sammanhang, som han kallar KASAM.  Känsla av sammanhang  beror på

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begripligheten innebär att man upplever yttre

och inre stimuli som förnuftiga och gripbara och informationen som ordnad, strukturerad och

tydlig (ibid.). Begripligheten ger en förutsägbarhet och förklaring av situationen.

Hanterbarheten är upplevelsen av att ha egna inre resurser och/eller resurser i omgivningen

för att möta kraven (ibid.). Meningsfullheten, slutligen, är personens motivation och

engagemang. Antonovsky ser meningsfullheten, alltså motivationen, som viktigast och

begripligheten som näst viktigast, då hög begripligheten är nödvändig för att man ska kunna

känna en hanterbarhet i situationen (ibid.).

2.2 Coping och anpassning
Coping är ett begrepp för att beskriva hur människor reagerar på och handskas med

stressframkallande situationer. Vid stress gör personen en bedömning av situationen och sin

möjlighet att klara av den. Personen identifierar problemet, letar efter olika lösningar och ser

vilka resurser som står till förfogande, väger alternativa lösningar mot varandra och agerar

sedan. Agerandet kan riktas utåt, men även inåt genom att till exempel söka mer information,

skaffa kunskap eller ändra beteendet, då vissa orsaker till stress inte går att påverka. Personen

kan behöva pröva sig fram flera gånger med olika lösningar.

Lazarus och Folkman (1984) menar att coping är en ansträngning att klara en stressfylld

situation, oavsett vad resultatet blir. Detta är inte samma sak som att ändra orsaken till

stressen. Många stresskällor kan inte ändras och effektiv coping är då de sätt som gör att

personen tolererar, accepterar eller ignorerar det som inte kan påverkas (ibid.). Coping har
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därför två huvudfunktioner; att bemästra eller ändra problemet och att reglera det egna

känslomässiga svaret på problemet. Lazarus och Folkman (1984) delar in copingen i problem-

eller känslofokuserad coping. Vid problemfokuserad coping försöker personen bemästra eller

ändra orsaken till stressen. Känslofokuserad coping ändrar inte orsaken till stressen, men får

personen att må bättre genom att undvika, förminska eller distansera sig från problemet och

göra positiva jämförelser eller värderingar (ibid.). Effektiv coping är ofta en samverkan

mellan problem- och känslofokuserad coping (ibid.).

Lazarus och Folkman (1984) ser coping som en skiftande process, där personen använder

olika copingstrategier vid olika tillfällen. Situationen måste hela tiden värderas och

omvärderas. Stor osäkerhet om en situation ger ofta mer stress, eftersom det då är svårt att

hitta lämpliga copingstrategier. Det finns inte någon gräns mellan hälsosam och ohälsosam

coping. Copingens  positiva eller negativa konsekvenser beror ofta på om man ser på kort

eller lång sikt. Det som på kort sikt kan vara lämpligaste copingstrategin, kan på lång sikt visa

sig negativt, till exempel för lite sömn (ibid.).

Resultatet av coping är anpassning eller konsolidering (Thernlund 1995). För en förälder kan

anpassning innebära att man har prövar olika copingmetoder, använt sina egna inre resurser i

kombination med yttre resurser i nätverket och samhället, fått nya kunskaper och kunnat

påverka orsaken till stressen, men även för egen del fått en ny förståelse. Ibland kanske man

inte kunnat hitta någon lösning som tar bort orsaken till stressen, utan anpassning är då att

man trots allt till exempel kunnat omvärdera situationen, fått förståelse för den och förlikat sig

med den så att den inte längre upplevs lika stressande. Vid konsolidering har föräldern funnit

en metod att handskas med olika former av stress vilket underlättar vid framtida stressande

situationer.

White (1985) talar om att coping hör till de mer generella anpassningsstrategier som tillhör

människans livsmönster och att anpassning är en strävan mot en kompromiss mellan att

besegra omgivningen och  att underkasta sig den. Han menar att anpassning är något som

levande system gör i interaktion med omgivningen, och att anpassningssystemet behöver

information för att ge vägledning till agerandet. En viktig slutsats som kan dras av Whites

resonemang är att adekvat information om omgivningen är nödvändig för anpassning.
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2.3 Mikro- och makroperspektiv
Lazarus och Folkman (1984) talar om hur människors liv formas av samhället men att

människor också påverkar sin sociala omgivning och miljö. De tar upp den ömsesidiga

påverkan som finns mellan samhälle och person och hur bättre anpassning kan komma av

ändringar i social och organisatorisk struktur. Omvärlden kan ge stress, men den kan också ge

stöd när man till exempel har ett barn med funktionshinder. Gunilla Thernlund (1995) skriver

”eftersom stressen alltid finns i ett sammanhang mellan individen och omgivningen så räcker

det inte heller med att  enbart beskriva individen för att förstå processen utan man måste även

beskriva omgivningsfaktorer”  (s 9).

Bronfenbrenner (1979) pekar i sin utvecklingsekologiska teori på att personers ”utveckling

aldrig sker i ett vakuum” (s. 27, min översättning),  utan i en viss miljökontext där det finns

en dubbelriktad påverkan. ”Ekologiska övergångar uppkommer närhelst en persons ställning i

den ekologiska omgivningen ändras som en följd av rollförändring, miljöförändring eller både

och” (s 27, min översättning). Exempel på detta är när ett syskon föds, ett barn börjar på dagis

eller i skolan.

En ändring i miljön kan uppkomma på vilken nivå som helst i det ekologiska systemet.

Bronfenbrenner (1979) använder begreppen mikro-, meso-, exo- och makrosystem för att

beskriva de olika nivåerna. Mikrosystemet definieras som ett mönster av aktiviteter, roller

och mellanmänskliga relationer såsom de upplevs av en person och i en viss bestämd miljö (s.

22). Detta innebär miljöer där en person har direktkontakt med andra och kan till exempel för

ett barn vara familjen, dagis, mor- och farföräldrahem. Mesosystemet består av relationerna

mellan två eller flera miljöer som en person aktivt deltar i och är alltså ett system av

mikrosystem (Bronfenbrenner 1979). Exosystemet refererar till en eller flera miljöer där

personen inte själv är med som en aktiv deltagare, men där händelser inträffar som påverkar

eller påverkas av vad som händer i den miljö där personen finns, till exempel föräldrars

arbetsplatser eller ett syskons skolklass (ibid.). Makrosystemet, slutligen, refererar till

”överensstämmelser i form och innehåll hos underordnade system som finns eller kan finnas

på nivån för subkulturen eller hela kulturen, tillsammans med de trossystem och ideologier

som ligger under sådana överensstämmelser” (s. 26, min översättning). Detta kan till exempel

innebära olika länders kultur, men även ett lands subkulturer, till exempel en socialgrupp

(ibid.). Makrosystemet är övergripande mönster av ideologi och organisation av sociala

institutioner (ibid.). Samhällspolitik är en del av makrosystemet som via exo- och mesosystem
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påverkar det dagliga livet på mikronivå, beteende och utveckling (Bronfenbrenner 1979). Om

en förälder kan fungera effektivt i sin föräldraroll beror bland annat på rollkrav, stressorer och

stöd från omgivningen och föräldrars uppskattning av sin egen möjlighet att fungera i

föräldrarollen beror till exempel på yttre faktorer som arbetstider, barntillsyn, en stöttande

omgivning, hälsovård och social service (ibid.).

3 Litteratur och tidigare forskning

3.1 Vad säger forskningen om autism och Asperger syndrom
Autism har troligen funnits i alla tider (Happé 1994) och förekommer idag i alla sociala

miljöer (Gillberg 1999) samt tycks finnas över hela världen utan att vara mer vanlig i något

speciellt samhället (Happé 1994) Autism beräknas förekomma hos ett av 1.000 födda barn

(Gillberg 1999). Den har troligen inte blivit vanligare, men upptäcks oftare idag (Happé

1994). Från sent 1700-tal finns beskrivningar i vetenskaplig litteratur (Gillberg 1999), men

själva termen autism användes först av Eugen Beuler 1908 och syftade då på ”socialt

tillbakadragande” vid schizofreni (Happé 1994, s.11, min översättning). Den första större

beskrivningen av autism gjordes 1943 i USA av Leo Kanner och omfattade 11 barn (Happé

1994).  Ett år senare skrev Hans Asperger från Österrike om sina erfarenheter av en grupp

pojkar med  ”autistisk personlighetsstörning” (Gillberg  1996, s. 9).

Den engelska barnpsykiatern Lorna Wing visade, efter en befolkningsstudie på 70-talet, att

det framför allt är tre symtom som utmärker barn med autism (Gillberg 1996). Dessa är:

- kraftig begränsning av förmågan till ömsesidig social interaktion

- kraftig begränsning av förmågan till ömsesidig språklig och icke-språklig

kommunikation

- kraftig begränsning av fantasin och därmed begränsning av beteenderepertoaren

(Gillberg 1996, s.10).

Diagnosen ställs på ett antal symtom inom dessa huvudområden och triaden av brister i social

interaktion, kommunikation och fantasi ligger till grund för de diagnoskriterier (DSM IV, se

bil1) som används idag. Något av symtomen ska ha funnits före tre års ålder, även om diagnos

oftast inte kan ställas innan barnet är i tre- till fyraårsåldern (Happé 1994).

Autism är inte en välavgränsad sjukdom, utan ett medfött funktionshinder med stor variation
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(Gillberg 1999). Man räknar inte med att det finns en enda gemensam orsak, men att

funktionshindret är resultatet av en biologiskt betingad avvikelse i barnets nervsystem

(Gillberg 1999). På grund av den stora variationen talar man idag ofta om ett autismspektrum.

Det finns stora individuella skillnader mellan barnen. Vissa barn med autism undviker till

exempel sociala kontakter, andra är främst passiva och ytterligare andra är aktivt sociala på ett

speciellt sätt (Wing & Gould 1979 se Happé 1994, s. 16). Autism kan också förekomma

tillsammans med åtskilliga andra tillstånd. Ungefär 70-80 % har en utvecklingsstörning

(Gillberg 1999), 10-20 % får någon gång under sin uppväxt epilepsi (ibid.) och andra

tilläggsdiagnoser är till exempel uppmärksamhetsstörning, tvångssyndrom och ätstörning

(Gillberg 1999, 2001; Gillberg & Kopp 2003).

De flesta personer med autism har en ojämn begåvning, vilket innebär att de har sämre

språkliga förmågor, men ofta är bättre på det praktisktkonkreta området vid ett begåvningstest

(Gillberg 1999). I stort sett alla barn med autism är försenade i sin tal- och språkutveckling

och det talade språket kan vara ekotal. Ofta har de också en begränsning i språkförståelsen

och tolkar språket konkret. Hälften av barnen, varav de flesta har en utvecklingsstörning,

förblir helt eller nästan helt utan talat språk livet igenom (Gillberg 1999). Ritualiska eller

tvångsmässiga beteenden är vanliga. Barn kan vara fixerade vid vissa föremål,  kräva att

speciella rutiner efterlevs och ha krav på oföränderlighet. De har en begränsad

beteenderepertoar på grund av en konkret fantasi- och föreställningsvärld och därmed

svårigheter att delta i låtsaslek (Gillberg 1999).

Barn med autism har svårt att förstå meningen med sociala kontakter (Gillberg 1999). En del

barn tycker om kroppskontakt på egna villkor, medan andra undviker kroppskontakt och

sällan kommer för att få hjälp eller tröst eller visa upp något. De har ofta svårt med kamrater

under förskoleåren och denna svårighet kan kvarstå under hela livet eftersom barnet/personen

inte förstår reglerna för social interaktion. En av de grundläggande svårigheterna hos barn

med autism medför att de saknar förmågan att förstå att andra människor kan tänka (Gillberg

1999). Happé (1994) kallar oförmågan att tänka om egna och andras tankar för ”mind-

blindness”.

Gillberg (1999) menar att en del barn kan vara lätta och ställa lite krav som små, medan andra

kan vara svårskötta och skrikiga med matproblem och litet sömnbehov. Barnen kan vara över-

eller underaktiva och ha ovanliga reaktioner på sensoriska stimuli, till exempel ljudkänslighet
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eller avvikande smärtkänslighet. Enligt Gillberg (ibid.) kan skolåren fungera bättre än

förskoleåren och innebära mindre överaktivitet och vredesutbrott. Även sömnsvårigheterna

kan bli bättre eller så klarar sig barnet självt på natten utan att väcka familjen. Under tonåren

kan det dock åter bli en försämring för vissa, medan andra barn kan växla mellan bättre och

sämre perioder under hela sin uppväxt (ibid.).

Det råder delade meningar om det verkligen är någon skillnad mellan högfungerande autism,

det vill säga autism utan utvecklingsstörning, och Asperger syndrom (Gillberg 1999; Happé

1994). Grupperna autism och Asperger syndrom anses dock skilja sig åt genom att personer

med Asperger syndrom som regel inte har något begåvningshandikapp och betydligt bättre

språklig förmåga än personer med autism (Ehlers 1996, s. 28) Enligt DSM IV (se bil. 2) har

personer med Asperger syndrom problem främst inom två av områdena i Lorna Wings triad,

nämligen ”ömsesidig social interaktion” och ”fantasi och beteende” (Gillberg 2001, s. 29).

Symtomen är ibland inte heller lika tydliga som vid autism under de första levnadsåren (ibid.).

Cirka 4 barn per 1000 grundskolebarn beräknas ha Asperger syndrom, varav fler pojkar än

flickor (Ehlers 1996).

3.2 Personernas egna beskrivningar
Under senare år har det kommit flera personliga redogörelser för vad det innebär för en

person att ha autism. Dessa är främst skrivna av kvinnor som själva har en

autismspektrumstörning utan utvecklingsstörningsstörning (till exempel Gerland 1996 och

Schäfer 1996).

Genom kvinnornas egna redogörelser kan man få en värdefull insyn i och förståelse för de

stora svårigheter det innebär att ha autism i vårt västerländska samhälle och troligen är

svårigheterna liknande även i andra kulturer. Gerland (1996) skriver att  ”Ingen i min

omgivning verkade ha en aning om vilka mina behov var. Jag och min familj levde inte i

samma värld. Vi kom knappast ens från samma planet” (s. 15). Schäfer (1996) säger att ”jag

måste anta att hela mitt liv består av `missförstånd´” (s. 90). De talar om sin rädsla i en värld

som de inte förstår eller blir förstådda av och hur dessa rädslor inte alls är samma som andra

barns. Gerland (1996) beskriver att det känts som att gå omkring utan skinn och hålla allt på

plats (s. 129). Hon skriver också om hur hon inte hade någon möjlighet att klara det som

begärdes av henne, utan tyckte det mesta var absurt och orimligt. Flickorna har ansetts

ouppfostrade och utan respekt för vuxna, samtidigt som de inte förstått tillsägelser.
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Författarna skriver om sina ilskeutbrott, med paniken som drivkraft, när de kastat eller rivit

sönder saker. De berättar samtidigt om mödrar som skämts för omgivningen (Gerland 1996;

Schäfer 1996).

Kvinnorna skriver om sin annorlunda känsel, smärt- och temperaturtålighet, men samtidigt

svårighet att tåla lätt beröring, överkänslighet i hår, naglar och tänder och för vissa kläder.

Även matsituationen har varit besvärlig och som barn har de avstått från att äta om de inte

kunnat få viss bestämd mat. Schäfer (1996) har dessutom inte kunnat äta tillsammans med

andra människor, inte ens sin egen familj.

Gerland (1996) beskriver annorlunda tids- och rumsuppfattning och till exempel problem att

hitta i skolan. De skriver även om svårigheten att tolka språket och Gerland (1996) talar om

sin mors språk som vagt och otydligt. Själv har hon ett konkret språk och tänkande. Schäfer

(1996) tycker det är synd att människor ”inte använder språket korrekt nog för att man ska

kunna gissa vad de menar med sina ord” (s. 82).

Allt nytt och okänt var skrämmande, eller som Gerland (1996) skriver ”människor var aldrig

trygga punkter” eller ”nya platser var så oberäkneliga” (s. 38) och förändringar krävde

förberedelse. Sinnena blev lätt överbelastade, ljud- och synintryck för påträngande.

Författarna har dragit sig undan när det blivit för mycket och Gerland (1996) beskriver hur

hon tillbringade mycket tid inne i sig själv, ofta gömd bakom en fåtölj. Båda har vantrivts i

skolan, där de i stort sett saknat kamrater och blivit mobbade. Raster, gymnastik och slöjd har

varit svårast. Schäfer (1996) skriver att hon periodvis gömde sig i buskarna på skolgården

under raster. Författarna tycker själva att de inte varit intresserade av andra barn och inte

förstått vad man kan ha dem till, men mödrarna har försökt få med flickorna till olika

barnfamiljer och fritidsaktiviteter (Gerland 1996; Schäfer 1996).

.

Gerland (1996) kan idag anse att hon har rätt att vara annorlunda och tycka om att vara

annorlunda, men samtidigt vill hon vara ”en riktigt riktig människa” (s. 249). Schäfer (1996)

tycker att hon som vuxen för första gången i sitt liv får vara Susanne inför sig själv och

familjen. Hon har nästan inga sociala kontakter utanför familjen och arbetet och hon har slutat

med föreningsliv. ”Jag har blivit trött på att sitta eller att gå för mig själv mitt i en grupp

människor bara `för att vara med´” (s. 93). Hon menar att ”jag kan vara lycklig utan att man

nödvändigtvis behöver se det på en gång. Men jag tror fortfarande att folk tror att jag har ett
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’fattigt inre’ och att det saknas något som gör livet värt att leva. Det tycker inte jag” (s. 94).

3.3 Mödrars beskrivningar
Åtskilliga föräldrar, främst mödrar,  har i skrift beskrivit hur det är att leva med ett barn med

autism (till exempel Högstrand 1994, Lindgren 1996, Boushéy 2004). I Schäfers (1996) bok

finns utdrag ur den dagbok som modern skrev under flickans fem första levnadsår.

Enligt dagboken var Schäfer som liten orolig på nätterna, rädd för allt främmande och skrek

när andra kom för nära. Hon visade misstro mot andra, även mot pappa och morföräldrar. Hon

protesterade mot att bli påklädd och kläder kunde göra ont. Det var även svårigheter kring

maten, då Schäfer periodvis inte ville äta alls, enbart åt en brödskiva som skulle se ut på ett

visst sätt, åt på balkongen, måste matas eller bara kunde dricka ur ett bestämt glas. Hon tog

aldrig i nya saker, var trotsig och skrek vid minsta förändring och blev störd av allt. Modern

beskriver dotterns vredesutbrott, då hon kastade sig på golvet, pinsamheten när familjen

träffade bekanta och flickan uppför sig ”förskräckligt” och släktingarnas ogillande av flickans

brist på vanlig artighet. Det var också svårt på lekplatsen och Schäfer avstod från att vara där

inför risken att behöva vara tillsammans med andra barn. Hon var rädd för dem och modern

skriver att själv hade hon slutat bli arg för att dottern inte ville leka med barnen. Modern

menar att man som förälder måste ha tålamod trots att flickan kunde göra henne rasande eller

så att det kändes pinsamt (Schäfer 1996).

Lindgren (1996) har i bokform beskrivit de nio första åren med sin dotter, som har symtom

liknande Asperger syndrom. Flickan var som baby lättskött och nöjd fram tills hon fick

epilepsi vid drygt ett års ålder. Hon hade därefter ständiga mat- och sömnsvårigheter. Modern

fick en period ta tjänstledigt från sitt arbete och var då utan avlösning i hemmet. Hon hade

dåligt samvete för sina andra barn, för vilka situationen var påfrestande. Ett av dem visade sig

senare ha en begynnande depression. Författaren beskriver hur hon fick hjälp från

Habiliteringen när hon kände att hon själv inte orkade mer och efter att dottern fått personlig

assistent och sedan dagisplats med assistent  kunde Lindgren återgå till arbetet (Lindgren

1996).

Lindgren (ibid.) skriver att dotterns svårighet att tolka omvärlden och kommunicera med

omgivningen döljs av ett stort ordförråd. Flickan saknar dock kunskap bakom orden och får

ilskeutbrott, då hon slår och kastar saker kring sig, när hon inte förstår eller blir missförstådd.
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Hon har svårt att tolka känslor, hantera dem och kan inte omvandla dem till ord.

Omgivningen måste vara tydlig och hjälpa henne med kommunikationen. Även

tidsuppfattningen brister, hon tar inga egna initiativ vid till exempel påklädning,  vill helst inte

ha några kläder samt kräver konstant uppmärksamhet. Skolgången fungerar relativt bra med

drygt halva veckan i specialgrupp och resten i  vanlig klass, men i den stora gruppen hänger

hon inte med och lär sig i stort sett inget där. Hon klarar inte heller att lyssna på och minnas

instruktionerna på gymnastiken i den stora gruppen och om klasskamraterna säger hon att de

tittar på henne och inte tycker om henne. Lindgren upplever det som jobbigast att flickan är

missnöjd i moderns  närhet och skriver ”Det är få som vet hur fruktansvärt jobbigt det kan

vara att ha bekymmer om ett annorlunda barn, som hela tiden behöver stöd, försvar och hjälp.

Och man vet att detta troligen aldrig tar slut” (s. 70). Hon talar också om sorgen att flickan

inte är som andra barn (Lindgren 1996).

En av de senaste föräldraberättelserna är av amerikanskan Boushéy (2004), vars son har

högfungerande autism. Modern skriver om sin son upp till början av tonåren och beskriver

hans hyperkänslighet för ljud, aversion mot vissa kläder, kräsenhet med maten, behov av

rutiner och hur han ”stänger av” när han blir överstimulerad eller upprörd över något. Som

yngre kunde han ligga på golvet med ansiktet nedåt utan att man kunde tala honom till rätta.

Pojken har bättre och sämre dagar eller perioder och modern betonar att man vid dåliga dagar

behöver fokusera på det positiva. Boushéy beskriver svårigheterna att hitta lämpliga förskole-

och skolplaceringar liksom fritidsaktiviteter, pekar på vikten av att ha realistiska

förväntningar, ge barnet lagom utmaningar och hela tiden försöka se om det har det bra eller

om stressen är för hög. Hon skriver också om hur lite kontakt sonen har med andra barn trots

att han vistas hela dagarna i en vanlig klass. Den ende han egentligen talar med är läraren och

vid skolmaten har han suttit för sig själv (Boushéy 2004).

Boushéy (ibid.) talar om sin sorg och om hur viktigt stödet från andra föräldrar till barn med

funktionshinder är. Hon skriver att ”ingen kunde förstå vad jag gick igenom utom en annan

mor till ett barn med funktionshinder” (s. 20, min översättning), att det var en befrielse att

höra att det var likadant för andra barn. Hon skriver om oförstående eller negativa kontakter

från omgivningen och människor som missuppfattar sonen och att hon ibland är trött på att

vara ”autismförsvarare” (s. 76, min översättning) och ständigt förklara, till exempel för nya

lärare. Hon pekar samtidigt på vikten av kunskap om diagnosen, att fråga och ställa krav vad

gäller planeringen för barnet samt behovet av humor och mod. Sonen har fortfarande i början
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av tonåren bra och dåliga dagar och episoder av upprördhet. Boushéy skulle önska att sonens

liv var enklare, men hon tror att han i grunden är ett lyckligt barn  (Boushéy 2004).

3.4 Studier av familjernas situation
Åtskilliga studier har gjorts av situationen för familjer med barn med funktionshinder, bland

annat avseende föräldrastress, familje-, syskon- och kamratrelationer, skolsituation och

samhällsstöd.  Undersökningar har visat på hög belastning och stress i familjer, inte minst för

mödrarna, behov av information och kunskap och svårigheter att få adekvata insatser från

samhället. Några undersökningar har även gjort internationella jämförelser.

Olsson och Hwang (2003) har i en studie visat att svenska föräldrar till barn med

intellektuella funktionshinder beskriver samma stress, frånsett den ekonomiska belastningen,

som föräldrar i andra länder. De konstaterar att föräldrastressen inte helt kan tas bort med

stöd, men att stödet kan underlätta familjens situation och ge en valmöjlighet. De största

stressorerna var i deras undersökning begränsat socialt liv och begränsad tid. Arbete och barn

tog den mesta tiden, men familjerna hade även mer hushållsarbete och kontakter med

professionella. Olsson och Hwang diskuterar hur intensiva och långvariga krav kan resultera i

stressreaktioner. Vanligaste avlastning var anhöriga, men 69 % hade också avlastning från

samhället. Vårdbidraget sågs som ett sätt att minska yrkesarbete och stress.  Föräldrar tyckte

det svenska servicesystemet var svårnavigerat och utredningarna jobbiga, men svenska

föräldrar har troligen andra förväntningar på stödsystemet än vad man har i andra länder,

menar författarna (s. 328). Vad gäller syskonens situation beskrev föräldrar att syskonen

mognat, men föräldrar kände även skuld för att inte räcka till. Många föräldrar tyckte att

barnets funktionshinder hade stärkt relationerna i familjen.

Ett antal tvärnordiska studier om familjer med barn med Down syndrom visade på att

anhöriga var den vanligaste avlastningen för familjerna, men svenska familjer var minst och

danska mest nöjda med hjälp och avlastning från nätverk och samhälle och samma sak gällde

för mödrarnas sociala kontakter (Arvidsson 1997). De danska och isländska mödrarna hade

också bättre hälsa än de svenska och även syskonen följde mödrarnas hälsa (Hautamäki

1997). I studien talas om överbelastning, då föräldrarnas arbetsbörda och även mödrarnas

hälsobesvär kunde öka med barnets ålder samtidigt som mödrarna blev allt mindre till freds

med sin fritid (Hautamäki 1997). Familjerna i studien hade dock minst samma

bostadsstandard och inkomster som andra barnfamiljer (Kollberg 1997). Föräldrar var nöjda
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med kvaliteten på sitt stöd, men önskade mer avlastning för barnet, praktisk hjälp i hemmet

eller minskat förvärvsarbete (Arvidsson 1997; Kollberg 1997). Även i denna undersökning

upplevde föräldrar det svårt att få det stöd som de och barnet behövde, men danska föräldrar

var mest nöjda med informationen om samhällsstödet (Kollberg 1997). Studien diskuterar

tänkbara orsaker till att svenska familjer upplever service och omsorg sämre, om Danmark

och Island har ett bättre stöd- och avlastningssystem, som är mer flexibelt och skräddarsytt

efter varje familjs önskemål. De anser inte det finns belägg för att svenska familjer är mer

välinformerade om sina rättigheter och mer benägna att kräva insatser (Kollberg 1997).

Veisson (2000) har i en undersökning inte funnit  några större skillnader mellan Sverige och

Estland vad gäller  sociala och känslomässiga förhållanden hos föräldrar och syskon till barn

med begåvningshandikapp. Hon fann att framför allt estniska mödrar var mer emotionellt

instabila och hade fler depressiva symtom och negativa känslor än  en estnisk kontrollgrupp.

Veisson (ibid.) anser detta kan bero på långvarig stress. Hon fann även att syskonen visade

fler tecken på isolering, ängslan och oro, bland annat i skolsituationen, än kontrollgruppen.

Detta gällde framför allt systrarna, som liksom mödrarna visade högre ångest och oro.

I en undersökning i Storbritannien har Emerson (2003) visat att familjer med barn med

intellektuella funktionshinder var ekonomiskt missgynnade och att barnens svårigheter hade

en social och psykologisk inverkan på mödrarna. Få mödrar ansåg att barnets svårigheter hade

stärkt relationen mellan barnet och syskonen.

Starke (2003) har i sin avhandling undersökt situationen för svenska familjer med döttrar med

Turner syndrom, vilket är den vanligaste könskromosomavvikelsen bland kvinnor. Hon fann

att mödrarna hade övergripande ansvar för barn och hushåll, flickornas skolarbete,

lärarkontakter och stöttande i kamratproblem. Flickornas behov av uppmärksamhet påverkade

föräldrar och syskon i vardagslivet bland annat genom brist på sömn, konflikter mellan

familjemedlemmar, oro och tidspress. Under småbarnsåren upplevdes ätstörningar och

skrikighet som stressande, senare döttrarnas emotionella och sociala svårigheter, då flickorna

hade få, yngre eller inga kamrater. Mödrar oroade sig för hur flickorna skulle klara framtida

självständighet. Starke (ibid.) menar att föräldrar till barn med funktionshinder möter andra

krav än övriga föräldrar. Föräldrabarnrelationen var stressande och föräldrar kände ett större

ansvar som krävde högre kompetens och fick dessutom sällan stöd av professionella.

Föräldrar använde olika copingstrategier. Vissa såg intresseföreningar som positivt, då de
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kunde träffa andra i samma situation, få en subkultur och strategier att handskas med diagnos

och funktionshinder. Andra föräldrar var negativa till intresseföreningar och

föräldrautbildningar, då de fokuserade på det normala och ville undvika att stigmatisera

dottern. Sammantaget sågs dock föräldrarnas behov av att förstå och få kunskap om

diagnosen som viktigt och flertalet sökte även ytterligare information.

Högberg (1996) fann i sin forskning att i familjer med barn med funktionshinder handlade

barnets inverkan på familjelivet främst om begränsningar och bundenheten. Man kunde inte

göra något spontant utan allt måste planeras noga, omvårdnaden av barnet tog tid och syskon

fick stå tillbaka. Föräldrar ansåg det viktigt att prata med andra föräldrar för att lära sig

handskas med samhällets insatser och lära sig driva egna frågor. Föräldrar kände att de måste

lära sig att kräva sina rättigheter och strida för service.

Ahlqvist (1997) har beskrivit situationen för föräldrar till barn med autism. Familjernas

situation förbättrades av att kunskapen om autism ökade, men de fick ofta kämpa för att få rätt

diagnos, information om samhällets resurser, adekvat omsorg och avlastning. Alla föräldrar

hade avlastning, men för yngre barn fanns en kritik mot kvaliteten, för äldre mot kvantiteten.

För vissa familjer hade funktionshindret inneburit större förändringar, till exempel vad gäller

mödrars möjlighet till förvärvsarbete. Dessutom hade umgänget begränsats och anpassats till

barnet. Föräldrar tyckte att skolan och kontakter med skolpersonal fungerade mycket bra.

Kadesjö (2002) undersökte föräldrastress hos mödrar till förskolebarn med ADHD och fann

att föräldrar till barn med ADHD visade mer stress än en kontrollgrupp. De enda

demografiska faktorer som hade betydelse var status på moderns yrke (ej faderns) och barnets

ålder. Hon diskuterar att föräldrar med mer utbildning har mer  kunskap, vilket ger ett annat

bemötande av barnet och att detta skulle kunna förebygga beteendeproblem.

Dellve, Cernerud och Hallberg (2000) har genom att intervjua 12-18-åriga systrar till pojkar

med DAMP eller Asperger syndrom undersökt syskonsituationen ur flickornas eget

perspektiv och hur systrarna hanterade sin livssituation i familjen. De fann att det för

flickorna ofta var frågan om ett dilemma mellan krav och omsorg, som de på olika sätt

försökte harmonisera.

Jakobsson (2002) har undersökt skolsituationen för elever med diagnoser på olika syndrom
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och funnit att en väl fungerande kommunikation och samverkan mellan skolan och hemmet är

avgörande för  skolsituationen. Föräldrarna upplevde sig själva som spindeln i nätet, som

måste hålla ordning på och dra i alla trådar för att få systemet runt barnet att fungera.

Jakobsson (ibid.) visar även på behovet av information och kunskap hos föräldrar och

beskriver hur de sökte ytterligare diagnosinformation utöver vad sjukvården gett. Hon menar

att diagnosen gav vissa föräldrarna kraft att kämpa för barnets rättigheter och framtid (s. 165)

och att kunskaperna gav en tydligare riktning i deras strävan (s. 174). Jakobsson (2002)

beskriver att vissa föräldrar ansåg det svårare för barnet att passa in socialt än

kunskapsmässigt i klassen och hon märkte också att många av eleverna var ensamma på

rasterna, att de ”höll sig i närheten av aktiviteter som pågick men vid sidan av och deltog inte

aktivt” (s. 146).

När det gäller forskning om samhällets stödinsatser har Phannenstill (2002) beskrivet hur

möjligheten att få adekvat bemötande, behandling och stöd vid autistiska svårigheter är

beroende av en diagnos som överensstämmer med funktionshindret. Men även efter en

autismdiagnos har det ofta varit en lång process innan personerna fått fungerande insatser

enligt LSS. Hon visar på brister och oklarheter i handläggning och tillämpning av lagen och

att kommunernas uppsökande och informerande verksamhet förefaller ha fungerat dåligt.

Phannenstill (2002) beskriver också intresseföreningarnas roll som bland annat

kunskapsförmedlare till familjerna och samhället och med en social, stödjande och rådgivande

funktion till personer med neuropsykiatriska diagnoser och deras anhöriga.

4 Samhällets stöd

4.1 Sverige
Kommunerna ansvarar för praktiskt stöd som kan underlätta vardagen för personer med

funktionshinder. Kommunen har det yttersta ansvaret för att den enskilde får den hjälp och det

stöd han eller hon behöver (SFS 2001:453). Personer med autism eller autismliknande

tillstånd har rätt till insatser enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

(SFS 1993:387). Vilket stöd en familj kan behöva varierar från familj till familj och från en

tid till en annan. Familjer kan söka avlösarservice i hemmet, ledsagare för barnet till och från

aktiviteter utanför hemmet och korttidsvistelse utanför hemmet på korttidshem, i stödfamilj

eller som läger. Tonåringar har rätt till korttidstillsyn för skolungdom i anslutning till
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skoldagen och/eller under lov. För tonåringar kan föräldrar även söka kamratstöd i form av

kontaktperson. Familjen kan få råd och stöd av personal med kunskap om funktionshinder

(ges oftast av landstingen) och personer med mycket stora behov kan få hjälp genom en

personlig assistent med i första hand sina grundläggande behov. Familjen kan begära att en

individuell plan upprättas för beslutade och planerade insatser (Utvecklingsenheten för

handikappfrågor 2004; SFS 1993:387; SFS 2001:453; SmågruppsCentrum).

Genom kommunen  kan familjen även söka färdtjänst för barn som har svårt att åka allmänna

kommunikationsmedel och bostadsanpassningsbidrag för att kunna anpassa inre eller yttre

hemmiljö efter barnets behov (Utvecklingsenheten för handikappfrågor 2004;

SmågruppsCentrum 2005).

I den svenska skolan (SFS 1985:100) börjar skolplikten vid sju års ålder och varar nio läsår  i

grundskolan (10 år i särskolan). Förskoleklass för sexåringar är frivillig. För yngre barn finns

förskoleverksamhet och för skolbarn finns utanför skoltid skolbarnsomsorg. Enligt skollagen

(SFS 1985:100) ska barn som behöver  särskilt  stöd i sin utveckling erbjudas plats i förskola

eller fritidshem till och med 12 års ålder och där ges den omsorg som behövs för deras

speciella behov. I skolan ska undervisningen anpassas till varje elevs förutsättningar och

behov (SKOLFS 1994:1). I läroplanen (ibid.) poängteras att skolan har ett särskilt ansvar för

de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen och att det är

rektors ansvar att elever får det särskilda stöd och den hjälp de behöver. Skolan är även

skyldig att ordna skolskjuts om det behövs på grund av funktionshinder (SFS 1985:100). Barn

som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapsmål därför att de är

utvecklingsstörda, har autism eller autismliknande tillstånd kan alternativt gå i särskola (ibid).

Genom Försäkringskassan kan föräldrar till barn med varaktiga funktionshinder söka

vårdbidrag. Ett helt vårdbidrag 2005 är 8.208 kronor/månad brutto. Vissa familjer kan även

vara berättigade till bilstöd. Dessutom ansvarar Försäkringskassan för assistansersättning för

barn som är i behov av mer än 20 timmars assistans per vecka (se ovan kommunens LSS-

insatser) (Försäkringskassan; Utvecklingsenheten för handikappfrågor 2004;

SmågruppsCentrum 2005).

Landstinget ansvarar för hälso- och sjukvård inklusive bland annat habilitering och

hjälpmedel. De flesta landsting har särskilda habiliteringsteam med till exempel sjukgymnast,
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psykolog, kurator, arbetsterapeut, som kan ge stöd till barnet och familjen. I vissa landsting

får barn med Asperger syndrom istället stöd och habilitering genom Barn- och

ungdomspsykiatrin. (Utvecklingsenheten för handikappfrågor  2004; SmågruppsCentrum

2005; SFS 1982:763).

4.2 Spanien
Det är svårt att helt översätta det spanska samhällsstödet till svenska förhållanden. Bland

annat har de spanska regionerna mycket större självständighet än till exempel svenska

landsting. Uppgifterna om spanskt samhällsstöd grundar sig på intervjuer med Simon1, som är

lärare vid Socialhögskolan i Vitoria, och Calle2, som är läkare vid intresseföreningen

APNABIs konsultteam i Bilbao. I stort sett gäller vad som nedan beskrivs för hela Spanien.

Simon hänvisar till den spanska konstitutionen, kapitel III artikel 49, om att  samhället ska

förebygga, behandla, rehabilitera och integrera funktionshindrade. Den viktigaste lagen för

detta är Ley para la Integración Social del Minusválido, LISMI, från 1982. Familjer kan få ett

mindre ekonomiskt stöd för barn under 19 år med en funktionsnedsättning på minst 30 %.

Summan är lika stor oavsett hur stor funktionsnedsättningen är. Familjerna kan även få

assistenthjälp av tredje person för mycket vårdkrävande barn. Det är då fråga om en praktisk

hjälp med till exempel personlig hygien. Ekonomisk eller praktisk hjälp söks och utreds

lokalt. Socialkontoret ansvarar för detta och remitterar barnet till ett lokalt medicinskt team

med läkare, psykolog med flera, som utvärderar och bedömer graden av

funktionsnedsättningen. Beslut om praktisk eller ekonomisk ersättning tas av den regionala

regeringen. Tillsyn vid lov sköts däremot av privata organisationer, till exempel

intresseorganisationer, som anordnar läger.

Simon hänvisar även till en lag om tillgänglighet från 1995, enligt vilken varje region ska

göra en egen plan för hur man ska få den fysiska miljön mer anpassad till funktionshindrade.

Fastighetsägare och arbetsplatser kan söka bidrag för att göra sina lokaler mer tillgängliga.

För anpassningen inne i bostäder finns ett litet inkomstprövat bidrag som kan sökas, men det

är få som har möjlighet att få detta.

Skolan är, enligt Simon, obligatorisk för åldersgruppen sex  till 16 år, men frivillig för barn

                                                
1 Simon Afonso, Dolores. Lärare vid Socialhögskolan, Vitoria, Spanien. Intervju med tolk 2005-04-22.
2 Calle Fano, Ricardo. Läkare vid APNABI konsultteam, Bilbao, Spanien. Intervju med tolk 2005-04-22.
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som är tre till sex år, undantaget Baskien där den är obligatorisk från tre års ålder (Calle).

Vanligen har man en delad skoldag i såväl den frivilliga som den obligatoriska skolan. Barnen

äter då oftast inte lunch på skolan, utan har en minst två timmar lång lunchrast i hemmet (The

Spanish education system 2004).

Simon menar att elever med funktionshinder i första hand integreras i vanliga klasser, där

speciallärare arbetar i  klassen med barnet med funktionshinder och, enligt spansk skollag, en

assistent ska ge barnet praktiskt stöd.  Simon har dock uppfattningen att det inte finns

tillräckliga resurser för alla. Flera skolor kan också ha ett gemensamt stödteam bestående av

psykolog, kurator och talpedagog (The Spanish education system 2004) och för vissa barn kan

det bli aktuellt med specialklasser eller speciella utbildningscentra, enligt Simon. Barn som

behöver skolskjuts till och från skolan kan få detta även i Spanien, men för den frivilliga

skolan för barn som är tre till sex år samt i förskolan för yngre barn gäller inte skollagens krav

på stöd (Simon).

Vad gäller habilitering finns det, enligt Simon, i Spanien  offentliga lokala centrum med

läkare, psykolog med flera, men även privata centrum, som till exempel drivs av

intresseföreningar, kan arbeta i överenskommelse med kommunerna och vara offentligt

finansierade. I många spanska regioner driver intresseföreningarna centrum med

multidisciplinära team för diagnostisering och behandling (Trastemos del Especto Autista

2005). Enligt Calle varierar teamen i storlek och sammansättning, de kan till exempel bestå av

psykiater, barnläkare, psykolog, socialarbetare, pedagog, jurist, sjukgymnast och

arbetsterapeut. Föreningar kan även driva egna skolor, boenden, daglig verksamhet och

arrangera fritidsaktiviteter. Calle menar dock att skolorna kan komma att upphöra, då målet är

att barn med funktionshinder ska integreras i den ordinarie skolan. Föreningarnas pedagoger

arbetar som konsulter i de skolor i regionen där det finns barn med autismspektrumstörning

och ger även utbildning till skolpersonal. Föreningarnas personal kan också, enligt Calle,

hjälpa till att förmedla kontakt mellan föräldrar och kommun vid behov och till exempel

integrera barn i olika kommunala eller privata fritidsverksamheter. En intresseförening kan

också själv driva ett fritidscenter med sociala aktiviteter för barn och vuxna med till exempel

Asperger syndrom, arrangera helgboenden och under sommaren lägerverksamhet. För barn

med stora svårigheter kan finnas en form av avlösare, framför allt när föräldrar är sjuka, eller

ledsagare och i föreningarnas boenden kan även finnas akutplatser.
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5 Metod och urval

5.1 Metod
Utifrån undersökningens syfte har jag valt att göra en kvalitativ komparativ studie.  Den

kvalitativa studien passar för småskaliga undersökningar och ett holistiskt perspektiv

(Denscombe 2000). Denscombe (ibid.) pekar på att en av fördelarna med kvalitativ forskning

är att det finns en förankring i verkligheten hos beskrivningar och teorier. Andra fördelar är

att  kvalitativ forskning är  bra på att hantera komplexa sociala situationer, att ”det finns

tolerans för tvetydigheter och motsägelser” (s. 260)  och ”möjligheter till alternativa

förklaringar” (s. 260).  Nackdelarna är bland annat att data ”kan vara mindre representativa”,

och generaliserbarheten blir därmed svårbedömd, samt att ”tolkningen är nära kopplad till

forskarens ’jag’” (s. 260) och resultaten mer försiktiga.

Studien har genomförts med halvstrukturerade intervjuer efter en intervjumall. Det faktum att

flickorna är så få gjorde en enkätundersökning omöjlig. Även med bara sex informanter för

intervjuer har det varit ett omfattande arbete att nå mödrarna, framför allt i Spanien. En annan

svårighet vid en enkät hade varit kulturskillnaderna och att kunna formulera frågor så att de

uppfattades lika i två skilda kulturer.

Intervjuns fördelar är enligt Denscombe (2000) bland annat dess djup, ämnen kan utforskas,

frågor följas upp (s. 161), data baseras på informanternas prioriteringar, åsikter och idéer (s.

162) och forskningen ger antagligen värdefulla insikter som grundar sig på de djupgående

informationer som samlas in (s. 162).  Det är dessutom troligen den mest flexibla metoden

med hög svarsfrekvens och  vad gäller validitet kan riktighet och relevans hos data

kontrolleras under tiden de samlas in (s. 162).

Att ha en viss struktur i undersökningen har varit viktigt för att kunna göra jämförelser mellan

två länder, men även för att vara säker på att alla önskade områden täckts under pågående

intervju. Samtidigt har flexibilitet krävts för att kunna följa informanternas resonemang och

för att kunna vara öppen för nya relevanta områden som inte har funnits med i intervjumallen.

Detta har varit viktigt inte minst med tanke på att  hälften av intervjuerna genomfördes  i en

annan kultur än den svenska. Metoden påminner om fältforskningens sätt att placera individen

i centrum och ta ”intervjupersonernas subjektiva upplevelser och erfarenheter på allvar”
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(Dahlgren 1996, s. 82), och att tillämpa ”ett helhetsperspektiv; att se till så många aspekter

och perspektiv som möjligt och försöka vara öppen och mottaglig för den information som

intervjupersonerna förmedlar” (Dahlgren 1996, s. 82).

5.2 Urval
Urvalet består av sex mödrar, samtliga i åldern 38 till 49 år, till flickor med Asperger syndrom

eller högfungerande autism. Hälften av mödrarna är infödda spanjorskor och bosatta i en

större spansk stad, hälften är infödda svenskor och bosatta i en motsvarande större stad i

Sverige.

Familjernas döttrar är i åldern 10-15 år. Att just denna åldersgrupp valts beror på att

diagnoserna Asperger syndrom och högfungerande autism många gånger sätts först när

flickorna blivit lite äldre, vilket innebär att det kunde ha varit ännu svårare att hitta mödrar till

flickor i lägre åldrar. Dessutom såg jag det som en fördel att det med denna åldersgrupp var

möjligt att inte enbart ställa frågor om hur situationen var vid intervjutillfället, utan även fråga

om förhållanden när flickorna var yngre och på så vis få kunskap om svårigheter vid andra

tidpunkter och vid lägre åldrar samt att jämföra vad som blivit bättre och vad som försvårats

under åren.

Att jag valde flickor med dessa diagnoser beror bland annat på att jag tidigare arbetat med

denna grupp och kände mig insatt i familjernas situation samt att de flesta studier av dessa

diagnoser är gjorda på pojkar (Ågrenska 2004). I slutrapporten från Flickprojektet (Gillberg &

Kopp 2003) sägs att tidigare forskning visat att ”flickor inte uppmärksammades för sina

svårigheter i lika hög grad som pojkar” (Gillberg & Kopp 2003, s. 2) och att sannolikheten är

”mycket högre för att deras svårigheter inte diagnostiseras och åtgärdas på motsvarande sätt

som pojkarnas” (s. 2).  I Flickprojektet (ibid.) var nästan en tredjedel av de flickor som fick en

autismdiagnos över 11 år vid diagnostillfället.

Valet av enbart mödrar och ej fäder  beror på att mödrarna, enligt min tidigare erfarenhet, ofta

har mer kunskap om vardagsförhållandena än vad papporna har, samt att mödrarna, enligt

tidigare forskning (Olsson & Hwang 2003; Veisson 2000),  påverkas mer än fäderna av att ha

ett barn med funktionshinder. Dessutom har man i flera tidigare undersökningar främst

intervjuat mödrar ( Emerson  2003; Kadesjö 2002; Starke 2003).
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Att det finns förhållandevis få flickor med dessa diagnoser har varit en svårighet när det gällt

att nå informanter. Genom intresseföreningar i Sverige och Spanien har jag i vardera landet

kommit i kontakt med tre mödrar, som varit intresserade av att delta i undersökningen. Inom

de uppställda kriterierna har jag inte påverkat urvalet, utan föreningarnas kontaktpersoner har

själva valt vilka familjer som kontaktats.

I Sverige kontaktades Föreningen Autism på tre orter via mail och telefon. Den ort som valdes

var den där kontaktpersonen först kunde förmedla kontakt med familjer att intervjua.

Kontaktpersonen hade hört av sig till de familjer som hon först kom att tänka på och som för

närvarande inte hade en för jobbig situation för att kunna delta. Ingen av de tillfrågade

familjerna tackade nej.

I Spanien har de flesta kontakter gått genom tolk. Efter att det visat sig omöjligt att via den

först kontaktade intresseföreningen nå mödrar att intervjua, kontaktades en större

intresseförening på annan ort. Denna förening hänvisade till sitt konsultteam och efter flera

telefon- och brevkontakter med teamets koordinator kunde denne förmedla kontakt med tre

mödrar till flickor med autismspektrumstörning och normal begåvning. Dessa var de enda

färdigdiagnostiserade flickor i åldern 10-15 år som föreningens team hade kontakt med.

Naturligtvis finns risken att gruppen som deltagit ser annorlunda ut än gruppen mödrar till

flickor med Asperger syndrom/högfungerande autism i stort. Risken är till exempel att jag i

Sverige inte nått de mödrar som för tillfället var mest trötta och stressade och hade stora

pågående problem i vardagen. I viss mån kan detta kompenseras av de retrospektiva frågorna.

I Spanien kan kanske situationen se annorlunda ut i andra delar av landet, då de olika

regionerna  har en stor självständighet och samhällsservicen varierar. Dessutom är samtliga

undersökningens mödrar bosatta i större städer i Sverige och Spanien, och kanske inte

representativa för landsbygden, och ingen av dem har invandrarbakgrund.

Det visade sig under en av de spanska intervjuerna att flickans diagnos inte var helt klart

fastställd. Troligen faller den dock inom autismspektrat. En av de svenska flickorna har

förutom en autismspektrumdiagnos även ett rörelsehinder. Gemensamt för flera flickor är att

de har mer än en neuropsykiatrisk diagnos, vilket är vanligt vid autismspektrumdiagnoser

(Ehlers 1996; Gillberg 1999, 2001).
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5.3 Intervjuerna

5.3.1 Teman
Intervjuerna har gjorts efter ett antal teman (bil. 3). Ett av dessa kretsar kring familjen; vilka

bor i familjen, föräldrarnas arbete och utbildning, familjens bostad och ekonomiska

förhållanden. Ett annat tema har varit flickans diagnos, hennes svårigheter i olika åldrar och

utveckling. Ett tredje tema har handlat om hennes skolgång, vilken hjälp hon fått och får i

skolan och hur familjen ser på hennes skolgång. Andra teman har varit tillsyn under

förskoletiden och utanför skoltid. Ytterligare teman är flickans fritidssysselsättningar,

kamratrelationer och eventuell mobbning. Hur familjens relationer till släkt och vänner har

påverkats av dotterns funktionshinder och även  relationen mellan flickorna och syskonen har

varit andra teman. Till sist har frågor ställts om funktionshindrets påverkan på familjen och

moderns dagliga liv. Det avslutande temat handlar om familjens behov av och möjligheter till

stöd från omgivningen och samhället och vad man där skulle önska.

5.3.2 Genomförande
De spanska intervjuerna gjordes i intresseföreningens lokaler under två eftermiddagar i

samma vecka i april 2005. Avsikten var att två av intervjuerna skulle göras den första

eftermiddagen och en intervju den andra. Den första intervjun blev dock betydligt längre än

beräknat och modern återkom intervjudag två för att avsluta intervjun. Två av intervjuerna tog

drygt en timma vardera, den längre intervjun varade drygt en och en halv timma.

Intervjufrågorna ställdes på engelska och översattes under pågående intervju till spanska av

tolken. Svaren på spanska översattes på motsvarande sätt till engelska.

De svenska intervjuerna genomfördes under två veckor i augusti 2005 med en intervju den

ena veckan och två intervjuer under en och samma dag följande vecka. Familjerna erbjöds att

göra intervjuerna i Föreningen Autisms lokaler, men på grund av olika omständigheter

föreslog familjerna andra alternativ. Detta innebar att en intervju genomfördes i familjens

hem, en i  familjens fritidsbostad och den tredje i en fritidsförenings klubblokal. Intervjun i

hemmet avbröts vid ett par tillfällen av andra familjemedlemmar och intervjun i klubblokalen

ett par gånger av andra föreningsmedlemmar. Samtliga intervjuer tog ungefär en och en halv

timma.

Anteckningar fördes hela tiden under samtliga intervjuerna och de spelades även in på

ljudband med mödrarnas medgivande. Under intervjuerna har intervjuguiden i stort sett följts,
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men frågorna har ställts i den ordning som blev naturlig i samtalet och ibland efter ett tema

som spände över flera intervjuområden. Frågorna har fördjupats under intervjuerna både för

att få utförligare svar och för att kontrollera att frågor och svar uppfattats korrekt. Vid behov

har jag senare under intervjuerna återvänt till ett område som behövt belysas bättre. Ett par av

de spanska mödrarna var ledsna vid några av frågorna, bland annat en mor när hon berättade

om oron för framtiden och en annan när hon beskrev hur hon allt sedan lågstadiet försökt få

hjälp för dottern. Hon hade själv hela tiden förstått att det var något annorlunda med flickan.

Även de svenska mödrarna talade om sin sorg.

Min erfarenhet från intervjuerna är att det var svårt att förmå de spanska mödrarna att tala om

sig själva i förhållande till döttrarna och vad döttrarnas svårigheter innebar för dem

personligen. På frågor om vad flickornas svårigheter innebar för mödrarnas liv svarade

mödrarna genom att tala om flickornas svårigheter, hur de ville hjälpa sina döttrar och den oro

de kände inför framtiden. Vissa intervjufrågor visade sig också helt irrelevanta, till exempel

så förstod de spanska mödrarna inte frågorna om föräldragrupper/föräldrautbildning och olika

former av stöd. Jag hade dock innan intervjuerna insett att denna grupp föräldrar troligen inte

hade vare sig praktiskt eller ekonomiskt stöd från samhället utöver habilitering och skola. I

frågor som innehöll ordet ”familj” tycktes detta begrepp uppfattas som en mycket större

grupp än kärnfamiljen, det vill säga mer motsvarande det vi i Sverige kallar släkt.

5.3.3 Bearbetning av intervjuerna
Efter intervjuerna lyssnades samtliga spanska band igenom och svaren, tolkade till engelska,

skrevs ner. Vissa avsnitt lyssnades även igenom av tolken. De svenska intervjubanden har

enbart avlyssnats delvis. Samtliga svenska föräldrar har kontaktats via telefon eller mail för

uppföljningsfrågor.

Svaren från de tre olika intervjuerna har vid bearbetningen sammanförts under

intervjuguidens olika teman med vissa ändringar av teman. Så har till exempel kamrater och

mobbning blivit ett eget tema istället för att ingå under skola respektive fritid. Efter att svaren

sammanställts från intervjuer i respektive land har svaren temavis jämförts mellan de två

länderna.

5.4 Tillförlitlighet
För att få god validitet har ett stort antal frågor inom olika områden av vardagslivet ställts till
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varje mamma. Sammantaget bör svaren på dessa kunna ge en bild av hur det är att leva i

Spanien respektive Sverige när man har en dotter med Asperger syndrom eller högfungerande

autism. Under intervjuerna har studien validerats genom uppföljningsfrågor och feedback till

mödrarna och vissa kontakter har även tagits i efterhand.

Vad gäller reliabiliteten har framför allt tre frågor behövt hanteras under studien; språk- och

kulturskillnaderna mellan Sverige och Spanien samt de retrospektiva frågorna. Detta har

återigen främst skett genom uppföljningsfrågor och feedback till mödrarna.

En stor svårighet vad gäller den spanska delen av studien har varit att tolk behövt användas

vid de flesta kontakter och alla intervjuer, eftersom varken kontaktpersonerna eller

informanterna var engelsktalande och min egen spanska är bristfällig. Den tolk som har

använts är en spanjor som är lärare i spanska och engelska. Alla tolkningar och översättningar

mellan spanska och svenska har alltså gjorts via engelska. Detta har inneburit en större risk

för missförstånd och att nyanser i vissa fall gått förlorade.

Min förförståelse och tidigare erfarenhet av familjer med flickor med Asperger

syndrom/högfungerande autism kan både ha inverkat positivt och negativt vid

intervjutillfället, tolkningen och analysen. Mödrarna har förstått att jag känner igen deras

situation, men i vissa fall kan förförståelsen också ha inneburit att jag dragit förhastade

slutsatser och gjort en felaktig tolkning, inte minst på grund av otillräcklig kännedom om

spanska förhållanden och spansk samhälls- och familjekultur. Risken finns att mödrarna och

jag inte uppfattat varandra korrekt på grund av olika kulturella referensramar. Barbosa da

Silva (1996) diskuterar att förförståelse behövs för förståelse och tolkning, men min

förförståelse omfattar främst autism i Sverige.

En annan risk, som gäller såväl de svenska som spanska intervjuerna, är att svaren på de

frågor  som gäller tidigare förhållanden kan vara otillförlitliga, eftersom mödrarna kan ha

glömt eller omvärderat i efterhand (Happé 1994).

Vid all tolkning och analys har jag varit mycket försiktig och följt ”generositetsprincipen”

(Barbosa da Silva 1996, s. 184 ), det vill säga att jag har betraktat talaren som ” rationell och

saklig så länge det han/hon säger/.../inte faktiskt `talar för motsatsen´” (ibid. s. 184).
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Det är en liten studie och därför svårt att bedöma hur pass generaliserbara resultaten är.

Gruppen som intervjuats är tämligen homogen. Samtliga informanter är mödrar till flickor

med relativt lika diagnos och ålder, även mödrarna är relativt jämngamla, alla är

sammanlevande med döttrarnas far och flera syskon finns i varje familj. Dessutom bor alla i

en större stad och ingen har invandrarbakgrund. Att det i två svenska och en spansk familj

finns ytterligare ett barn med någon form av neuropsykiatrisk diagnos och att en svensk flicka

även har ett rörelsehinder har troligen påverkat vissa svar. Undersökningen kan emellertid

jämföras med de beskrivningar som kvinnor med högfungerande autism eller Asperger

syndrom själva skrivit, redogörelser av mödrar till barn med dessa svårigheter samt aktuell

forskning kring familjer med  barn med funktionshinder.

5.5 Genusperspektiv
Gillberg (2001) skriver att flickor med Asperger syndrom kan ha en annorlunda

symtomkonstellation än vad som är typiskt för pojkar och vissa flickor kan därför missas i

studier av förekomst, ”Pojkar har klarare symtom mycket oftare än flickor” (s. 37). Enligt

Svenny Kopp (Ågrenska 2004) är Asperger syndrom fyra gånger vanligare hos pojkar än hos

flickor, men två nyligen utförda studier visar att könsskillnaden kan vara mindre. Dock är

skillnaden mellan antal pojkar och flickor som får diagnos fortfarande stor.

Av alla utbetalade vårdbidrag i september 2004 avsåg 63 % pojkar och 37 % flickor

(Försäkringskassan 2005) och av LSS-insatser 2001 gavs 60 % till pojkar och 40 % till flickor

(Handikappomsorg 2002). Vad gäller vårdbidrag för barn som har autism eller autismliknande

tillstånd utgör flickorna 25 % av de vårdbidragsberättigade (ibid.).  I Riksförsäkringsverkets

granskning av vårdbidrag för barn med ADHD ser man inget som talar för att flickor med

denna diagnos behöver ha större svårigheter än pojkar för att vårdbidrag ska beviljas (RFV

Anser 2003:2). Att färre flickor har vårdbidrag antas bero på att de upptäcks och

diagnostiseras i lägre utsträckning än pojkar. Riksförsäkringsverket (RFV Analyserar

2002:10) hänvisar till SOU 1998:138 om att flickors symtom ofta misstolkas eller förblir

osynliga. ”De flickor som får fel diagnos eller ingen alls har ännu svårare att få det stöd de

behöver, och föräldrarna har med stor sannolikhet svårare få vårdbidrag (SOU 1998:138)”

(s. 11). Om flickor med ADHD uppmärksammas mer i framtiden räknar man med att detta

leder till att fler flickor blir berättigade till vårdbidrag (RFV Anser 2003:2). Något liknande

kan troligen även gälla Asperger syndrom och högfungerande autism. I en presentation av

Kopp och Gillberg (1992)  av sex flickor, som uppfyllde kriterierna för autism, sägs att flickor
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bland annat tycks ha bättre språkliga och socialt imiterande förmågor och att detta kan dölja

deras svårigheter så att de inte misstänks ha autism trots omfattande empatistörningar.

Jag har valt att intervjua mödrarna på grund av min tidigare erfarenhet av att mamma oftast är

den förälder som bäst känner till förhållandena runt barnet. I flera tidigare undersökningar är

det också just till mödrarna som man ställt frågorna (Emerson 2003; Kadesjö 2002; Starke

2003) och flera forskare visar att det är mödrarnas liv som påverkas mer än fädernas när man

har ett barn med funktionshinder (Olsson & Hwang 2003; Veisson 2000). Samma sak visar en

studie av Riksförsäkringsverket (RFV analyserar 2002:13).

5.6 Etiska överväganden
Undersökningen följer de forskningsetiska principerna inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet 1990) liksom internationella etiska

riktlinjer, som europeiska RESPECT-riktlinjer (Institute for employment studies) och

UNESCO:s riktlinjer (MOST) Enligt dessa krävs ej prövning av forskningsetisk kommitté för

undersökningar som helt bygger på deltagarnas aktiva medverkan.

Hänsyn har tagits till de grundläggande individskyddskraven; informationskravet,

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Detta innebär att alla de

intervjuade innan deltagandet i undersökningen och sedan åter i samband med intervjun,

informerats om syftet med undersökningen samt att deras medverkan är frivillig och kan

avbrytas när de så önskar. De har också tillförsäkrats anonymitet, att ingen utomstående får ta

del av intervjumaterialet, att det ej kommer att användas i något annat syfte samt att

anteckningar och band kommer att förstöras efter det att resultaten redovisats.

Att det i varje land är en så liten grupp som deltagit, och det dessutom handlar om en relativt

ovanlig diagnos, har ställt extra stora krav på redovisningen av resultaten för att i möjligaste

mån inte röja familjernas identitet. Det hade varit önskvärt att kunna göra en tydligare

presentation av varje familj, men i redovisningen har familjernas anonymitet prioriterats

framför en utförligare beskrivning. Vissa uppgifter har utelämnats för att skydda

anonymiteten, för andra uppgifter har familjerna lämnat sitt godkännande.

Samtliga deltagare var intresserade av att få ta del av den färdiga sammanställningen. För de

spanska deltagarna kommer sammanfattningen att översättas till spanska.
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Jag var före intervjuerna medveten om att vissa frågor skulle kunna väcka jobbiga känslor hos

mödrarna då de påmindes om sina döttrars tillkortakommanden i olika situationer. Tyvärr

visade sig detta också vara fallet. Konsultteamet i Spanien informerades efter intervjuerna och

mödrarna har i efterhand uppgett att de varit positiva till sitt deltagande i undersökningen. I

Sverige har samtliga familjer i efterhand kontaktats per telefon.

6 Resultat

6.1 Sverige

6.1.1 Familjerna
De tre svenska mödrarna hade vid intervjutillfället döttrar som var 10, 12 respektive 15 år och

enligt mödrarna hade diagnoserna autismliknande tillstånd, autism med normalbegåvning

respektive Asperger syndrom. Alla flickor hade ytterligare någon neuropsykiatrisk diagnos

och en flicka hade dessutom ett rörelsehinder. Alla flickor levde med båda sina föräldrar.

Föräldrarna var mellan 38 och 52 år. Familjerna hade två, tre respektive fyra barn, men i en

familj hade flickans samtliga syskon flyttat hemifrån. Denna flicka och ytterligare en av

flickorna var yngst i sina familjer, medan den tredje flickan var äldsta barnet. I två av

familjerna hade även ett av flickans syskon en neuropsykiatrisk diagnos.

Två familjer bodde i villa, medan en familj bodde i en större lägenhet. Alla flickor hade eget

rum. Två familjer ansåg sig ha god ekonomi och en familj ansåg att ekonomin var mycket

god. Ett par familjer tyckte att de hade betydligt sämre ekonomi innan vårdbidrag beviljades. I

samtliga familjer fanns minst en bil och en dator.  En familj hade sommarställe.

Av mödrarna yrkesarbetade en mor i stort sett heltid som personlig assistent för sin dotter, en

mor arbetade halvtid men hade tidigare arbetat 75 %, medan den tredje modern nu var

hemarbetande med sporadiskt extraarbetade på sin gamla anställning samt ett eget företag av

liten omfattning. På sin senaste anställning hade hon successivt gått ner i arbetstid från 70 %

till 25 % innan hon sade upp sig. En annan av mödrarna hade varit hemmafru fram till för sex

år sedan, då hon började arbeta halvtid. Ett par av mammorna har studerat på universitetsnivå

under de senaste åren, men den ena fick avbryta studierna på grund av dottern. Den tredje

modern planerade börja studera kommande höst. Två av mödrarna hade tidigare varit
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långtidssjukskrivna och en av dessa hade idag halv sjukpension.

En av mödrarna hade universitetsutbildning, en mor avbrutna universitetsstudier, medan den

tredje modern hade en yrkesutbildning på gymnasienivå.

Alla fäder arbetade heltid och dag. En far hade en egen firma och hade i viss mån kunnat styra

sina arbetstider men detta hade även inneburit att han inte kunnat satsa fullt på verksamheten.

En av fäderna hade universitetsutbildning, de två andra yrkesutbildningar på gymnasienivå.

6.1.2 Bakgrund för flickorna
Flickorna fick en autismspektrumdiagnos vid tre, fem respektive 12 års ålder och samtliga

fick den av läkare vid barnneuropsykiatrisk mottagning. En mor berättade att det första hon

märkte som var annorlunda var att dottern som spädbarn inte tyckte om beröring och

ögonkontakt. En annan mor märkte ett annorlunda beteende hos dottern i tre- till fyraårsåldern

jämfört med syskonen, något stämde inte. Flickan var envis, rutinbunden och fick

raseriutbrott när man inte följde ritualerna. Som sjuåring fick hon även problem med läraren

och habiliteringspersonalen började då tala om autistiska drag. Det dröjde dock tills hon var i

12-årsåldern innan hon var färdigutredd och fick diagnos. Även den tredje mamman talade

om att något inte stämde, dottern var annorlunda på ett diffust sätt. Flickan hade en ovanlig

uthållighet, envishet och vilja. Hon vägrade äta om hon inte blev ammad och var i 8-9-

månadersåldern inlagd, då man trodde hon hade en depression. När hon började prata, pratade

hon bara hemma, inte ute bland andra.

En av flickorna hade talat tidigt och hade idag ett stort ordförråd, men feltolkade och

missförstod så det lätt blev rörigt. Även en av de andra flickorna hade alltid haft ett bra tal och

varit mycket verbal. Den tredje flickan hade selektiv mutism, vilket innebar att hon bara

talade i vissa sociala miljöer. Hon hade gått på terapi och först det senaste året börjat tala

utanför hemmet. Vad gäller sömnen hade en flicka alltid haft dålig sömn. Hon hade ångest på

kvällen och svårt att komma till ro och hon vandrade på nätterna. En annan flicka sov inte en

hel natt under de första åren utan var skrikig och fick somna i en förälders knä. Vid fem års

ålder började hon dock plötsligt sova bra utan att vakna på natten, även om det på senare tid

hade tagit lång tid för henne att somna. Även den tredje flickan hade med åren fått svårare att

somna, men hade tidigare alltid sovit bra efter långa läggningsritualer.
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En av flickorna hade stora matproblem som liten och ville bara ammas. Hon hade sedan ätit

allsidigt fram till den sista tiden. En annan flicka hade haft svårt att äta, framför allt att tugga

och svälja. Hon hade fortfarande svårt för blandade rätter och vissa dofter. Sedan man

anpassat menyn hade det dock blivit lugnare kring maten. Den tredje flickan hade haft det

lättare kring maten, men den fick inte blandas och i skolan åt hon bara potatis.

En av flickorna var noga med att kläderna inte satt konstigt, det kunde i så fall låsa sig helt för

henne. För en annan flicka fick kläderna inte sitta för hårt kring halsen och de måste vara lätta

att få över huvudet. En flicka hade alltid varit mycket ljudkänslig, även för föräldrar och

syskon, och hon bar ständigt med sig hörselkåpor. En annan flicka hade svårt för höga,

plötsliga ljud och även hög TV. Hon var också känslig mot dofter.

Alla tre flickorna hade haft, och hade ibland fortfarande, raseriutbrott. En flicka hade tidigare

täta utbrott, men fick dem mer sällan sedan hon börjat med medicin. En annan flicka hade

alltid fått utbrott när hon var trött, stressad, inte förstått eller vid plötsliga förändringar eller

för mycket information. Också den tredje flickan kunde som liten reagera på något med

våldsamma utbrott, men det gick idag bättre. Det fick dock inte finnas för mycket

oförutsägbart, eftersom det då fortfarande kunde låsa sig helt för henne. Skolan och fritids

tyckte dock att hon klarade konflikter bättre nu. Alla mödrarna talade om döttrarnas tvång,

som man på olika sätt anpassat sig till. Största svårigheterna tidigare tyckte en mor var just

låsningarna och tvånget att allt måste vara på ett visst sätt. En annan mor tog upp dotterns

problem att kontrollera impulser. Till det positiva hörde dock att flickan kunde läsa redan i 4-

5-årsåldern.

6.1.3 Flickorna idag
En flicka beskrevs som glad, kommunikativ med miner, gester, ljud, hon hade mycket idéer

och var ihärdig. Hon fungerade dock inte som andra i sin ålder utan var omogen och klängig.

En annan flicka beskrevs också som glad med humor och mycket verbal. Hon var på många

sätt som en vanlig tonåring, men hade ritualer och tvång och fastnade i saker. Hon var ojämn

begåvningsmässigt och socialt och kunde pendla mellan en tvåårings och en 30-årings sätt att

vara. Detta gjorde det svårt att möta henne på rätt nivå och kräva lagom. Även den tredje

flickan var omogen, hade ett barnsligt kroppsspråk och var pojkaktig. Hon beskrevs som

intelligent och kunde rabbla ur böcker, men små förändringar blev kaos och hon behövde till

exempel fortfarande bli påklädd på morgonen.
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Största svårigheterna idag tyckte en mor var den sociala delen, dottern klarade inte längre

stunder med mycket folk, och perceptionen, eftersom hon var överkänslig för lukter, ljud och

även människor. En annan mor tyckte den största svårigheten var dotterns problem att

kontrollera impulser. Flickan kunde slåss mot föräldrarna, som var de som ställde störst krav

på henne, men blev ledsen efteråt och led själv. Den sociala delen var en svårighet även för

denna flicka. Hon hade svårt hitta lagom nivå, gick upp i varv och förstod inte när andra

började tröttna. Den tredje modern tyckte flickans känslighet för kläder var svårast. Sedan

flickan var liten hade hon inte kunnat använda kläder som hon tyckte satt det minsta konstigt.

På frågan vad dottern var bra på svarade en mor att dottern var rättsmedveten. Hon visste vad

som var rätt och fel, men det slog ibland över så hon blev en skvallerbytta. Hon var också

godhjärtad och ville väl och hon kunde etablera vänskapsförhållanden som höll över lång tid.

En annan mor talade om att dottern var duktig språkligt och hade lätt att lära utantill. Hon

sjöng bra, tyckte om musik, teater och att själv uppträda. Den tredje modern talade om att

dottern var duktig på att läsa såväl skönlitteratur som fackböcker. Hon var speciellt

intresserad av dinosaurier, människokroppen, universum och djur. Hon var även duktig på

dataspel.

Bästa utvecklingen tyckte en mor att dottern haft socialt efter vad personalen på flickans

fritids sagt. Hon kunde nu vänta på sin tur, inte avbryta och så vidare. En annan flickas

främsta utveckling gällde talet, men även det sociala samspel. Den tredje flickan hade

kunskapstörst och humor. Hon kunde idag berätta historier och visa ironi. Vad gällde

utveckling i negativ riktning tyckte en mor att flickans sociala samspel försämrats. Hon hade

blivit mer autistisk och gick nu in i sig själv. Hon blev deprimerad i slutet av terminerna när

skolverksamheten förändrades och även somrarna var besvärliga. En annan mor tycker att det

blivit svårare att få flickan att fullfölja träningen för rörelsehindret. Den tredje modern kunde

inte se någon negativ utveckling hos dottern.

6.1.4 Skolan
Alla tre flickorna läste efter grundskolans läroplan, men gick i specialklasser inom

grundskolan. Två av dem hade gjort det sedan skolstarten, medan den tredje flickan gick i

vanlig grundskoleklass fram till årskurs sex. En av flickorna gick i en klass för barn med

autism och liknande svårigheter, med klassrummet i en vanlig grundskola. I klassen fanns sex
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elever och tre personal. En annan flickas klass var för enbart barn med autism. På föräldrarnas

önskemål låg två klassrum för barn med autism i en egen skola. Varje klass bestod av tre

elever och på skolan fanns två pedagoger och två fritidspedagoger. Dottern var ensam flicka

på skolan, men enligt modern spelade detta ingen roll för flickan eftersom hon dels var

”pojkaktig”, dels egentligen inte brydde sig om de andra eleverna. Den tredje flickan gick i en

klass för elever med rörelsehinder. Klassen bestod av 19-20 elever, tre pedagoger och fem

assistenter. Klassen delades ofta i tre grupper med åtta elever i dotterns grupp. Klassrummet

låg i en vanlig grundskola och i språkundervisningen hade flickan varit integrerad i en vanlig

grundskoleklass tills för ett år sedan, då hon vägrade gå dit.

Alla flickor hade tillgång till dator i skolan, dock inte egen. För ett par av flickorna hade

gymnastiken varit jobbig. Den ena flickan hade nu egen gymnastik tillsammans med en

personal. Den andra flickan hade gymnastik tillsammans med sin undervisningsgrupp, vilket

fungerade lite bättre nu. Den tredje flickan hade specialgymnastik för rörelsehinder i en liten

grupp. Samtliga flickor åt lunch på skolan, en flicka med sin lilla grupp i den egna skolan för

barn med autism, de andra två tillsammans med sin specialklass och skolpersonal vid eget

bord i den vanliga skolans stora matsalen. Alla tre flickorna hade skolskjuts till och från

skolan.

En av mödrarna tyckte det mest positiva med skolan var att dottern fick gå på en liten skola.

Hon skulle inte ha klarat att gå på en vanlig stor skola, nuvarande skola var byggd efter

flickans behov och föräldrarnas önskemål. Skolan hade bra personal och relationen mellan

föräldrar och personal var god. Gymnastiken och skollunchen hade dock varit besvärliga, då

dottern till exempel inte kunde sitta bland andra barn. Modern kunde även tycka att lärarna

ibland inte såg när uppgifter var för lätta för dottern. En annan mor tog upp som positivt att

skolan hade den struktur som hennes dotter behövde. Även denna mamma poängterade den

goda kommunikationen med lärarna, som hon tyckte såg hennes dotter och hade del i flickans

positiva utveckling. Vad som inte fungerade var den centralstyrda matsedelsplaneringen och

tidigare även gymnastiken, som dock gick bättre nu. Den tredje mamman tyckte det positiva

med skolgången var att dottern fått kamrater som hon hade en relation till även på fritiden.

Det negativa var att skolan främst var bra på rörelsehinder, men personalen lärde sig mer om

autism och Asperger syndrom allt eftersom.

Alla mödrar var alltså mycket nöjda med sina döttrars skolgång. En mor motiverade det med
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att dottern nu slapp allt som var besvärligt, till exempel stora skolavslutningar. En annan mor

pekade på den positiva konstellationen i klassen, där dottern avgudade i sin lärare, och att

personalen hade lämpliga metoder att arbeta efter. En tredje mor såg fördelen med att det var

så lätt att ta kontakt med skolans personal och samla ihop dem till ett möte vid behov.

6.1.5 Förskolan
Två av flickorna började på dagis när de var ungefär tre år. Den ena gick då 15 timmar per

vecka i en grupp där flera barn, men inte alla, hade särskilda behov och gruppen hade därför

extra personalresurser. Som sexåring flyttade hon över till en vanlig förskoleklass, men hade

då assistent hela tiden. Frånsett den allra sista tiden fungerade dagis och förskoleklass bra

med lyhörd personal som ville hjälpa till. Den andra flickan gick 20-30 timmar per vecka med

assistent på ett kooperativt dagis i vanlig grupp med högst tio barn. Den tredje flickan var

hemma med sin mor tills hon var fyra år. Hon gick sedan hos dagmamma i ett år, men

eftersom detta inte fungerade så bra flyttades hon över till ett vanligt dagis med assistent. Hon

fick sin diagnos under dagistiden och personalen gjorde en del ändringar för att verksamheten

skulle passa henne bättre, men hon var störande för övriga barn.

6.1.6 Tillsyn
Alla flickor hade plats på fritidshem på eftermiddagar och lov. Två av dem hade fritids i sin

skollokal tillsammans med sina klasskamrater. Den ena  gruppen bestod av enbart två elever

och två personal. Flickorna hade plats dagligen till klockan 15 respektive 16. Mödrarna ansåg

att döttrarna  inte orkade längre dagar. Den tredje flickan gick på specialfritids tre dagar per

vecka till ungefär klockan 17 i en grupp bestående av åtta barn och fem personal. Därutöver

hade hon personlig assistent i hemmet fram tills kvällsläggningen. Två av flickorna hade

tidigare gått på vanligt fritids med assistent. Den ena flickan hade även prövat annan form av

tillsyn, som ej fungerade, varför någon av föräldrarna under en period alltid var hemma med

henne efter skoldagens slut.

6.1.7 Fritid
Alla flickorna sysslade på fritiden med datorn. En flicka var mycket fågelintresserad. Ett par

flickor hade gått på handikappridning. Efter ändrad verksamhet hade den ena flickan nu slutat

rida, eftersom man inte hittat någon ersättningsgrupp, medan den andra gick i en vanlig

ridgrupp. En förälder körde henne dit och var med henne hela tiden. Tonårsflickan lyssnade

på musik, såg på videofilmer och TV och gick på bio eller teater med sin assistent. En av

flickorna hade prövat att gå på en målarkurs, en annan hade prövat simskola, men frånsett
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ridningen hade det har varit svårt med organiserade gruppaktiviteter.

6.1.8 Kamrater
En av flickorna hade kamrater fram till och med det första skolåret. Hon saknade sedan helt

kamrater tills hon bytte skola efter årskurs fem. Efter skolbytet fick hon kamrater i klassen

och träffade dessa i grupp även på fritiden. Under en period hade hon kamrater på sin

korttidsvistelse, men dessa hade nu växt förbi henne. En annan flicka hade alltid haft kamrater

i skolan och på fritiden. Hon var intresserad av att umgås med andra och med föräldrahjälp

träffade hon sina klasskamrater samt en tidigare klasskamrat på fritiden. Den tredje flickan

saknade kamrater i skolan, där hon var ensam flicka. Detta verkade inte spela henne någon

roll och hon var inte intresserad av de andra eleverna. På fritiden hade hon däremot sedan

flera år tillbaka en kamrat med liknande svårigheter som hon själv. Flickorna hade brev- och

mailkontakt och träffades några gånger om året då de sover över hos varandra. Samtliga

flickors kamrater hade egna funktionshinder. En flicka hade tidigare haft kamrater utan

funktionshinder, som hon fick vara ihop med när hon gick på ett vanligt fritids med assistent.

För en annan flicka ordnade modern så att dottern, när hon var yngre, kunde vara tillsammans

med familjens bekantas barn.

Ingen av flickorna mobbades i skolan eller i grannskapet hemma. En flicka hade mobbats av

barn i andra klasser när hennes klassrum tidigare låg på en vanlig grundskola och även på

fritiden hade hon förut varit utsatt för mobbning på gränsen till misshandel. Mammorna

menade dock att andra barn inte gavs möjlighet att utsätta döttrarna för något negativt på

fritiden eftersom någon vuxen alltid var med dem.

6.1.9 Relation till familjens släkt och vänner
Alla mödrar tyckte det var svårt att ha med flickorna till andra. En mor ansåg att dottern var

begränsande då det gällde att besöka släkt och vänner. Det var svårt att ha med flickan bort

och om hon var med klängde hon på modern. Det hade blivit svårare ju äldre flickan blivit

och idag utsatte sig familjen inte så ofta för situationen, utan delade på sig vid sociala

kontakter. Även en annan mor berättade att det var lättare att ha med flickan bort när hon var

yngre. Familjen valde sitt umgänge, vilket innebar att det blivit mer begränsat de senaste åren

allt eftersom flickan blivit mer avvikande för åldern jämfört med vännernas barn. En tredje

mor menade att dottern inte klarade längre stunder med kalas och mycket folk, varken hos

vänner eller släktingar. Som liten fick hon ofta utbrott, men efter att hon fått en diagnos hade

det blivit lättare genom att hon mötte större förståelse från omgivningen och accepterades
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som hon var, särskilt sedan även släktingar informerats av sjukvårdspersonal.

Ett par familjer uppgav att de främst umgicks med släkten, medan en mor tyckte att även detta

var komplicerat. Familjerna umgicks med andra familjer i liknande situation, men alla hade

också vänner med barn utan funktionshinder, även om dessa kontakter blivit färre med åren.

En mor såg det som positivt att familjen genom dotterns diagnos fått nya kontakter, som de

troligen inte skulle fått under andra omständigheter. Ett par familjer var aktiva i

intresseföreningen.

6.1.10 Syskonrelationen
Relationen mellan flickorna och syskonen fungerade idag relativt bra i familjerna. I en familj

hade det fungerat bra tidigare, men blivit något sämre den sista tiden sedan det yngre syskonet

växt förbi sin äldre syster med svårigheter och börjat se henne som ett hinder för familjen.

Flickan med funktionshinder hade svårt att leka lekar och kunde ibland skrika åt sin

lillasyster, men syskonen hade samtidigt ofta roligt ihop. I en annan familj ansåg modern att

syskonen alltid varit toleranta, tåliga och visat hänsyn mot sin lillasyster, men det syskon som

tidigare månat mest om flickan hade idag något svårare för situationen och gick ifrån när

systern gick upp i varv eller fick utbrott. Inget av flickans syskon bodde idag hemma, men två

av dem fungerade som personliga assistenter för sin lillasyster. Att ett av syskonen flyttat

hemifrån i relativt låg ålder berodde delvis på att det var svårt att få tillräcklig studiero i

hemmet. Den tredje modern beskrev hur det tidigare ofta varit problem mellan flickan och

syskonen med konflikter som inte gick att reda ut, medan det nu fungerade relativt bra.

Dottern hade mognat och de äldre syskonen accepterade numera systern, även om brodern var

trött på henne när hon retades.

Mödrarna beskrev hur de försökte skydda syskonen genom att låta barnen gå i olika skolor, se

till att syskonen inte tog för stort ansvar och blev extraföräldrar och genom att ordna

stödsamtal för dem vid behov. Ett syskon hade under en tid mått ganska dåligt av

hemsituationen.

6.1.11 Påverkan på familjelivet
Påverkan på familjerna hade varit stor och alla mödrar talade om hur familjerna hade fått

ändra sina liv. Man fick ett annat sätt att tänka och lärde sig använda humorn, tyckte en mor.

Dotterns utbrott, då hon välte saker och sa fula ord, var jobbiga och även svårigheten att till

exempel bryta en aktivitet utan att flickan fick ett utbrott. Även en annan mor talade om att
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dottern bråkade om allt, att det hela tiden var en kamp och att flickan kunde ge sig på andra.

Små förändringar kunde skapa kaos. Det var ett ständigt passande, som om flickan var en två-

åring. Omgivningen var mer accepterande när flickan var yngre, men från ungefär skolstarten

förväntades hon vara på ett annat sätt och vissa personer tog avstånd. Att hennes

funktionshinder inte syntes utanpå kunde vara komplicerande, då att man behövde övertyga

andra om att hon faktiskt hade stora svårigheter. Modern tyckte att funktionshindret

begränsade familjen. Egentligen skulle de vilja göra mycket mer. Nu tvingades de leva ett

lugnare liv och verkligen tänka igenom vad som var roligt. Även en tredje mor talade om att

det blivit svårare för varje år, att hon var trött på att fortfarande vara ”småbarnsmamma”.

Familjen levde ett mer begränsat liv, hade tappat vänner eftersom det var svårt att umgås och

hade inte så mycket socialt umgänge kvar. Hemsituationen tog mycket tid och kraft och det

var svårt att även hinna med syskon och ett eget liv som makar. Framför allt ett syskon hade

farit illa av all personal som rört sig i hemmet.

Till det positiva, tyckte en mor, hörde att hon blivit tolerantare och fått ett annat sätt att tänka.

Även en annan mor tyckte att hon blivit mindre fördomsfull mot andra. Hon pekade också på

att familjen fått nya vänner med barn med funktionshinder och även funnit andra

sysselsättningar.

6.1.12 Mödrarnas situation
Samtliga mödrar hade haft svårt att klara yrkesarbete och ett par av dem hade tidigare varit

långtidssjukskrivna. En mor arbetade nu halvtid utanför hemmet när barnen var i skolan, men

kände att hon egentligen skulle behövt avstå yrkesarbetet. Hon hade svårt att hinna med de

praktiska göromålen i hemmet och när hon tog sig egen tid var det till priset av kaos hemma.

En annan mamma, som slutat arbeta utanför hemmet, ansåg att hon numera hade egen tid när

barnen var i skolan och under det senaste halvåret hade hon även kunnat delta i aktiviteter

utanför hemmet kvällstid när barnens far var hemma. Så länge hon yrkesarbetade hade hon

däremot ingen egen tid. Den tredje mamman hade tidigare avstått från arbete och studier,

eftersom hon inte kunde se hur situationen skulle kunna lösas hemma. Att dottern fått

personlig assistent hade inneburit en större frihet för modern, som nu kunde ha egna

aktiviteter och intressen och eventuellt skulle börja arbeta deltid utanför hemmet. Tidigare

kunde hon ha en viss frihet under barnens skolgång, men kunde nu även få egen tid på

kvällen.
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På frågan vad mödrarna upplevde som svårast med att ha en flicka med

autismspektrumstörning talade en mor om dotterns utagerande beteende. Hur modern än på

olika vis försökte ordna det på bästa sätt för dottern, bråkade flickan. En mor tog upp att det

inte fanns utrymme för några aktiviteter utöver det nödvändiga hemarbetet och att hon kände

sig trött. Hon tyckte det krävdes mer av henne som person alltefter flickan blev äldre,

problemen blev mer avancerade. En mor tog upp att man mötte nya sorgesaker hela tiden och

att det var svårt att se andra ”friska” barns utveckling och jämföra barnens framtid. Sorgen

återkom i flera svar. En mor berättade om sorgen att se att dottern inte utvecklades som

förväntat efter den operation hon gjorde som liten och som föräldrarna hoppats så mycket på.

En annan mor talade om att hon skulle önskat att dottern inte hade de svårigheter hon hade

och att det var en sorg att tänka på att dottern till exempel inte skulle klara att ha egna barn.

Livet blev inte som modern tänkt sig, men hon menande att man får anpassa sig till det liv

man har. Samma mor talade även om tiden innan diagnosen, alla utbrott i ettårsåldern och

osäkerheten om allt stämde eller ej eller om det var något som modern orsakat.

En annan mor tyckte att det bara var jobbigt tidigare, men hon kunde idag se att dotterns

diagnos även inneburit nya aktiviteter och kontakter, samtidigt som familjen sållat bort vänner

som ej var positiva för dem. En mor tog upp erfarenheten av att bli förälder som något positiv

liksom att bli mer insatt i och förstå mer av autismen och individen. Den tredje modern kunde

inte se att diagnosen medfört något positivt alls.

Tillfällig avlastning kunde en mor få av flickans morföräldrar, en annan av personlig assistent

och flickans äldre syskon, den tredje av avlösare eller faster och farbror. Dessutom kunde

fäderna avlösa. En mor påpekade att familjen levde som en småbarnsfamilj, då alla aktiviteter

krävde planering.

6.1.13 Stöd
Två av familjerna kunde få praktiskt stöd av en faster och farbror till dottern. Det ena paret

hade tidigare fungerat som kontaktfamilj och flickan bodde fortfarande över hos dem ibland.

Den tredje familjen hade främst stöd av morföräldrarna, som även de tidigare varit

kontaktfamilj för flickan. Modern såg fördelen med att morföräldrarna visste vad som gällde

utan att det behövdes några förklaringar. I en av de första familjerna hade farmor tidigare varit

ett stöd för hela familjen, men far- och morföräldrar var nu avlidna. Mödrarna hade också ett

stöd i vänner, som de kunde samtala med.
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Vad gällde praktiskt stöd från samhället hade alla familjer någon form av korttidsvistelse

enligt LSS för dottern, två familjer sedan åtskilliga år tillbaka, en familj sedan ett år. Två

flickor hade kontaktfamilj en helg per månad samt en respektive två veckor på sommaren.

Den ena kontaktfamiljen bestod av en ensamstående kvinna utan barn, medan den andra var

en barnfamilj. En av dessa flickor hade provat helgläger, men det fungerade inte med så pass

många personer. Den tredje flickan, tonårsflicka, tillbringade däremot en helg per månad och

två veckor på sommaren på korttidsvistelse i en grupp med 8 tonårsflickor. Utöver

korttidsvistelse hade en familj avlösarservice i hemmet genom LSS en kväll per vecka samt

en dag per månad vid helg. En annan flicka, med rörelsehinder, hade personlig assistent 77

timmar per vecka och eftersom hon var för gammal för kommunens vanliga barnomsorg hade

hon korttidstillsyn enligt LSS tre eftermiddagar per vecka efter skolan.

Samtliga familjer hade haft halvt vårdbidrag från det flickorna fick en diagnos, det vill säga

från någon gång under dotterns fem första levnadsåren. Bidraget hade ökats allt eftersom så

att två familjer nu hade helt vårdbidrag och även den tredje familjen hade helt vårdbidrag

fram tills personlig assistans beviljades för ett par år sedan. Vårdbidraget drogs då först in,

men idag hade familjen ett kvarts vårdbidrag. Två familjer hade även fått bilstöd.

Alla familjer hade kontakt med Habiliteringen sedan döttrarna var små och fick sin första

diagnos. Flickorna hade kontakt med sjukgymnast, arbetsterapeut och som små även med

förskolepedagog. En flicka hade egna psykologsamtal. Mödrarna eller föräldrarna gick

regelbundet på samtal hos psykolog och/eller kurator och/eller träffade kurator vid behov. En

familj hade emellanåt haft samtal för samtliga familjemedlemmar och ibland hade syskonen

träffat psykolog. Även ett av syskonen i en annan familj hade tidigare haft egna

psykologsamtal. Ett par familjer hade via Habiliteringen fått hjälpmedel till sin dotter.

Mödrarna hade läkarkontakt för döttrarna vid Barnneuropsykiatrisk mottagning, där även en

av flickorna gick på regelbunden psykologbehandling för selektiv mutism. Samtliga föräldrar

hade deltagit i föräldrautbildningar. Dessa hade skett i olika regi; vid Barnneuropsykiatrisk

mottagning, Ågrenska (center med bland annat familjeveckor), Elevhabiliteringen och

Föreningen Autism. Även släktingar hade deltagit i anhörigträffar och några hade informerats

av psykolog vid Barnneuropsykiatrisk mottagning.
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Det bäst fungerande stödet tyckte en mor var den personliga assistenten, som gett såväl

flickan som familjen mer frihet. En annan mor talade om kontaktfamiljen som bäst

fungerande stöd, då det var en trygg, lyhörd familj som inte utsatte flickan för något negativt

och där flickan hade möjlighet att på ett naturligt sätt vara tillsammans med barn utan

funktionshinder. Den tredje modern pekade på Habiliteringen som det bäst fungerande stödet.

Däremot talade en mor om kontakten med LSS-handläggaren som negativ.

Två mödrar var ganska nöjda med samhällsstödet. Den ena ansåg att det fungerade bra, men

det hade varit en lång väg dit och hon hade fått kämpa sig till det. Den andra mamman

menade att man fick stöd, men det stödet var inte alltid tillräckligt bra, det  passade inte riktigt

och var  ”som skor i fel storlek”. Den tredje modern var dock missnöjd med stödet från

samhället på grund av bemötandet och attityden och att så mycket låg på föräldrarna.

Om föräldrarna fritt kunde önska någon form av hjälp och stöd, svarade en mor att hon skulle

önska sig handledning från Barnneuropsykiatrisk mottagning, att snabbt kunna få hjälp när

hon såg ett behov och att få en ”hemsyster” eller ”husmor” som hjälpte till i hemmet och

avlastade föräldrarna i praktiska sysslor och barnpassning. En annan mor skulle önska ett

behovsprövat ekonomiskt stöd för att kunna vara hemma med barnet. Vårdbidraget räckte inte

till för att kompensera lönen från förvärvsarbete. Den tredje mamman skulle vilja ha en

samordnare av samhällsstöd, skola med mera. Idag försökte varje enhet för sig få det att

fungera  för flickan och familjer. Kommunen hade dock hjälpt familjen att inhämta

information från andra enheter och en individuell plan var upprättad. Ett annat önskemål var

stöd till syskonen i form av tillsyn, avlastning och samtal när de var yngre.

Det stöd som var viktigast för familjen tyckte en mor var Barnneuropsykiatrin och

Habiliteringen. Genom dessa hade familjen kunnat få övrig hjälp och stöd. De andra

familjerna pekade på avlösarservice och kontaktfamilj respektive personlig assistans, som

blivit en hjälp till familjen på många plan, och fungerande fritids. På frågan om vilket stöd

som var det viktigaste för modern själv tog samtliga mödrar upp samma stöd som var viktigt

för familjen. En mor menade att det var när flickan vistades hos kontaktfamiljen som hon

själv bäst kopplade av. En mor påpekade även att ett viktigt stöd var att leva tillsammans med

barnets far. För flickans utveckling ansåg en mor den viktigaste hjälpen varit det senaste årets

psykologbehandling för selektiv mutism. En annan mor såg dotterns skolbyte som viktigast,

eftersom det medförde att flickan fick kamrater, fritid och ett socialt liv. Därutöver hade även
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fritids och personlig assistent varit viktigt. Även den tredje modern skattade dotterns skola

som viktigast för flickans utvecklingen.

6.2 Spanien

6.2.1 Familjerna
I Spanien intervjuades tre mödrar, varav två hade döttrar som vid intervjutillfället var 15 år,

medan den tredje dottern var 10 år. Två av flickorna hade diagnosen Asperger syndrom, en

flicka hade, enligt mamman, diagnosen hyperaktivitet med ”något mer”. Alla föräldrar var

mellan 43 och 47 år. De var gifta och sammanlevande och i samtliga familjer fanns två barn

boende i hemmet. Två av flickorna hade en yngre syster, en flicka en äldre bror. Alla familjer

bodde i lägenhet och döttrarna hade egna rum. Ett par mödrar ansåg att familjen hade en

normal ekonomi, en mor att ekonomin var god. Två av familjerna hade bil, dator fanns i två

hem och en familj hade hus på landet.

Två av mödrarna yrkesarbetade vid intervjutillfället. Den ena arbetade heltid (8 1/2 timma per

dag samt en dag per helg), den andra arbetade som vikarie med stor variation i så väl antal

arbetsdagar per månad som antal arbetstimmar per dag. Den tredje modern hade nyligen fått

sjukpension efter ett års sjukskrivning. Hon hade dessförinnan arbetat heltid. En mor hade

gått en yrkesutbildning, de andra två hade enbart obligatorisk grundskola.

Av fäderna arbetade två heltid, varav den ene på natten. En far var sjukpensionär. En av

fäderna hade gått en yrkesutbildning, de andra två endast obligatorisk grundskola.

6.2.2 Bakgrund för flickorna
Av de två flickorna med Aspergers syndrom hade den ena flickan fått diagnosen när hon var

drygt ett par år gammal och saknade tal, medan den andra flickan fick sin diagnos för ett år

sedan, då hon var 14 år. Samtliga flickor hade fått sina diagnoser av konsultteamets läkare.

Minst ett par av flickorna hade eller hade haft ytterligare någon neuropsykiatrisk diagnos.

När mödrarna beskrev vad de först reagerade på som annorlunda hos döttrarna, talade en mor

om att hennes dotter uppförde sig illa såväl i hemmet som i skolan. Flickan blev lätt arg och

slog i dörrar, hon hade inga kamrater och visste inte heller hur hon skulle få det. En annan

mamma berättade att hennes dotter var tyst och blyg som liten och inte gjorde något väsen av

sig. Även denna flicka hade svårt att få kamrater och hade saknat kamrater sedan hon var

liten. När hon började skolan i sexårsåldern slog lärarna larm eftersom flickan var så
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frånvarande och modern mindes att de sagt att flickan var som en möbel. Den tredje flickan

var tidig i allt utom talet. Hon började tala i treårsåldern och talade sedan alltid i tredje person.

Hon höll sig för sig själv och ville inte ha hjälp av någon. Idag kunde hon fortfarande tala i

tredje person när hon blev nervös. Hon saknade normal språkförståelse och tolkade allt

konkret. Även en annan flicka hade sent tal och pekade mest som liten. Idag hade hon svårt

med ljud som lät lika.

Ett par av flickorna hade haft matproblem. En av dem kräktes mycket som baby. Hon hade

den senaste tiden gått upp mycket i vikt, blivit fixerad vid detta och åt inte längre godis. Den

andra flickan ansågs ha en ätstörning när hon hade svårt att äta och kräktes som 3-åring. Hon

fick hjälp av dietist och sedan hon började skolan hade hon ätit allt.

Den enda flickan som haft några svårigheter med kläder hade tidigare bitet i linningarna och

kunde inte ha kläder med blixtlås. En av flickorna hade svårt för högfrekventa ljud som liten

och modern trodde detta eventuellt hade samband med de öroninflammationer som flickan

opererades för. Även en annan flicka hade som liten haft svårt för höga ljud, till exempel

motorcyklar, men numera kunde hon reagera på svaga ljud som klockor. En mor nämnde att

dottern hade svårt att hitta när hon skulle gå någonstans, men hon var ojämn och kunde ibland

förvåna modern genom att klara mer än förväntat. Alla flickorna hade sovit bra. Idag var en

flicka svårväckt på morgonen, medan en annan hade mardrömmar. En av flickorna hade

sedan liten lätt för att bli arg, medan en annan flicka egentligen mest blev arg när hon blev

retad. Hon försökte att inte tappa temperamentet, men det slutade ibland med ett utbrott. Den

tredje flickan gick iväg vid bråk. Hon kunde gräla med pappan och systern, men blev då mest

upprörd och grät.

6.2.3 Flickorna idag
När mödrarna beskrev döttrarna idag berättade en mor att man framför allt behövde vara

försiktig i bemötandet av flickan. Hennes dotter tappade lätt kontrollen och blev mycket arg

om hon till exempel blev tillsagd. En annan mor talade om att hennes dotter var känslig,

flickan talade främst med personer som hon visste att hon kunde lita på och hon fungerade

bättre med äldre än med barn. Modern tyckte dottern var ojämnt mogen. På vissa områden låg

hon efter klasskamraterna, på andra områden var hon mer mogen än de. Den tredje moder

beskrev sin dotter som trevlig, moralisk, ansvarsfull och hon gjorde vad hon blev tillsagd,

men hon förstod inte klasskamraterna, hade en dålig och konkret språkförståelse och kunde
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ibland överreagera med till exempel gråt. Familjen hade återupptagit kontakten med

konsultteamet sedan flickan blivit nedstämd och fått mardrömmar.

När mödrarna berättade om flickornas största svårigheter idag talade två mödrar om

flickornas problem med relationer till andra. En av flickorna var dessutom tvångsmässigt

sysselsatt med sin vikt. För den tredje flickan tog modern upp dotterns svårigheter med

koncentration, att acceptera normer och att hon inte kunde få flickan att hjälpa till hemma. På

frågan om vad flickorna var bra på talade ett par mödrar om att deras döttrar var artiga,

trevliga och den ena modern beskrev att dottern var moralisk, skilde mellan gott och ont, ville

själv alltid göra rätt och såg inget ont hos någon annan. Flickan var även ansvarstagande och

gjorde till exempel sina läxor. Den tredje flickan var duktig på datorer och strategispel på

datorn. När det gällde flickornas utveckling var en av dem idag mindre rädd för sina

klasskamrater, en annan hade gjort stora språkliga framsteg och ökat sitt ordförråd. Den tredje

flickan hade utvecklats väl vad gäller teckning, läsning och musik. En av mödrarna kunde inte

se att hennes dotter gått tillbaka inom något område alls,  medan en annan mor tyckte att

flickan blivit sämre på att avsluta saker, och den tredje modern ansåg flickan definitivt gått

tillbaka i utvecklingen i skolan.

6.2.4 Skolan
Två av flickorna gick i offentlig skola, medan en flicka gick i en religiös privatskola. Samtliga

flickor gick i vanlig klass med 20-25 elever och de läste samma studiekurs som övriga elever.

En flicka var två år äldre än sina klasskamrater, då hon fått byta årskurs eftersom hon

kunskapsmässigt kommit efter sin åldersgrupp. Man planerade nu att hon nästa läsår skulle

flytta över till en yrkesinriktad kurs. Detta skulle innebära att hon inte fick något

avgångsbetyg från grundskolan, vilket oroade modern med tanke på flickans framtida

möjlighet till arbete.

Två flickor hade stödlektioner utanför skoltid ett par gånger per vecka för att till exempel i två

eller tre ämnen repetera vad man läst på lektionerna. Den tredje flickan hade tidigare varit i en

specialgrupp en gång per vecka, men efter skolbyte klarade hon sig utan extra stöd. Eventuellt

skulle konsultteamets personal handleda personalen på hennes skola. Ett par av flickorna hade

haft stödlärare i klassen tidigare och en flicka hade idag assistent utanför lektionstid. Två av

flickorna hade tillgång till dator i skolan, medan den tredje endast hade dator på

stödlektionerna. På frågan hur till exempel gymnastiklektionerna fungerade för flickorna,
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visade det sig att dessa var problematiska för de två tonårsflickorna. Den ena flickan ville inte

gå på gymnastiken och det var svårt att få iväg henne till skolan de dagar som började med

idrott. Hon tyckte inte om sport över huvud taget. Den andra tonårsflickan gick på

lektionerna, men kände sig avvisad av övriga elever eftersom hon inte var särskilt bra på

lagsporter och klasskamraterna tyckte att hon förstörde för laget. Den yngre flickan tyckte

däremot om gymnastiklektionerna. Skolorna låg nära hemmen och alla flickor gick själva till

och från skolan, den yngre flickan ofta ihop med sin lillasyster. Samtliga flickor gick hem på

lunchrasten och åt ihop med familjen.

De två tonåringarnas mammor var missnöjda eller mycket missnöjda med skolan. De tyckte

inte skolan förstod döttrarna. Den ena mamman uppgav att skolan hade problem med dottern,

den andra att lärarna verkade trötta på att ha med hennes flicka att göra. De tyckte inte att

lärarna gjorde sitt bästa för flickorna eller att de var särskilt bra eller lämpliga för dem. En av

mammorna ansåg att hennes flicka gått tillbaka i skolan. Den yngsta flickans mor var däremot

mycket nöjd med dotterns skola. Dottern var tidigare nedstämd och hade mardrömmar, men

efter byte till en religiös privatskola mådde hon bra. Hon trivdes i skolan och hade fått bättre

självförtroende. Nunnorna var mycket engagerade, de brydde sig om och förstod flickan och

modern kände att hon hade en god kontakt med skolan.

6.2.5 Förskolan
En av flickorna började förskola vid 16 månaders ålder, de andra två var hemma tills de var

tre år. Vid tre års ålder började samtliga flickor skolan (cirka sex timmar per dag) i normal

grupp utan extra personal eller annat stöd. Lärarna hade dock tidigt uppmärksammat

svårigheter hos två av dem. Den ena flickan var frånvarande, höll sig för sig själv och deltog

inte i lekar. Den andra hade svårigheter med uppmärksamheten och man testade hörsel, syn

med mera i fyraårsåldern.

6.2.6 Tillsyn
Utanför förskola och skola hade två av flickorna tagits om hand av mor- och farmödrar och

den tredje av en barnflicka. En av flickorna hade ibland bott hos sin mormor på landet ett par

månader i sträck. Ingen av flickorna hade idag någon tillsyn utanför skoltid. Förutom att två

av flickorna var 15 år och i varje fall den ena av dem klarade sig mer själv med åren, så gällde

för alla tre flickorna att de hade minst en av föräldrarna relativt mycket hemma. En mor och

en far var sjukpensionärer, en far arbetade natt och en mor var vikarie med periodvis mycket

tid i hemmet.
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6.2.7 Fritid
De två äldre flickorna såg mycket på TV på fritiden.  Den ena var även sysselsatt med datorn,

läste och lyssnade på musik. Den andra lade ned mycket tid på sina läxor. Den yngsta flickan

spelade tennis ett par gånger per vecka och hade fått visst stöd för detta av autismföreningens

ledsagare. Hon tyckte om att leka med sand och vatten, att samla stenar och fossiler. Hon

trivdes och var lycklig på landet, där det inte fanns några barn. En av flickorna hade varit med

i scouterna, men fick sluta eftersom hon blev retad och fick öknamn. En annan flicka hade

deltagit i ett privat organiserat läger och då fått stöd av personal från intresseföreningen. Ett

par av flickorna vistades en del ute i bostadsområdet på sin fritid. En av tonåringarna var ute

bland andra ungdomar och barn i grannskapet, medan den yngre flickan gick till lekplatsen,

ibland tillsammans med sin lillasyster, där hon tyckte om att hjälpa mor- och farmödrar att

passa småbarn.

6.2.8 Kamrater
En av flickorna hade kamrater nära bostaden. En annan flicka träffade en tidigare

klasskamrat, som hade överseende med hennes svårigheter, och flickorna gick till exempel

tillsammans till en pool under sommaren. Den tredje flickan saknade helt kamrater och gick

inte ut på fritiden. Ingen av mödrarna trodde att döttrarna blev mobbade eller retade på

fritiden, men av tonårsflickorna hade den ena tidigare blivit retad i grannskapet och den andra

i scouterna.

I skolan hade den ena tonårsflickan numera för första gången några kamrater och även den

andra tonåringen hade en kamrat i sin klass med två år yngre elever. Den yngre flickan hade

ingen speciell skolkamrat utan ville vara tillsammans med alla på en gång. Samtidigt beskrev

modern att dottern var allt för artig och att hon inte förstod sig på sina klasskamraterna.

Modern försökte ibland förklara för dottern hur hon till exempel skulle bete sig i lekar.

Klasskamraterna, som vistades längre tid med flickan, märkte att hon var annorlunda och hon

var inte accepterad av dem. En annan av flickorna hade varit rädd för sina klasskamrater. Hon

var mognadsmässigt inte på deras nivå i vissa avseenden, samtidigt som hon ibland tyckte att

klasskamraterna var barnsliga. Alla flickorna hade blivit retade och verbalt mobbade i skolan

och blev det eventuellt fortfarande.

6.2.9 Relation till familjens släkt och vänner
Alla familjer ansåg att de hade en god relation till släkten. Familjerna hade alltid kunnat ta

med sina döttrar bort och mödrarna tyckte att familjerna levde ett normalt liv i förhållande till
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släkt och vänner. En av flickorna gick dock inte bra ihop med farfar, som blivit arg på henne

ibland, och hon ville helst inte träffa honom. För en av flickorna, som fått sin diagnos för ett

år sedan, var det enbart mormor som kände till diagnosen, medan övrig släkt och vänner inte

informerats. Alla var dock trevliga mot henne.

6.2.10 Syskonrelationen
En av flickorna fungerade bra ihop med sin lillasyster. Systrarna var mycket tillsammans och

tyckte om varandra. Lillasyster gick med flickan till lekplatsen och skyddade henne från andra

barn. Den yngre systern såg sin äldre systers svårigheter bland jämnåriga och tyckte att

flickan måste lära sig att försvara sig. Lillasyster hade härigenom själv blivit bättre på att

uppmärksamma andra barn med svårigheter. En annan mor ansåg att hennes döttrar alltid varit

avundsjuka på varandra, vilket varken blivit bättre eller sämre med tiden. I den familj där det

fanns en äldre son hade det tidigare varit stora syskonproblem. De hade dock blivit något

mindre när sonen blivit äldre och inte längre gick ut så mycket med sin lillasyster. Han kunde

idag bättre se systerns behov.

6.2.11 Påverkan på familjelivet
När det gäller hur flickan påverkat familjens och mödrarnas liv svarade en mor att flickan

verkligen hade påverkat familjelivet eftersom flickan behövt så mycket uppmärksamhet allt

sedan hon var nyfödd och idag hade hon inte mognat tillräckligt för sin ålder. Två mödrar

uttryckte sin oro för framtiden och hur flickorna skulle klara sig som vuxna. Ett par av

mödrarna såg även en positiv följd av flickornas svårigheter, då dessa enat familjen/släkten

och man var mer tillsammans.

6.2.12 Mödrarnas situation
Ett par av mödrarna ansåg att de kunde ha egen barnfri tid. Den ena modern tyckte livet

ändrat sig mycket sedan hon slutade yrkesarbeta för ett år sedan. Hon kunde numera ta sig

barnfri tid medan dottern vistades i skolan. När dottern och syskonet kom hem ville hon ägna

sin tid åt dem, eftersom de till exempel behövde mycket hjälp med läxor. En annan mor hade

tidigare tagit med sin dotter överallt, men gjorde inte så nu längre när dottern var äldre Den

tredje modern gjorde fortfarande allting tillsammans med sin tonårsdotter och tog även med

flickan när hon till exempel skulle träffa egna vänner, men verkade inte se detta som en

belastning.

På frågan vad mödrarna upplevde som svårast med att ha en dotter med en
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autismspektrumstörning, svarade en mor att det var att få flickan intresserad av studier och att

få henne att hjälpa till mer hemma, en annan mor att det var oron för framtiden och den tredje

att det var att se hur svårt flickan hade det med kamrater. Det var svårt att få mödrarna att tala

om hur det påverkade deras eget vardagsliv. De hade tidigare i relation till släkt och vänner

berättat att de levde ett normalt liv, som alla andra. Om modern skulle behöva tillfällig

avlastning talade en mor om att mormor kunde titta till dottern, en annan att hennes make

eller någon av hennes systrar kunde vara med dottern, medan den tredje modern alltid tog

med sig dottern.

Mödrarna till de flickor som fått sin diagnos tidigt  ansåg att funktionshindret verkat enande

för familjen/släkten, att man var mer tillsammans.

6.2.13 Stöd
Alla tre familjerna hade haft och hade fortfarande ett stort stöd av sin släkt. För två familjer

var det främst mor- och farmödrarna som hjälpt till med till exempel avlastning. I den tredje

familjen fanns inga mor- eller farföräldrar i livet, men modern hade flera syskon som hjälpte

till med avlastning vid behov.

Utöver stödet från släkten fick familjerna hjälp från intresseföreningens konsultteam. Alla tre

flickorna träffade psykolog där en gång per vecka och följdes även upp av läkare. Dessutom

kunde föreningens pedagoger ha kontakt med skolorna. En av flickorna besökte därutöver ett

lokalt barnsjukvårdsteam varannan vecka. Ett par flickor hade fått hjälp av

intresseföreningens personal till fritidsaktivitet respektive läger. Utöver dessa habiliterande

insatser hade familjerna inget praktiskt eller ekonomiskt stöd från samhället eller från privata

organisationer. De hade inte heller deltagit i föräldragrupp eller föräldrautbildning och kände

inte till att något sådant kunde finnas.

Föräldrarna var nöjda med det stöd de fick, men de uttryckte också att de inte visste vad de

eller dottern skulle kunna behöva mer. En mor hade önskat att flickan fått sin diagnos

tidigare, så att hon kunnat hjälpa dottern bättre vid lägre ålder. Hon tyckte att familjen och

flickan idag fick bra stöd, men för lite. Alla tre mammorna var nöjda eller mycket nöjda med

stödet från samhället och pekade då på det stöd de fick från intresseföreningens konsultteam.

En mamma var även mycket nöjd med stödet från skolan, medan en annan mamma uttryckte

att hon var mycket missnöjd med skolan, där hon tyckte att dottern hade det som sämst. På

frågan om vilket stöd mödrarna skulle önska om de fritt kunde välja, svarade samtliga att de
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behövde mer kunskap för att förstå döttrarnas svårigheter och hur de på bästa sätt skulle

kunna hjälpa dem.

6.3 Jämförelse mellan Sverige och Spanien

6.3.1 Mödrarnas svårigheter i förhållande till dottern

6.3.1.1 Flickan
Sammantaget fanns det många situationer som gav extra belastning i vardagen för de svenska

mammorna. Alla de svenska flickorna hade svårigheter med maten och hade

insomningsproblem. Ett par flickor hade problem med kläderna och ett par var ljudkänsliga.

Flickorna hade även språkproblem och en konkret tolkning av språket så att det lätt blev

missförstånd. Alla flickor fick raseriutbrott, bland annat på grund av att de inte förstod, måste

bryta en aktivitet eller så skapade någon liten förändring kaos. Samtliga flickor beskrevs som

omogna eller med en ojämn mognad och de var mycket tvångsmässiga, vilket kunde leda till

låsningar i olika situationer. Mammorna beskrev sammantaget att de största problemen var

flickornas utbrott, tvång och sociala svårigheter. De talade om ett ständigt passande och

stödjande som i en småbarnsfamilj och kände en sorg över sin dotters svårigheter.

De spanska flickorna hade inte samma typ av problem runt maten, men en flicka hade blivit

fixerad vid vikten. Ingen av dem hade heller någon svårighet längre med klädseln, men en

flicka hade en viss ljudkänslighet. Vad gäller sömnen var en flicka svårväckt och en annan

hade mardrömmar. Ett par flickor hade problem med språket. Endast en av de spanska

flickorna fick täta raseriutbrott, medan en annan flicka beskrevs som känslig och lätt blev

orolig och den tredje flickan kunde överreagera med till exempel gråt. En mor tyckte

tvångsmässigheten kring vikten var svår att hantera, en annan pekade på svårigheten att ställa

krav på flickan om hemarbete eller läxor och att få henne att avsluta saker, medan alla mödrar

tog upp de stora problemen med döttrarnas relationer till andra, främst jämnåriga. Mödrarna

ansåg att flickorna behövde ett speciellt bemötande, krävde stor uppmärksamhet och mycket

hjälp av dem. Alla mödrar var oroliga för sin dotters framtid.

6.3.1.2 Flickans fritid
De svenska mammorna tycktes vara relativt nöjda med flickornas fritid, men den enda

gruppaktivitet som fungerat, handikappridningen, hade nyligen upphört. Föräldrarna hade

prövat olika gruppaktiviteter för döttrarna, men de hade inte fungerat. Flickorna utövade de
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flesta fritidsaktiviteter enskilt i hemmet. Alla flickor var datorintresserade, läste mycket och i

varje fall en flicka hade specialintressen. Tonåringen såg på video, lyssnade på musik, men

hade även aktiviteter utanför hemmet med kamrater eller personlig assistent. Alla mödrar

hade aktivt försökt hitta lämpliga fritidsaktiviteter för döttrarna och vid utomhusaktiviteter var

alltid någon vuxen med. Mödrarna verkade i stort sett nöjda med flickornas fritid även om

sårbarheten i situationen märktes, till exempel när ridningen upphörde.

De spanska flickornas fritidsaktiviteter skilde sig inte nämnvärt från de svenska flickornas. Ett

par flickor sysselsatte sig med datorn, tonåringarna såg på TV, läste och lyssnade på musik,

medan den yngsta flickan hade mer stereotypa sysselsättningar och specialintressen. En

skillnad var dock att ett par av de spanska flickorna vistades mer ute i bostadsområdet på egen

hand, medan en av tonårsflickorna bara vistades utanför hemmet ihop med sin mor. Den

yngre flickan var den enda som deltog i en gruppverksamhet, tennis, efter introduktion av en

personal från intresseföreningens resurscentrum. En annan flicka hade prövat scouterna, men

där blivi retad. Även de spanska mödrarna försökte hitta lämpliga fritidsaktiviteter för

döttrarna, men det tycktes också som om flickorna förväntades klara sig på egen hand eller

med tillsyn av syskon ute i bostadsområdet. Dock hade en mor oftast med sin dotter på olika

aktiviteter och en annan mamma försökte använda den största delen av sin tid till barnen efter

det de kommit från skolan.

6.3.1.3 Flickans kamrater
De svenska mödrarna tycktes nöjda med döttrarnas kamratkontakter. Ett par av flickorna hade

förut tidvis saknat kamrater. För en flicka hade bytet till en specialklass för barn med

rörelsehinder inneburit att hon fått en grupp att umgås med även på fritiden. En annan flicka

umgicks med nuvarande och en tidigare klasskamrat liksom den tredje flickan, som också

hade kontakt med en tidigare klasskamrat med liknande svårigheter. Föräldrarna medverkade

så att flickorna skulle kunna upprätthålla kamratkontakterna. Flickorna hade sina

kamratkontakter med andra barn med funktionshinder, men en av flickorna träffade barn utan

funktionshinder i sin stödfamilj och i ridgruppen. I sina specialgrupper i skolan och på fritids

hade två av flickorna kamrater. Ingen av de svenska flickorna mobbades på fritiden eller i

skolan, men en av dem hade blivit mobbad tidigare. Flickorna vistades dock inte ute utan

vuxensällskap.

De spanska mödrarna var alla bekymrade över sina döttrars svårigheter med jämnåriga
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kamrater och flickorna hade periodvis saknat kamrater på fritiden och/eller i skolan. Idag hade

en av tonårsflickorna några kamrater i skolan och några i närheten av hemmet. Den andra

tonårsflickan hade en, troligen yngre, kamrat i skolan, men saknade helt kamrater på fritiden.

Enligt modern gick hon bäst ihop med äldre personer och hon hade tidigare varit rädd för sina

klasskamrater. Fritiden tillbringade hon i hemmet eller ute tillsammans med modern. Den

tredje flickan var tillsammans med alla klasskamrater i skolan, men hade ingen speciell

kamrat och enligt modern accepterades hon ej av de andra barnen. På fritiden träffade hon

ibland en tidigare klasskamrat som hade överseende med hennes svårigheter. På läger hade

flickan mest varit tillsammans med barn med funktionshinder och på lekplatsen tog hon hand

om småbarnen, men trivdes bäst på landet där det saknades andra barn. Alla flickor hade

blivit retade, mobbade och förolämpade på fritiden och/eller i skolan. Samtliga flickor hade

blivit mobbade i skolan och tycktes fortfarande bli det. Flickorna gick i vanliga klasser och

utmärkte sig med sitt annorlunda sätt.

6.3.1.4 Syskonrelationen
De svenska mödrarna tyckte inte att det idag var några större svårigheter mellan flickorna och

deras syskon. En familj hade tidigare haft stora syskonkonflikter. En annan mor beskrev att de

äldre syskonen alltid visat hänsyn och tolerans, medan den tredje modern såg hur det yngre

syskonet växte förbi flickan och började se henne som en begränsning för familjen. De

svenska mödrarna tyckte att syskonen fått sitta emellan och kände att de inte haft tillräckligt

med tid för dem samt att barnen fått en orolig uppväxt med olika stödpersonal i hemmet.

Mödrarna hade på flera sätt försökt skydda syskonen, till exempel genom att placera barnen

på olika skolor, försökt undvika att syskonen tog för mycket ansvar och ordnat stödsamtal för

dem vid behov. Ett syskon hade under en period mått dåligt och ett syskon flyttade hemifrån

relativt tidigt, delvis för att få mer studiero.

I de spanska familjerna fungerade det också relativt bra mellan syskonen idag, frånsett i en

familj. Tidigare hade det även varit svårigheter i en annan familj, men allt eftersom brodern

där blivit äldre hade det fungerat bättre. Även i Spanien talade en mor om hur ett yngre barn

växt förbi dottern med funktionshinder och såg flickans svårigheter, bland annat i förhållandet

till andra barn. Det verkade vanligare bland de spanska mödrarna att man förväntade sig att ett

syskon skulle passa flickan utanför hemmet, till exempel på lekplatsen. Ett syskon hade även

sällskap till och från skolan med sin syster.
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6.3.2 Mödrarnas svårigheter i förhållande till omgivningen

6.3.2.1 Skolan
De svenska mödrarna var alla nöjda med döttrarnas skolsituation, men det hade inte alltid

varit så. Familjerna hade engagerat sig och påverkat för att få en bra skolplacering. Alla

flickor läste vanlig grundskolekurs men i små personaltäta specialgrupper med olika

anpassningar, bland annat vid gymnastiken och skollunchen. Alla flickor hade också

skolskjuts mellan skolan och hemmet. Mödrarna poängterade den goda kontakten mellan

skolan och hemmet och att skolan hade en viktig del i dotterns positiva utveckling.

De två spanska tonåringarnas mödrar var bekymrade över sina döttrars skolgång. Alla de tre

spanska flickorna gick i vanliga klasser med 20-25 elever och tonåringarna hade

stödundervisning utanför skoltid. Den mor som var nöjd med skolgången hade bytt skola för

dottern. Flickan, som tidigare mått dåligt, trivdes nu i skolan, hade fått bättre självförtroende

och slutat med stödundervisningen och själv ansåg sig modern ha en god kontakt med

personalen. De mödrar som däremot var missnöjda med skolan ifrågasatte om flickorna hade

lämpliga lärare. En av dessa flickor gick i en klass med två år yngre elever och modern ansåg

att dottern gick tillbaka i skolan. Alla spanska flickor deltog i ordinarie gymnastik, vilket

tonåringarna vantrivdes med. Flickorna åt lunch hemma och till och från skolan gick de själva

eller tillsammans med ett syskon. Alla flickor hade mobbats och mobbades eventuellt

fortfarande i skolan.

6.3.2.2 Tillsyn utanför skoltid
Alla svenska flickor hade plats på fritids utanför skoltid, men de vistas där mindre än heltid

eftersom mödrarna inte ansåg att döttrarna orkade mer. En av flickorna hade tidigare saknat

fungerande placering, men för närvarande tyckte samtliga mödrar att placeringarna fungerade

bra.

Ingen av de spanska flickorna hade någonsin vistats i någon gruppverksamhet motsvarande

fritids utanför skoltid. Tidigare hade de haft tillsyn av mor- eller farmödrar respektive

barnflicka. Mödrarna hade ingen uppfattning om att det skulle kunna vara på något annat sätt.

Idag hade två av flickorna en hemmavarande förälder och i den tredje familjen arbetade

föräldrarna något olika arbetstider.

6.3.2.3 Förskola/skola
De svenska flickorna gick från cirka tre års ålder på dagis och senare i förskoleklass. De gick



55

15-30 timmar/vecka, två i vanliga barngrupper med assistent, en i en form av resursgrupp.

Mödrarna var i stort sett nöjda, trots att allt inte hade fungerat helt tillfredställande. Två av

flickorna hade fått autismspektrumdiagnos eller var under utredning under denna period. Den

tredje flickan hade en annan diagnos.

De spanska flickorna började skolan som treåringar. En av dem hade dock börjat tidigare i

barnomsorg. De gick i skolan cirka 30 timmar per vecka i vanliga klasser utan extra personal.

Lärarna reagerade på flickornas svårigheter och två av flickorna fick diagnos eller kom till

utredning under de första skolåren.

6.3.2.4 Familjen
De svenska mödrarna pekade på att flickans svårigheter varit begränsande för familjens liv,

att syskon inte fått den tid och uppmärksamhet som de behövt och en mor tog även upp

svårigheten att få utrymme för ett liv som makar. Dessutom ansåg mödrarna att den oroligare

hemsituationen med olika stödpersoner i bostaden varit störande inte minst för syskonen.

En spansk mor talade om att flickan verkligen påverkat familjelivet genom sitt stora behov av

extra uppmärksamhet och omsorg allt sedan hon var baby och att hon fortfarande inte var  så

mogen som man kunde förvänta sig för åldern. Övriga två mödrar pekade på att familjelivet

påverkats av oron för flickan och hennes framtid, men mödrarna till de två flickor som sedan

låg ålder haft en neuropsykiatrisk diagnos ansåg att flickans svårigheter även verkat enande

för familjen och släkten och att man gjorde mer tillsammans.

6.3.2.5 Förvärvsarbete
De svenska och spanska mödrarna förvärvsarbetade i ungefär samma utsträckning. Vid

intervjutillfället förvärvsarbetade en svensk mor heltid med sin dotter, en arbetade halvtid

utanför hemmet när barnen var i skolan, medan den tredje endast hade kvar sporadisk

förvärvsverksamhet. Två av dem hade tidigare avbrutit förvärvsarbete och en hade även

avbrutit studier på grund av hemsituationen. Två mödrar hade varit långtidssjukskrivna. En

mor talade om hur svårt det var att utöver förvärvsarbetet och omvårdnaden och tillsynen av

flickan även hinna med det nödvändiga hushållsarbetet.

Av de spanska mödrarna arbetade idag en heltid utanför hemmet, en hade vikariat i varierande

omfattning och en mor hade, efter många års heltidsarbete, hel sjukpension. Ingen av

mödrarna talade om svårigheten att kombinera förvärvsarbete med omvårdnaden av barnet.
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6.3.2.6 Egen fritid
Ett par av de svenska mödrarna tyckte att de idag hade tillgång till egen tid och utrymme för

egna aktiviteter och intressen. För den ena modern hade detta blivit möjligt sedan hon i stort

sett slutat förvärvsarbeta, för den andra efter det att dottern fått personlig assistent. Den tredje

modern tog sig egen tid, men påpekade att det var till priset av kaos hemma. Alla mödrar hade

framtidsplaner för egen del, till exempel att börja förvärvsarbeta utanför hemmet igen,

studera, engagera sig mer i intresseföreningen eller annan verksamhet.

Även ett par av de spanska mödrarna ansåg sig numera ha egen tid. En mor hade sedan hon

slutat förvärvsarbeta egen tid när barnen var i skolan, en annan mor på grund av att dottern nu

var äldre. Den tredje modern gjorde fortfarande allt tillsammans sin dotter, men verkade inte

uppleva detta belastande.

6.3.3 Nuvarande stöd och hjälp

6.3.3.1 Ekonomiskt
De svenska mödrarna hade alla helt vårdbidrag från försäkringskassa, eller hade haft det innan

personlig assistent beviljades. Två hade även fått bilstöd och en bidrag till bostadsanpassning.

De spanska mödrarna hade ingen form av ekonomiskt stöd för döttrarna och efterfrågade inte

heller detta.

6.3.3.2 Avlastning
De svenska flickorna hade plats på fritidshem, även om det inte var full heltid. Alla flickor

hade korttidsvistelse i stödfamilj eller tonårsgrupp en helg per månad och en eller två veckor

på sommarlovet genom LSS. En av flickorna hade personlig assistent, troligen främst på

grund av sitt rörelsehinder, och i en familj hade man avlastning i hemmet en kväll per vecka

och ytterligare några timmar per månad. Samtliga familjer hade därutöver släktingar som

kunde hjälpa till med avlastning. Mödrarna var i stort sett nöjda med avlastningen, men

påpekade att de fått kämpa för att få den hjälp de på olika sätt hade idag.

De spanska flickorna hade ingen tillsyn utanför hemmet efter skoltid eller vid lov. Vid behov

kunde släktingar ge familjerna avlastning och någon av flickorna hade även deltagit i ett par

veckors sommarläger.

6.3.3.3 Fritid
Ett par svenska flickor hade tidigare deltagit i handikappridning. En tonårsflicka fick hjälp på
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sin fritid av en personlig assistent. En av de spanska flickorna hade fått hjälp av ledsagare till

tennislektioner.

6.3.3.4 Skolan/Förskolan
Samtliga svenska mödrar var nöjda med sina döttrars skolgång. Flickorna gick alla i små,

personaltäta specialgrupper med särskilda anpassningar och hade skolskjuts. Under

förskoletiden hade de haft assistent eller gått i en form av resursgrupp.

Samtliga spanska flickor gick i vanliga klasser. De två tonåringarna hade stödundervisning

utanför skoltid och en av dem hade assistent utanför lektionstid, men mödrarna var missnöjda

med sina döttrars skolgång. De tyckte inte döttrarna fick den hjälp de behövde i skolan och

var oroliga för flickornas framtid. Den tredje flickan hade inget speciellt stöd i skolan sedan

hon bytt till en privat, religiös skola. Modern var nöjd med skolgången efter bytet. Ingen av

flickorna hade haft något särskilt stöd under sina första skolår för tre - sexåringar. Ingen av de

spanska flickorna hade heller skolskjuts och mödrarna efterlyste det inte.

6.3.3.5 Habilitering, sjukvård
De svenska flickorna och familjerna hade kontakt med habilitering och sjukvård och

mödrarna var alla nöjda med den hjälp de fick. Samtliga familjer hade deltagit i  någon form

av föräldrautbildning.

Även de spanska mödrarna var nöjda med hjälpen från det resursteam som gav flickorna

sjukvård och habilitering, men påpekade att de inte visste vad flickorna mer skulle kunna

behöva eller vad de själva skulle kunna efterfråga. Ingen av familjerna hade deltagit i någon

form av föräldrautbildning.

6.3.4 Behov av ytterligare stöd och hjälp

6.3.4.1 Ekonomiskt
En svensk mor önskade någon form av ytterligare, inkomstprövat, ekonomiskt stöd för att helt

kunna avstå från förvärvsarbete. Helt vårdbidrag kunde inte kompensera lönebortfallet fullt

ut. Ingen av de spanska mödrarna efterfrågade ekonomiskt stöd.

6.3.4.2 Avlastning
En svensk mor önskade att man snabbare skulle kunna få hjälp när olika behov uppstod och

hon efterlyste även någon form av ”hemsyster” som kunde avlasta med hushållsarbete och

barntillsyn. En annan mor visade på behovet av någon som kunde samordna samhällets olika
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stödinsatser. Ett annat önskemål var avlastning för syskonen när de var yngre. Samtliga

mödrar var kritiska till att det var så svårt att få olika former av samhällsstöd. Ingen av de

spanska mödrarna hade avlastning från samhället, men efterfrågade det inte heller.

6.3.4.3 Fritid och kamrater
Ett par svenska mödrar var besvikna över att handikappridningen upphört och visste inte hur

fortsättningen skulle bli för döttrarna. De spanska mödrar var bekymrade över döttrarnas

relationer till jämnåriga och uttryckte indirekt att de skulle behöva hjälp med detta.

6.3.4.4 Skola
Alla svenska mödrar, liksom en spansk, var nöjda med döttrarnas skolgång och efterfrågade

inte annat stöd. Två av de spanska mödrarna var missnöjda med sina döttrars skolgång. De

tyckte inte döttrarna fick den hjälp de behövde i skolan och ifrågasatte lärarnas lämplighet och

kunskaper. De var oroliga för flickornas framtid.

6.3.4.5 Habilitering och sjukvård
En svensk mor önskade mer handledning av barnneuropsykiatrisk mottagning. En annan mor

hade önskat mer hjälp för syskonen när de var yngre. Alla de spanska mödrarna efterlyste mer

information och kunskap om sina döttrars diagnoser för att bättre kunna hjälpa dem.

6.3.5 Konkluderande sammanfattning
Sammanfattningsvis tyckte de svenska mödrarna att det direkta stödet till döttrarna fungerade

bra idag, men de var kritiska till att ha fått kämpa sig till det. Flickorna hade bra skolgång,

avlastning, skolbarnsomsorg/korttidstillsyn och kamratförhållanden. Även fritiden fungerade

relativt bra, liksom dagis och förskoleklass gjort. Stödet var för närvarande stabilt, men små

förändringar kunde snabbt ändra läget. De två spanska tonåringarnas mödrar var däremot

missnöjda med sina döttrars skolgång och alla de spanska mammorna var bekymrade över

flickornas svårigheter med kamratkontakter och var oroliga för döttrarnas framtid. Såväl

svenska som spanska familjer fick hjälp med avlastning av släkten, vilket var de spanska

familjernas enda avlastning. Släktingar samt en barnflicka hade tidigare tagit hand om de

spanska flickorna efter skoltid och under lov, vilket uppgavs ha fungerat bra.

Såväl svenska som spanska familjer hade en normal ekonomi, men alla svenska familjer hade

eller hade haft helt vårdbidrag och uppgav att ekonomin var sämre innan detta beviljades. De

spanska familjerna saknade ekonomiskt stöd och efterfrågade det inte heller.
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De svenska mödrarna upplevde döttrarnas svårigheter som begränsande för familjens

aktiviteter och sociala liv. De kände sig också belastade i vardagen, även om de numera hade

tillgång till eller tog sig egen tid. De upplevde svårigheter att kombinera förvärvsarbete eller

studier med omsorg och tillsyn av dottern och att utrymmet inte heller räckte till för flickans

syskon, parförhållandet och praktiska sysslor i hemmet. Mödrarna föreslog olika former av

stöd för att minska belastningen i vardagen, till exempel ytterligare ekonomiskt bidrag för att

täcka inkomstbortfallet om man helt avstod från förvärvsarbete, en ”hemsyster” för avlastning

med hushållsarbete och barntillsyn och en samordnare för samhällets olika stödformer. Även

avlastning och stöd för syskonen efterfrågades. De spanska mödrarna ansåg däremot att

familjen levde ett normalt liv, som alla andra, i relation till släkt och vänner och i varje fall två

av mödrarna kunde ta sig egen tid. De talade inte heller om svårigheten att kombinera

förvärvsarbete med omsorg om dottern, trots att de spanska mödrarna förvärvsarbetade i

ungefär samma utsträckning som de svenska. Däremot hade det varit konflikter mellan

syskonen, och mödrarna ansåg att flickan krävde ett speciellt bemötande och extra stöd, vilket

tillsammans med oron för henne och hennes framtid påverkade familjen.

Såväl svenska som spanska mödrar var nöjda med det stöd de fick från habilitering och

sjukvård, men en svensk mor efterlyste mer hjälp för syskon och såväl en svensk mor som

alla spanska mödrar önskade mer information, kunskap och handledning.

7 Analys

7.1 Samhällets påverkan
Samhällets ideologier och organisation på ett övergripande plan påverkar människors dagliga

liv. Till exempel blir ett samhälle där många kvinnor yrkesarbetar mer beroende av

barnomsorg och hur denna är organiserad beror på ideologier i samhället. Hur den i praktiken

fungerar påverkar familjerna och i sista hand kvinnornas möjlighet att arbeta. Ett samhälle

kan öka stressen om mödrar känner att de inte kan uppfylla de förväntningar de har på sig,

men samhället kan också minska stressen genom att eliminera situationer som kan framkalla

stress eller ha ett stödsystem som minskar eller lindrar stressen. Mödrars upplevelse av stress

har samband med förmågan till coping, det vill säga stresshantering. Om de reagerar med

problemfokuserad coping genom att försöka påverka orsaken till stressen eller

känslofokuserad coping genom att acceptera och anpassa sig till situationen,  kan bero på om
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de ser att de faktiskt, med hjälp av olika resurser, har en möjlighet att påverka orsaken eller ej.

I Sverige försöker samhället genom olika former av lagstadgat stöd, till exempel LSS, ta bort

eller lindra stress. I Spanien finns mindre av sådant lagstadgat stöd och det som finns tycks

inte omfatta funktionshinder som Asperger syndrom och högfungerande autism, frånsett

skolans stöd. Istället erbjuder intresseföreningarna, eventuellt med offentlig finansiering, en

del av det stöd som finns i svensk lagstiftning.

7.1.1 Samhällets stöd för att eliminera/minska stress
Samhället kan hjälpa familjer i stresshanteringen genom att erbjuda olika former av stöd som

syftar till att eliminera eller minska orsaken till stress. Familjer med barn med funktionshinder

får genom sådant stöd en större möjlighet till problemfokuserad coping. Vilket stöd samhället

kan erbjuda skiljer dock mellan Sverige och Spanien.

Både i Sverige och Spanien ger skolan stöd till elever med särskilda behov. Hur detta stöd

utformas för varje elev varierar efter elevens behov, men även på grund av olika synsätt och

resurser i olika kommuner/regioner och skolor. I båda länderna finns en ideologi om

normalisering och integrering i skolan. I såväl Sverige som i Spanien finns också möjlighet

för barn att få skolskjuts vid behov. En välfungerande skolsituation tycks ha en starkt

stresseliminerade inverkan på såväl svenska som spanska mödrar. Skolan har ett stort

inflytande på alla barns och ungdomars vardag. Näst hemmet är det den miljö där de vistas

flest timmar. Dessutom är den obligatorisk och ingenting barnet kan undvika om miljön inte

fungerar. Genom en väl anpassad skola kan föräldrarna se att dottern mår bra och utvecklas

och de kan även känna en större trygghet inför framtiden, eftersom flickan inhämtar de

kunskaper hon har kapacitet för. Flera av undersökningens mödrar, både i Sverige och i

Spanien, hade använt en problemfokuserad coping och bytt skola eller på annat sätt påverkat

sin dotters skolmiljö. Troligen hade de också använt en känslofokuserad coping för att se

dotterns egna begränsningar och förmågor. I de svenska familjerna hade flickorna tillgång till

skolskjuts. Detta verkade inte efterfrågas av spanska familjer, då skolvägen var kort och inte

tycktes innebära några svårigheter.

Vid svenska dagisplaceringar finns möjlighet till assistent eller resursgrupp så att barnet,

precis som de flesta andra svenska förskolebarn, kan vistas på daghem. I Spanien finns privata

daghem för de allra yngsta barnen och skolgången kan börja vid tre års ålder. Många
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småbarnsmammor avstår dock från yrkesarbete eller så använder man andra privata alternativ

för barntillsynen, som mor- och farmödrar eller barnflickor, de första åren. Det är många

gånger vid denna tid som flickans svårigheter blir uppenbara, eftersom hon dagligen vistas i

en grupp med andra barn. Att då kunna få den hjälp och de anpassningar som behövs för att

hon ska kunna vara kvar i sin placering är troligen stressreducerande för mödrarna och ofta en

förutsättning för att de ska kunna fortsätta yrkesarbeta. I Spanien, där flickorna började skolan

vid tre års ålder, tycktes de inte ha haft några speciella anpassningar sina första skolår, men de

uppmärksammades i småbarnsskolan för sina svårigheter och mödrarna kände en stress av

situationen.

I Sverige har alla barn rätt till skolbarnsomsorg anpassad efter sina behov, till exempel med

assistent, och tonåringar kan få motsvarande stöd genom LSS. Denna form av omsorg tycks

inte alls finnas i Spanien. Barnfamiljer får använda privata alternativ som barnflickor, far- och

morföräldrar eller läger på lov eller så arbetar mödrarna deltid. Anpassad skolbarnsomsorg är

stressreducerande för de svenska mödrarna. När det för en familj under en period inte fanns

lämplig skolbarnsomsorg, behövde en av föräldrarna ständigt finnas i hemmet för flickan

utanför skoltid. I Spanien tycktes mödrarna inte uppleva de privata alternativen för tillsyn som

stressande. Flickorna hade individuell tillsyn, precis som andra spanska barn, och troligen

anpassades den efter varje flickas behov utan att man reflekterade över det, vilket gjorde att

mödrarna aldrig behövde uppleva situationen som stressande.

Enligt LSS kan svenska familjer få olika former av avlastning, då någon annan tar hand om

barnet i eller utanför hemmet, några timmar eller under en helg. Enligt spansk lagstiftning

finns möjlighet till hjälp av tredje person, men familjer med barn med Asperger

syndrom/högfungerande autism tycks inte vara berättigade till denna hjälp. Istället kan

intresseföreningarna erbjuda olika former av avlastning. Svenska mödrar upplevde

avlastningen som stressreducerande, men en förutsättning var att den fungerade bra.

Avlastningen hade bland annat gett mödrarna möjlighet till egen tid. De spanska mödrarna

hade ingen avlastning via samhället, men uttryckte inte heller behov av det. Dock fanns mor- ,

farföräldrar, mostrar, fastrar och syskon som avlastande modern vid behov. Eventuellt är det

även naturligare i Spanien att ha med barn vid olika tillfällen och i det sociala livet kan det

vara tydligare vilka regler som gäller för barnet, vilket kan underlätta för ett barn med autism.

De spanska mödrarna tycktes alltså inte uppleva mer stress är svenska mödrar, trots

avsaknaden av avlastning genom samhället.
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Specialanpassade fritidsaktiviteter och läger kan förekomma i Sverige, till exempel via

Habiliteringen eller intresseföreningarna. Genom LSS kan barn/ungdomar dessutom få

ledsagare till olika aktiviteter, kontaktperson eller personlig assistent. I Spanien kan samma

insatser erbjudas av intresseföreningen. Samhället kan troligen reducera mödrars stress genom

anpassade fritidsaktiviteter, men samtidigt tycks inte flickor med Asperger syndrom eller

högfungerande autism orka med så många fritidsaktiviteter under veckan om de, som i

Sverige, vistas på fritids efter skolan, eller, som i Spanien, har en lång skoldag på grund av

uppehållet mitt på dagen. Föräldrar både i Sverige och Spanien försökte genom

problemfokuserad coping hjälpa sina döttrar till fritidsaktiviteter och till att träffa kamrater,

men de hade också genom känslofokuserad coping anpassat sina förväntningar efter dotterns

förutsättningar och behov.

Vårdbidrag är i Sverige ett sätt att ekonomiskt kompensera ökade utgifter och kanske

minskade inkomster när man har ett barn med funktionshinder. Genom det ekonomiska stödet

kan familjen slippa känna ekonomisk stress och kan eventuellt minska sin arbetstid. Bilstöd

och bidrag för bostadsanpassning är andra ekonomiska stöd för att eliminera stressmoment i

vardagen. Även i Spanien finns ett litet ekonomiskt stöd för familjer med barn med

funktionshinder, men det är få som kan få det.  Ingen av undersökningens mödrar hade sökt

bidraget och det är svårt att veta om de var berättigade till det. Vårdbidrag upplevdes

stressreducerande av svenska mödrar, som ansåg att familjerna levde under en ekonomiskt

mer pressad situation innan helt vårdbidrag beviljades. I Spanien hade mödrarna inga

förväntningar på ekonomiskt stöd och efterfrågade det inte heller. De uppfattade att familjens

ekonomi var normal. De tycktes inte ha minskat arbetstiden på grund av döttrarnas behov och

verkade inte heller ha upplevt ökade utgifter. Ekonomiskt stöd tycks alltså främst vara

stressreducerande i Sverige.

Habiliteringsteam och sjukvård i Sverige och de spanska intresseföreningarnas konsultteam

kan arbeta behandlande med flickan, på olika sätt anpassa hennes omgivning efter hennes

behov och handleda föräldrar och personal i bemötande och miljöanpassningar.

Föräldrautbildningar i Sverige och utbildningsdagar för såväl svensk som spansk skolpersonal

är andra insatser för att få en bättre fungerande miljö kring flickan. För både svenska och

spanska mödrar var habilitering och sjukvård tillsammans med lämplig skolgång det mest

stressreducerande stödet. Vid svensk Habilitering och Barnneuropsykiatri och på spanska
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intresseföreningars konsultteam upplevde mödrarna att de fick stöd och kunskap, även om de

önskade mer, för att hantera situationen och även tillgång till andra former av stöd. Stödet var

alltså både problemfokuserat och känslofokuserat.

Sammanfattningsvis skiljer sig inte Sverige och Spanien åt när det gäller vilket stöd mödrarna

upplevde som mest stressreducerande. Både svenska och spanska mödrar såg en

välfungerande skolgång för flickan och stödet från olika former av habilitering och

specialiserad sjukvård som de mest stressreducerande insatserna. Vad gäller övriga

stödformer ser man inte heller någon skillnad mellan länderna. Där svenska mödrar har ett

samhällsstöd som reducerar stressen tycks spanska mödrar få detta stressreducerande stöd

från sitt sociala nätverk eller andra individuella privata alternativ. En skillnad är dock

flickornas fritid, där svenska mödrar tycks uppleva mindre stress än de spanska mödrarna.

Eventuellt kan detta bero på att de svenska flickorna har skolbarnsomsorg och avlastning, som

delvis ersätter andra aktiviteter. Trots avsaknad av ekonomiska bidrag i Spanien upplevde inte

spanska mödrar ekonomisk stress. Detta skulle kunna bero på att undersökningens familjer

hade en förhållandevis god ekonomi jämfört med andra spanska barnfamiljer eftersom alla

undersökningens mödrar hade inkomst. I många spanska barnfamiljer finns bara en försörjare.

7.1.2 Samhället stöd för att lindra stress
Samhället kan även hjälpa familjer att hantera den stress som inte kan tas bort eller minskas

genom problemfokuserad coping. Samhället kan med olika insatser lindra den och ge

föräldrar möjlighet till att hantera den genom känslofokuserad coping. Även här finns

skillnader mellan svenskt och spanskt stöd.

Förutom att eliminera/minska orsaken till stress kan stöd från habilitering och sjukvård syfta

till att lindra stressen när orsaken inte kan påverkas. I Sverige kan föräldrar, och även äldre

barn, få kunskap och hjälp till känslofokuserad coping genom att förstå symtom,

begränsningar, reaktioner och påverkan på situationer. Detta kan underlätta förståelsen och

hjälpa föräldrar att ställa rimliga krav och hitta lämpliga gränser både för sig själva och för

flickan. Föräldrar kan lära sig skilja på vad de kan påverka och vad de inte kan påverka utan

istället behöver lära sig att acceptera. Även föräldrautbildningar och intresseföreningar kan

hjälpa föräldrar till sådan känslofokuserad coping, dels genom förmedlande av kunskap, dels

genom att föräldrar får träffa andra föräldrar i samma situation. Att se att fler familjer har det

på samma sätt kan göra det lättare att acceptera det man inte kan ändra i situationen. Även
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syskon och andra anhöriga kan behöva denna hjälp för bättre förståelse. En mer förstående

omgivning innebär troligen mindre stress för mödrarna. Genom välutbildad personal på skolor

och andra institutioner kan föräldrar få hjälp till känslofokuserad coping genom att se på

dotterns egna förmågor utan att jämföra henne med andra barn utan funktionshinder.

I Spanien finns kunskapen om autism främst hos intresseföreningarna och deras olika

funktioner. Föräldrar får information därifrån, vilket kan underlätta en känslofokuserad

coping. Samtidigt är kunskapen sämre spridd i samhället, vilket kan innebära att släktingar,

syskon och skola har orealistiska förväntningar på flickan. Skolpersonal kunde dock få

utbildning och handledning av personal från intresseföreningens konsultteam. De intervjuade

mödrarna kände inte till något om föräldrautbildningar, men eventuellt kan sådana finnas i

andra spanska regioner eller för till exempel föräldrar till barn med autism och

utvecklingstörning. Med mindre kunskap i samhället om Asperger syndrom/högfungerande

autism kan man anta att flickorna oftare blir jämförda med jämnåriga utan sådana

funktionshinder, vilket kan vara stressande för mödrarna som ser att dottern inte kan leva upp

till omgivningens förväntningar.

7.2 Stress på olika nivåer
Ett samhälles stödsystem kan eliminera/minska stress eller lindra stress, men i vilka

situationer och till vilken grad personer upplever stress har även ett samband med ideologier

och organisation i det samhälle de lever i. I Bronfenbrenners (1979) utvecklingsekologiska

teori används begreppen mikro-, meso-, exo- och makrosystem.  Mikrosystemet avser den

miljö där personerna, till exempel mor och barn, har en direktkontakt. Mesosystemet är ett

system av personens olika mikromiljöer, till exempel kan det för en mor vara hemmet med

barnet, arbetsplatsen och bekantskapskretsen. Exosystemet refererar till andra miljöer som

påverkar en person trots att personen inte vistas i dessa miljöer, till exempel modern påverkas

av barnets skola. Slutligen är makrosystemet ett övergripande system, som till exempel ett

helt samhälle med dess ideologier och organisationer. En förändring på en nivå i systemet

påverkar andra nivåer, högre nivåer påverkar lägre och tvärt om. Stress kan upplevas och

hanteras på olika sätt på skilda nivåer och även hjälp att eliminera eller lindra stressen kan

påverka varje nivå olika.

7.2.1 Mikronivå
På mikronivå i hemmet med dottern, använde svenska och spanska mödrar en kombination av
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problem- och känslofokuserad coping för att få vardagen att fungera. Även om alla flickor

behövde mycket extra stöd och omsorg, verkade mödrarna ha lärt sig använda olika strategier

som underlättade vardagen och de hade anpassat sig till situationen. Stress på denna nivå

tycktes främst ha samband med utbrott hos flickan. Fler svenska än spanska mödrar verkade

uppleva denna stress.

På denna nivå hade alla mödrar avlastning från samhället eller nätverket, vilket gjorde att man

fick en paus i omvårdnadsarbetet. Det var dock på denna nivå som alla spanska och en svensk

mamma efterlyste mer kunskap för att bättre kunna bemöta sin dotter, hantera vardagen och

ha rimliga krav och förväntningar. Att skaffa mer kunskap och information kan ses som

indirekt problemfokuserad coping för att bättre kunna agera med en direkt problemfokuserad

coping, men också med känslofokuserad coping för det man inte kan påverka.

7.2.2 Exonivå
Flickans olika miljöer, till exempel skola, fritids, korttidsvistelse och fritidsaktiviteter, på

moderns exonivå, tycktes fungera relativt bra i Sverige, även om det fanns en stor sårbarhet

vid förändringar. Mödrarna påpekade dock att det inte alltid varit så och de hade alla använt

sin kunskap för att med problemfokuserad coping påverka flickans olika miljöer och få dem

anpassade efter dotterns behov med hjälp av stöd från samhället. Med kunskap som grund

hade de även använt en känslofokuserad coping genom att acceptera dotterns svårigheter och

begränsningar. Så länge miljöerna och stödet fungerade bra kände mödrarna mindre stress,

men de var medvetna om att situationen kunde ändras till exempel vid någon förändring i en

av miljöerna eller genom att dottern med åldern växte ur sitt nuvarande stöd och nya

anpassningar krävdes. För en mor hade även dotterns framgångsrika psykologbehandling för

selektiv mutism verkat stressreducerande.

Alla svenska mödrar var aktivt engagerade i döttrarnas fritid och kamratkontakter. De

använde en problemfokuserad coping för att hjälpa döttrarna till fritidsaktiviteter och

kamratkontakter på fritiden, men de hade också använt en känslofokuserad coping för att

acceptera att döttrarna hade svårigheter att klara gruppaktiviteter eller att vara ute själva på

fritiden, att de hade få kamratkontakter och att även kamraterna hade något funktionshinder.

I Spanien var exonivån den nivå där mödrarna upplevde starkast stress, som ett par av dem

varken kunde hantera med problemfokuserad eller känslofokuserad coping. Flickorna hade
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visserligen visst stöd i sina skolmiljöer, men mödrarna upplevde det inte alls tillräckligt och

de ansåg att flickorna inte trivdes i skolan eller fick någon bra utveckling där. Bristerna på

exonivå påverkade även mikrosystemet, då mödrarna försökte kompensera bristerna i skolan

genom att få flickorna att anstränga sig mer med skolarbete i hemmet. Mödrarna var också

bekymrade över döttrarnas sociala svårigheter och var mycket oroliga för deras framtid. En

mor hade dock, precis som de svenska mödrarna, agerat med problemfokuserad coping och

bytt skola för dottern samt ordnat en anpassad fritidsaktivitet och läger för henne. Även på

denna nivå efterlyste de spanska mödrarna mer kunskap för egen del för att kunna påverka

flickornas miljöer, men också mer kunskap för skolpersonal. Ett mycket positivt stöd var dock

flickornas psykologsamtal varje vecka vid intresseföreningens konsultteam.

7.2.3 Mesonivå
Mesonivå var den nivå där svenska mödrar upplevde störst stress. De var pressade av alla sina

olika roller; vardagen med flickan, kontakterna med flickans olika miljöer, syskon, make,

socialt liv, förvärvsarbete och hushållsarbete. Att ha ett barn med funktionshinder tycks,

utöver en mer krävande vardag på mikronivå, innebära större krav på samordning och

kontakter med barnets olika exomiljöer än för andra barnfamiljer. Att få dotterns olika miljöer

att fungera bra innebar en tidskrävande och belastande roll för modern, som höll i

kontakterna, såg till att flickan till exempel kom iväg i tid, agerade vid behov och samordnade

och förmedlade kontakt mellan de olika miljöerna. Vid en förändring i en av flickans miljöer

kan stressen antas öka, eftersom modern då behöver agera mer. Att mödrarna hade svårt att

orka med de olika rollerna kan också ha haft samband med att flera av rollerna krävde extra

arrangemang och planering, till exempel aktiviteter med syskon, umgängesliv,

fritidsaktiviteter. Mödrarna hade på olika sätt försökt anpassa till exempel familjens och sitt

eget sociala liv till den situation de levde i, såväl genom problemfokuserad coping i form av

speciella praktiska arrangemang i umgänget med andra som att genom känslofokuserad

coping se andra positiva värden och prioriteringar. Det var också på mesonivå som samtliga

svenska mödrar efterlyste ytterligare stöd. Idag kunde de använda en problemfokuserad

coping genom vårdbidraget för att minska yrkesarbetet. Det mesta övriga stöd som samhället

kunde erbjuda på denna nivå var dock tidigare beskrivna stödinsatser riktade direkt till flickan

för av avlasta modern på mikronivå, men samtidigt gav varje sådant stöd extrauppgifter för

modern.

För de spanska mödrarna tycktes denna nivå inte innebära speciell stress, trots att alla hade
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ytterligare barn och förvärvsarbete i ungefär samma utsträckning som de svenska mödrarna.

Mödrarna ansåg sig leva ett vanligt socialt liv och såg inga svårigheter att till exempel ta med

döttrarna när man träffade andra, främst släktingar. De efterlyste inget extra stöd på denna

nivå. Detta skulle kunna bero på att de inte hade lika många mikromiljöer som de svenska

mödrarna, i varje fall vistades inte döttrarna i lika många exosystem. Det skulle också kunna

bero på att de hade ett stressreducerande nätverk av framför allt släktingar, men detta är svårt

att helt avgöra av intervjusvaren. Även svenska mödrar hade ett stöd i sin släkt.

7.2.4 Makronivå
På makronivå är de svenska och spanska samhällena olika. Underliggande kulturella

skillnader kan till exempel vara kvinnorollen, där den spanska modersrollen kan antas vara

starkare än den svenska. I Spanien har mödrar nyss börjat förvärvsarbeta och katolska kyrkan

har fortfarande ett starkt inflytande med ”den heliga modern Maria” som förebild. Det

spanska samhället, och även skolan, tycks också vara mer förutsägbart än det svenska, ha

tydligare struktur och klarare regler, vilket i vissa sammanhang underlättar för ett barn med

autistiska svårigheter. Vardagslivet verkar röra sig inom ett geografiskt mer avgränsat

område, där mycket är välbekant. Kanske innehåller det svenska vardagslivet fler ytliga

kontakter och en mer uppsplittrad tillvaro för alla jämfört med i Spanien.

I Sverige är kunskapen om autism stor och på senare år har den även vuxit när det gäller

flickor med autismspektrumstörningar och normalbegåvning. I Spanien tycks kunskapen vara

ganska ojämnt spridd, men intresseföreningarna har där, liksom i Sverige, en stor roll som

kunskapsförmedlare.

Sverige har en lång tradition av lagstiftning om stöd till personer med autism. Spanien har

mindre av lagstadgat stöd för såväl barnfamiljer generellt som för personer med

funktionshinder. I Spanien har familjen och kyrkan, tillsammans med andra privata alternativ,

stått för mycket av det sociala stödet och gör så fortfarande. Många lösningar blir på så vis

individuella. Vid funktionshinder organiserar intresseföreningar en stor del av stödet,

eventuellt med offentlig finansiering. I Sverige är det istället vanligast med olika kollektiva

lösningar genom samhället.

Ett normaliseringsbegrepp och en strävan mot integrering vid funktionshinder finns i såväl det

spanska som svenska samhället. I Sverige hade man dock gjort en anpassad lösning efter varje



68

flickas behov i undersökningen, såväl i fråga om skolgången som för tillsynen utanför skoltid

och för avlastningen. I Spanien hade man strävat efter att flickorna skulle gå i vanliga klasser

med stödundervisning utanför skoltid. De bodde dock nära skolan, åt lunch i hemmet och på

eftermiddagar och lov löste varje familj tillsynen individuellt för sin dotter, varför det utanför

skoltid blev en anpassad tillvaro för dem, vilket var det normala för alla barn i Spanien. Såväl

det svenska som det spanska samhället tycks på makronivå både underlätta och försvåra

stresshanteringen.

Det svenska samhällets kunskaper om autism och Asperger syndrom har troligen underlättat

såväl problemfokuserad som känslofokuserad coping för de svenska mödrarna. Det svenska

stödsystemet har gett olika former av avlastning, stöd och specialanpassningar, men samtidigt

har mödrarnas stress ökat på mesonivå genom de olika roller de förväntas upprätthålla. I det

spanska samhället är kunskapen om autism och Asperger syndrom inte lika spridd och

samhället har av tradition inte samma utbyggda stödsystem, utan familjerna får lita till sitt

eget nätverk och intresseföreningar. De spanska mödrarna hade härigenom antagligen sämre

förutsättningar för att hantera sin stress genom problemfokuserad och känslofokuserad

coping, när det blev problem i någon av döttrarnas exomiljöer. Samtidigt upplevde inte

mödrarna rollkonflikter eller svårigheter gentemot sitt sociala nätverk. Om detta berodde på

en anpassning genom känslofokuserad coping, bättre stöd av nätverket, färre rollkrav på

mödrarna eller andra orsaker på samhällsnivå är svårt att avgöra av intervjusvaren.

7.3 Konklusion
Studien visar att god kunskap om dotterns funktionshinder minskar stress på exonivå. Framför

allt de svenska mödrarna hade använt kunskapen för att agera i en bestämd riktning och ordna

en bra tillvaro både i och utanför hemmet för flickorna. De hade använt en problemfokuserad

coping och ändrat det som gick att ändra och i övrigt anpassat sig till den situation de levde i.

Troligen ställde de samtidigt krav på sig själva att använda sina kunskaper för att förbättra

dotterns situation, vilket i sig kan vara stressande. Ett par av de spanska mödrarna kände att

de hade för dåliga kunskaper, framför allt om vad Asperger syndrom/högfungerande autism

kunde innebära i vardagen, för att kunna påverka situationen. Att mödrarna varken hade

tillräckliga egna resurser i form av kunskap eller yttre resurser i form av samhällsstöd för att

kunna agera gav hög stress. De hade inte egna förväntningarna att kunna påverka döttrarnas

framtid, utan oroades av att flickorna inte skulle klara att fungera i samhället. På mikronivå

tycktes de dock lättare ha hittat bemötande och anpassningar som passade för döttrarna.



69

Vikten av kunskap och information framkommer i flera andra undersökningar (Jakobsson

2002; Starke 2003; Phannenstill 2002).

Undersökningens svenska mödrar, men inte på samma sätt de spanska, pekade på bundenhet

och begränsningen i vardagen och familjens svårigheter att upprätthålla ett socialt liv. Även

tidigare internationella jämförelser (Kollberg 1997; Olsson & Hwang 2003; Veisson 2000)

visar att svenska mödrar, trots stödsystemet, är minst lika belastade som mödrar i andra

länder. Undersökningens svenska mödrar hade flera insatser enligt LSS för flickorna och var

nöjda med insatsernas kvalitet, men kraftigt missnöjda med svårigheten att få tillgång till

samhällsstödet, vilket även detta överensstämmer med tidigare forskning (Ahlqvist 1997;

Högberg 1996; Olsson & Hwang 2003; Phannenstill 2002). Samhällsstödet var främst riktat

till flickorna, som vid undersökningstillfället hade en välfungerande tillvaro, men den hade

inte alltid varit lika välordnad och mödrarna tyckte att de fått kämpa för att få den hjälp

döttrarna och de själva behövt. Förhållandena var också sårbara för förändringar och

mödrarna var medvetna om att nya anpassningar skulle behövas när döttrarna blev äldre. Med

kunskap och tidigare erfarenhet kanske mödrarna dock hade lärt sig en modell att hantera

framtida situationer för döttrarna, samtidigt som stödet då behöver sökas i en annan kontext

med nya företrädare för samhället. Med kunskap både om samhället och flickan hade

mödrarna lärt sig att påverka och ändra orsaken till stress, men de hade även anpassat sina

förväntningar och sitt liv till sina döttrars svårigheter.

Sammanfattningsvis kan sägas att mödrar till döttrar med Asperger syndrom/högfungerande

autism i såväl Sverige som i Spanien upplevde stress och troligen i ungefär samma

utsträckning. Frånsett stressen i direktkontakten med dottern, på mikronivå, tycktes dock

stressorerna vara olika, även om de i grunden baserades på mödrarnas omsorg om dottern och

strävan att ge henne en så god utveckling som möjligt. De svenska mödrarna hade med hjälp

av god kunskap och svenskt samhällsstöd kunnat ordna en bra tillvaro för sina döttrar på

exonivån, men var själva stressade av olika roller och kontakter, inte minst kring dottern.

Insatserna för döttrarna innebar ett omfattande samordningsarbete för mödrarna, som

egentligen inte hade så mycket avlastning för egen del. De fann det stressande att klara

omvårdnaden och stödet till döttrarna samtidigt med alla nödvändiga kontakter och övriga

roller. De upplevde mest stress på mesonivå, alltså i systemet av sina olika mikromiljöer och

det var också på denna nivå de önskade ytterligare avlastning. De önskade främst avlastning i

andra roller än i omvårdanden av döttrarna, till exempel med yrkesarbete, hushållsarbete,
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samordning av stödinsatser och syskonstöd. De spanska mödrarna såg däremot inga

rollkonflikter för egen del, men stressades av att döttrarna på exonivå inte fått den hjälp de

behövde för en god utveckling, främst i skolan och med kamrater, och deras stress var störst

på denna nivå. De önskade mer kunskap och information för att bättre kunna hjälpa sina

döttrar.

Samhällets makronivå påverkar alla lägre nivåer. Förklaringen till mödrarnas stress på olika

nivåer bör alltså gå att leda tillbaka till makronivån. Vad gäller samhällsstöd och skola kan

man se att grunden finns på makronivå, antingen det gäller offentliga eller privata alternativ.

Att spanska mödrar på mesonivå upplevde mindre stress än svenska mammor är däremot

svårare att förklara. En förklaring kan vara den extra stress det innebär att hålla i och

samordna flickans stöd, en annan kan vara att spanska mödrar har ett bättre informellt stöd,

vilket dock inte undersökningen ger stöd för, eller att modersrollen överskuggar andra roller

för spanska kvinnor så att de inte känner samma krav i andra roller. Samhället kan eventuellt

också vara mer auktoritärt på grund av en kortare tradition av demokrati, vilket kan göra att

mödrar inte förväntar sig att själva kunna påverka sin döttrarnas situation i samhället.

Kan då samhället genom stödinsatser minska eller motverka stressorer för mödrar till döttrar

med Asperger syndrom eller högfungerande autism? I jämförelsen mellan Sverige och

Spanien kan man inte se att samhällsstödet minskat mödrarnas stress på mikronivå, det vill

säga i direktkontakten med flickan, men väl på exonivån, som innehåller flickans olika egna

miljöer utanför hemmet. Samtidigt som stressen minskade på denna nivå uppkom dock andra

stressorer på mödrarnas mesonivå, där mödrarna, utöver tidigare roller, fått ytterligare en roll

som ansvarig och samordnare av flickans stöd. Samhället kan således med stöd minska

stressen på en nivå, men samtidigt finns en risk att den ökar på en annan nivå.

8 Avslutande diskussion

8.1 Förslag till förändringar
Av undersökningens resultat framkommer att information och kunskap är grunden för att

minska föräldrarnas stress. Genom kunskap hittar de en riktning för sitt agerande eller kan

anpassa sig till det som inte kan påverkas. För att hjälpa föräldrar få kunskap är det angeläget

att samhället  och intresseföreningar erbjuder information och föräldrautbildningar och att
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sjukvård och habilitering kan ge handledning. I vissa svenska landsting finns specialiserade

team för att stötta och handleda föräldrar och berörd personal till barn med

autismspektrumstörning. I Spanien drivs dessa team av intresseföreningar. Att alla mödrar

med döttrar med autismspektrumstörning får tillgång till ett sådant team skulle troligen ge

mödrarna bättre förmåga till coping och därmed minskad stress.

Undersökningens resultaten antyder att mer stöd för barnet kan skapa en annan form av stress

hos modern. Trots detta tror jag ingen av de svenska mödrarna skulle vilja avstå från något av

flickans stöd. I undersökningen framkom inte önskemål om mer avlastning för flickan, varken

i Sverige eller i Spanien, men de svenska mödrarna önskade avlastning i sina andra roller,

bland annat hjälp med hushållsarbete och samordning av samhällsstödet. Dessa önskemål

framkommer även i annan forskning (Arvidsson 1997). Kommunens hemtjänst har familjer

enbart tillgång till om föräldrarna själva är sjuka, men i mitt arbete som kurator har jag mött

åtskilliga föräldrar som efterfrågat denna form av hjälp när belastningen blir för hög. Barnet

och barnets olika miljöer ställer, i varje fall periodvis, så stora krav på modern att kraft och tid

inte räcker till för de praktiska sysslorna i hemmet. Ett förslag kan vara att LSS-lagen

kompletteras med möjlighet till praktiskt stöd i hemmet.

Vad gäller samordningen av samhällsstödet kan en individuell plan upprättas enligt LSS.

Uppenbarligen är detta inte tillräckligt. Kanske skulle det för denna grupp behövas något

liknande de personliga ombud som finns för personer med psykiska funktionshinder eller

någon annan typ av personal som har en överblick och håller samman stödet. För att minska

vissa föräldrars praktiska samordning av vardagen med tider, skolskjuts, utrustning och så

vidare kan det eventuellt behövas en person i hemmet vissa tider. Kanske skulle även dessa

uppgifter kunna ingå i ”hemtjänsten” genom LSS. För att fungera väl är det viktigt med en

kontinuitet med en eller få personer, som är väl insatta i situationen och kan stötta med olika

uppgifter i hemmet under de mest belastande och stressframkallande perioderna.

Vikten av en välfungerande skola och stöd från habilitering, sjukvård, konsultteam betonades

av föräldrar i både Sverige och Spanien. För att minska mödrars stress är det angeläget att alla

skolor har möjlighet att ge flickor med Asperger syndrom/högfungerande autism det stöd de

behöver och att även habilitering och sjukvård har tillräckliga resurser för att kunna stödja

flickan och hennes familj efter deras behov.
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8.2 Behov av fortsatt forskning
En stor skillnad mellan Sverige och Spanien var att spanska mödrar inte tycktes uppleva

begränsningar och svårigheter med flickan i familjens umgänge med andra och de spanska

mödrarna verkade inte heller känna av samma rollkonflikter. De spanska flickorna hade i stort

sett inget samhällsstöd och få anpassningar i till exempel skolan eller på fritid, få jämnåriga

kamrater och eventuellt blev de fortfarande mobbade i skolan. Flickorna krävde mycket hjälp

av mödrarna, som kände en stor oro för döttrarnas framtid. Hur kommer det sig att mödrarna

ändå tyckte att familjerna på många sätt levde ett liv som alla andra? Beror det helt på en

anpassning till situationen, kan det finnas kulturella faktorer som underlättar en sådan

anpassning eller finns det i det spanska samhället miljöfaktorer som gör att dotterns

svårigheter blir mindre framträdande? En skillnad mot Sverige var till exempel att inga fäder

arbetade reguljär dagtid. Familjerna hade också en tät kontakt med släktingar, som de bodde

nära, men även de svenska familjerna hade mycket stöd från släkten. Kanske lever äldre

spanska barn, precis som barn med funktionshinder, närmare föräldrar och släkt? Många

aktiviteter i samhället verkar vara lokalt förankrade och ske i ett välkänt närområde och

rutiner och regler tycks vara tydligare, bland annat inom barnuppfostran och utbildning, vilket

eventuellt också kan underlätta för barn med autism. Dessutom tycks en större del av spanska

familjers sociala umgänge ske i det offentliga rummet, det vill säga på caféer och torg, men

det är inte givet att detta är underlättande vid Asperger syndrom eller högfungerande autism.

En annan aspekt är att mycket av det stöd flickorna hade fått utanför skolan var individuellt

och privat, precis som för andra barn i samhället,  och även om det inte var anpassat efter ett

visst funktionshinder var det troligen anpassat efter flickans behov.

Vid en fortsatt undersökning hade det varit intressant att närmare studera svenska och spanska

mödrars skilda syn på socialt umgänge och rollkonflikter. Framför allt hade det varit

intressant att fördjupa sig i dessa frågor i Spanien. Intervjuerna med de spanska mödrarna har

i denna undersökning gjorts bredare. Vid intervjutillfället, då de spanska intervjuerna gjordes

först, var det svårt att se att just dessa frågor skulle visa på så stora skillnader mellan Sverige

och Spanien. Det skulle även vara intressant att studera en jämförelsegrupp med svenska och

spanska mödrar med barn utan funktionshinder för att se om samma skillnader föreligger

mellan alla svenska och spanska mödrar. Naturligtvis skulle undersökningen också behöva

göras på en större undersökningsgrupp för att säkrare kunna påvisa olika samhällens påverkan

på stressen hos mödrar till barn med Asperger syndrom eller högfungerande autism.
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Bilaga 1

http://www.certec.lth.se/lectures/gunillag/autism.html

Certec

Diagnoskriterier för Autism (Autistiskt syndrom,
DSM-IV)
A. Sammanlagt minst sex kriterier från (1), (2) och (3),
varav minst två från (1), och ett vardera från (2) och (3).

(1) kvalitativt nedsatt förmåga till social interaktion, vilket tar sig
minst två av följande uttryck:

• påtagligt bristande förmåga att använda varierade ickeverbala
beteenden såsom ögonkontakt, ansiktsuttryck, kroppshållning och
gester som ett led i den sociala interaktionen

• oförmåga att etablera kamratrelationer som är adekvata för
utvecklingsnivån

• brist på spontan vilja att dela glädje, intressen eller aktiviteter med
andra (t ex visar inte, tar inte med sig eller uppmärksammar inte
andra på sådant som är av intresse)

• brist på social eller emotionell ömsesidighet

(2) kvalitativt nedsatt förmåga att kommunicera, vilket tar sig
minst ett av följande uttryck:

• försenad talutveckling eller talar inte alls (gör inga försök att
kompensera för detta via andra kommunikationssätt, t ex gester
eller pantomim)

• hos personer med adekvat utvecklad talförmåga en påtagligt
nedsatt förmåga att inleda eller upprätthålla samtal med andra

• sterotypt tal med många upprepningar eller idiosynkratiskt språk

• brist på spontan låtsaslek eller socialt imitativt lekbeteende som är
adekvat för utvecklingsnivån

(3) begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i beteende,
intressen och aktiviteter vilket tar sig minst ett av följande
uttryck:

• omfattande fixering vid ett eller flera sterotypa och begränsade
intressen som är abnorma i intensitet eller fokusering

• oflexibel fixering vid specifika, oändamålsenliga rutiner eller ritualer
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• sterotypa och upprepade motoriska maner (tex vifta eller vrida
händerna eller fingrarna, komplicerade rörelser med hela kroppen)

• enträgen fascination inför delar av saker

B. Försening eller abnorm funktion inom minst ett av
följande områden med debut före tre års ålder:

• social interaktion,

• språk som syftar till social kommunikation eller

• symboliska lekar eller fantasilekar.

C. Störningen förklaras inte bättre med Retts syndrom eller
desintegrativ störning hos barn.
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Bilaga 2

http://www.certec.lth.se/lectures/gunillag/asperger.html

Certec

Diagnoskriterier för Asperger syndrom (DSM-IV)
A. Kvalitativt nedsatt förmåga till social interaktion, vilket
visar sig på minst två av följande sätt:

• påtagligt bristande förmåga att använda varierade ickeverbala
beteenden såsom ögonkontakt, ansiktsuttryck, kroppshållning och
gester som ett led i den sociala interaktionen

• oförmåga att etablera kamratrelationer som är adekvata för
utvecklingsnivån

• brist på spontan vilja att dela glädje, intressen eller aktiviteter med
andra (t ex visar inte, tar inte med sig eller uppmärksammar inte
andra på sådant som är av intresse)

• brist på social eller emotionell ömsesidighet

B. Begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i
beteende, intressen och aktiviteter vilket tar sig minst ett
av följande uttryck:

• omfattande fixering vid ett eller flera sterotypa och begränsade
intressen som är abnorma i intensitet eller fokusering

• oflexibel fixering vid specifika, oändamålsenliga rutiner eller ritualer

• sterotypa och upprepade motoriska maner (tex vifta eller vrida
händerna eller fingrarna, komplicerade rörelser med hela kroppen)

• enträgen fascination inför delar av saker

C. Störningen orsakar kliniskt signifikant nedsättning
avfunktionsförmågan i arbete, socialt eller i andra viktiga
avseenden.

D. Ingen kliniskt signifikant försening av den allmänna
språkutvecklingen
(t ex enstaka ord vid två års ålder, kommunikativa fraser vid tre
års ålder).
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E. Ingen kliniskt signifikant försening av den kognitiva
utvecklingen eller i utvecklingen av åldersadekvata
vardagliga färdigheter, adaptivt beteende (utöver social
interaktion) och nyfikenhet på omgivningen i barndomen.

F. Kriterierna för någon annan specifik genomgripande
störning i utvecklingen eller för schizofreni är inte
uppfyllda.



1

Bilaga 3

Intervjuguide

Frågor till mödrar med flickor med Asperger syndrom/högfungerande
autism

1     Flickan

a) Ålder.
b) Diagnos
c) När och av vem/var fick hon diagnosen
d) När såg mamman först några svårigheter hos flickan och vad
e) Kort beskrivning av flickan
f) Flickans största svårigheter idag/tidigare
g)Vad är hon bra på idag/tidigare
h) Inom vilka områden har hon utvecklats mest
i) Har hon gått tillbaka inom något område

2. Familjen

a) Vilka bor i familjen, åldrar.
Finns det syskon som inte bor hemma, åldrar.

b) Hur fungerar det mellan flickan och syskonen nu/tidigare (pos, neg).

c) Hur påverkar flickans Asperger-/autismsvårigheter familjens dagliga liv idag/tidigare (pos,
neg).

d) Påverkar flickans Asperger-/autismsvårigheter kontakten mellan familjen och släktingar,
vänner idag/tidigare (pos, neg).

3. Arbete

a) Mamma :

Yrkesarbete/hemmafru/studerande/arbetslös/sjukskriven/pension
Timmar/v
Yrke
Utbildning
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b) Pappa/styvpappa:

Yrkesarbete/studerande/arbetslös/sjukskriven/pension
Timmar/v
Yrke
Utbildning

4. Bostad

a) Hus/lägenhet/annat

b) Eget/delat rum för flickan

5. Ekonomi

a) Hur är familjens ekonomi

b) Bil, dator etc?

6. Skola

a) Går flickan i vanlig skola/annan (nu/tidigare).
    - Går hon i vanlig klass/grupp (nu/tidigare).
b) Har hon extra personal (tim/v) eller anpassningar i skolan (nu/tidigare).
c) Har hon kamrater i skolan, har hon mobbats.
d) Hur kommer hon till och från skolan.
e) Vad fungerar bra/dåligt i skolan.
f)  Hur nöjd är mamman med hennes skolgång.

g) Har flickan gått i förskola, vanlig/annan/specialgrupp.
h) Hade hon extra personal/anpassningar.
i) Hur fungerade det för henne i förskolan.
j) Har någon annan tagit hand om henne i förskoleåldern, hur fungerade det.

7. Fritid, vänner

a) Vad gör flickan på fritiden.
b) Har hon vänner.
c) Har hon blivit mobbad.
d) Har hon skolbarnsomsorg nu (tidigare), vanlig /annan/specialgrupp/extra
personal/anpassningar.
e)  Är det någon annan som tar hand om henne efter skolan och på lov nu/tidigare, hur
fungerar det.
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8. Mamma

a) Hur är situationen för mamma idag/tidigare, till exempel bundenhet, egen tid, intressen,
vänner.
b) Vad är det mest positiva/negativa för mamma idag/tidigare.

9.  Stöd

a) Ger släkt och vänner stöd idag/tidigare? Vem, vad.
b) Vilket praktiskt stöd får familjen från samhället idag/tidigare p.g.a. flickans Asperger-
/autismsvårigheter (tim/v, dgr/mån)
c) Får familjen praktiskt stöd av någon annan (t.ex. organisation, förening).

d) Vilket ekonomiskt stöd får familjen från samhället idag/tidigare p.g.a. flickans Asperger-
/autismsvårigheter (summa/mån).
e) Får familjen ekonomiskt stöd av någon annan (t.ex. organisation, förening).

f) Vilken hjälp/stöd får flickan, mamman och familjen från habilitering/annan behandling
idag/tidigare.
g) Har modern deltagit i föräldragrupp eller föräldrautbildning, vem arrangerade den.

h) Vad fungerar bra/dåligt av stödet idag/tidigare.
  - vilket stöd är det viktigaste.

i) Är mamman nöjd med stödet.

j) Vilket stöd skulle familjen behöva idag/tidigare, om de fritt kunde önska vad som helst.
k) Vilket stöd har varit det viktigaste för att hjälpa familjen/mamman/flickans utveckling.


