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Abstrakt 

Människors olikheter bemöts ofta med fördomar och stereotypa uppfattningar, men det 

är av största vikt att förstå att ingen människa är en funktionsvariation, utan en unik 

individ med en unik personlighet. Denna studies syfte var att få en djupare förståelse för 

hur mammor till barn med autismdiagnos upplever samt känslomässigt och 

beteendemässigt hanterade hur allmänheten bemötte deras barn. Studiens resultat 

kopplades an till Goffmans teorier om face samt stigma och motstrategier till stigma. 

Studien hade en kvalitativ fenomenologisk inriktning och var uppbyggd på 

semistrukturerade intervjuer med 10 stycken mammor till barn med autismdiagnos. 

Resultatet visade att mammor till barn med autismdiagnos upplevde både negativa och 

positiva bemötanden gentemot barnen. Negativa bemötanden ledde till negativa känslor 

hos mammorna, medan positiva bemötanden ledde till positiva känslor. Dock kunde 

man se en majoritet av negativa bemötanden. Mammornas hantering av ett negativt 

bemötande från omgivningen tog sig uttryck i att försvara eller hjälpa sitt barn, eller att 

lämna, alternativt välja bort den sociala interaktionen. Slutligen kunde konstateras att 

det på mikronivå fortfarande fanns mycket att göra för att främja känslan av acceptans 

för olikheter i samhället. 

 

 

Nyckelord: autism, autismdiagnos, social interaktion, mammans upplevelse, face, 

stigma  
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Abstract 

Human differences are often addressed with prejudices and stereotypical perceptions, 

but it is important to understand that no one is their disability, but a unique individual 

with a unique personality. The purpose of this study was to gain a deeper understanding 

of how mothers of children with autism experienced, and emotionally and behaviorally 

dealt with how the public responded to the children. The results of the study were linked 

to Goffman's theories about face, stigma and counter strategies to stigma. The study had 

a qualitative phenomenological focus and was based on semistructured interviews with 

10 mothers of children with autism. The result showed that mothers of children with 

autism experienced both negative and positive responses towards the children. Negative 

responses led to negative emotions, while positive responses led to positive emotions. 

However, one could see a majority of negative receptions. How the mothers dealt with 

negative response from the environment was expressed in defending or helping her 

child, alternatively leaving the social interaction. Finally, it was found that at a micro 

level there was still a lot to do to promote the sense of acceptance for differences in 

society. 

 

 

Keywords: autism, social interaction, mothers experience, face, stigma 

 

 

 

 

 

 

 



Hanna Bredesen 
Hanna H Anderberg   

   

 

 

 

 

 

 

 

Härmed intygar vi, Hanna Bredesen och Hanna H Anderberg, att vi på egen hand och 

utan otillbörlig hjälp genomfört denna studie inom ramen för det Socialpsykologiska 

programmet vid Högskolan i Skövde under vårterminen 2018 för att erhålla en 

kandidatexamen i socialpsykologi.  

Vi intygar även att de källor som använts listats i referenshanteringen samt att denna 

studie inte tidigare lämnats in för examination eller publicering någon annanstans.  

 

 

4 maj 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hanna Bredesen 
Hanna H Anderberg   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till alla som varit med och bidragit till arbetet med vår studie. 

Tack till Zaira Jagudina och Lars-Erik Berg som handlett oss längs vägen. Tack till 

olika Asperger- och Autism förbund och facebook-grupper som hjälpt oss i sökandet 

efter respondenter. Tack till er som kontrolläst vår studie och kommit med synpunkter 

och idéer.   

 

Och framför allt ett stort tack till alla mammor som velat och vågat dela med sig av sina 

personliga upplevelser. Tack! 

 

Skövde maj, 2018  
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Förkortningsförklaringar: 

ASD - autism spectrum disorder 

AST – autismspektrumtillstånd 

NPF - Neuropsykiatriska diagnoser 
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“Vi bör uppmärksamma, erkänna och uppskatta olikheter, 

 ända tills dess att olikheter inte längre 

 innebär ett annorlundaskap” 

 - Adela A. Allen.  

 

1.	Inledning	
 

Funktionsvariationer har fått stor uppmärksamhet i svensk media under de senaste åren. 

Tack vare TV-satsningar som “En annan del av Köping” och “Glada Hudik”, där man 

följer vardagen hos människor med olika funktionsvariationer har det som förut verkat 

skrämmande och annorlunda blivit mer uppmärksammat och accepterat i samhället. Det 

finns familjemedlemmar som visar upp sin vardag tillsammans med funktionsnedsatta 

nära och kära på olika sociala medier. Bakom detta finns en önskan att normalisera det 

som känns annorlunda och visa på att alla är olika men att det är okej. 

Funktionsvariationen autism innebär svårigheter att visa och förstå känslor 

(Gerland, 2004, s. 12). Sociala umgängen blir en utmaning på grund av svårigheter med 

ögonkontakt och kroppsspråk. En person med autismdiagnos har i regel svårt för fysisk 

beröring, upprepar ofta beteenden tvångsmässigt samt har svårt att hantera förändringar. 

Autismen hos en person kan variera i grad. Många människor lever ett relativt vanligt 

liv med högfungerande autism. Högfungerande autism är ungefär samma sak som det 

som förut kallades för Aspergers syndrom. Ett gemensamt samlingsnamn för dessa 

närliggande syndrom är autismspektrumtillstånd, AST (Infoteket om funktionshinder, 

2006). 

Ett problem i samhället är hur man bemöter olikheter hos människor i situationer 

då de etablerade normerna för en specifik typ av social interaktion inte efterföljs. Hur 

social interaktion fungerar i olika situationer brukar vara naturligt för de flesta 

människor, men för de familjer som lever med autism blir interaktionen med andra 

människor ofta problematisk. Det kan vara meningsfullt och viktigt att skapa mer 

kunskap om hur den vardagliga sociala interaktionen ter sig då individer ses som 

avvikande från det majoriteten anser är normalt. Mer specifikt kan det vara intressant att 

studera hur social interaktion upplevs av mammor till barn som kan anses som 

avvikande. Som mamma är det oundvikligt att inte påverkas av vad barnet bemöts av. 
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Dessa frågor är relevanta för en socialpsykologisk studie då de fokuserar på vardagliga 

sociala interaktioner, social påverkan och hur gränser mellan avvikande och normalitet 

skapas och förändras i sociala situationer.  

 

1.1.	Problemformulering 

Mammor till barn med autismdiagnos finns ofta nära barnet på grund av barnets behov. 

Tidigare studier beskriver bland annat hur föräldrar till barn med AST påverkas av hur 

samhället bemöter barnet, ofta ur en negativ aspekt. Forskning visar att för individer 

med funktionsvariationer finns det svårigheter i sociala sammanhang. Detta leder ofta 

till social exkludering (Dababnah & Parish, 2013; Kinnear, Link, Ballan & Fischbach, 

2016; Meirsschaut, Roeyers & Warreyn, 2010). Barn med autismdiagnos möter 

fördomar och stereotypa uppfattningar (Kinnear et al., 2016). Att omgivningen bemöter 

barnet på detta sätt påverkar mammorna. Även om det finns forskning om hur föräldrar 

till barn med autismdiagnos upplever bemötandet från andra människor, fokuserar oftast 

forskningen på de negativa aspekterna. Detta är en begränsning. Inom socialpsykologin 

finns behov av att även belysa den positiva aspekten av människors olikheter gällande 

bemötande av barnfamiljer med AST. I denna studie har vi valt att belysa både positiva 

och negativa upplevelser. Det behöver skapas mer förståelse för olikheter i samhället 

avseende barnfamiljer med neuropsykiatriska diagnoser, NPF.  

Till skillnad från andra studier, fokuserar denna studie på den sociala 

interaktionen föräldrar har tillsammans med sitt barn på fritiden. Vi har valt att fokusera 

just på sociala interaktioner under fritiden, för då tillbringar föräldrar ofta tid med sitt 

barn. På fritiden är utgångsläget att barnet med AST ska bemötas på samma premisser 

som andra. 

 

1.2.	Syfte	och	frågeställningar	

Studiens syfte är att få en djupare förståelse för hur mammor till barn med 

autismdiagnos (6-12 år) upplever samt känslomässigt och beteendemässigt hanterar hur 

allmänheten bemöter deras barn i vardagliga sociala interaktioner. Vi vill undersöka 

mammornas upplevelser och eventuella likheter i dessa. Vår studie inriktar sig på de 

sociala interaktioner med bekanta, släktingar och vänner, men även okända människor, 

som mammorna har tillsammans med sitt barn på fritiden. 
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F1. Upplever mammor till barn med autismdiagnos att barnet blir positivt bemött i den 

sociala interaktionen med andra? I så fall, hur? 

 

F2. Upplever mammor till barn med autismdiagnos att barnet blir negativt bemött i den 

sociala interaktionen med andra? I så fall, hur? 

 

F3. Vilka känslor upplever mammor till barn med autismdiagnos när de ser sitt barn bli 

bemött, på olika sätt, i den sociala interaktionen med andra? 

 

F4. Hur hanterar mammor till barn med autismdiagnos det eventuella negativa 

bemötandet från omgivningen? 

 

1.3.	Disposition		

I kapitel 2 presenteras det teoretiska ramverket genom Goffmans teorier om face-work, 

stigma och motstrategier till stigma. Kapitel 3 beskriver tidigare forskning kring ämnet 

med sammanfattningar av 10 vetenskapliga empiriska artiklar. I kapitel 4 redovisas de 

avgränsningar vi valt att göra inom området. Kapitel 5 innehåller val av analysmetod, 

datainsamlingsmetod, vilka urval som gjorts och etiska överväganden. Kapitlet 

innehåller vidare instrument, tillvägagångssätt och transkriberingsprocessen, samt en 

diskussion kring validitet och reliabilitet i studien. I kapitel 6 presenteras studiens 

resultat genom 4 teman. Slutligen innefattar kapitel 7 en diskussion av studiens resultat 

med svar på våra frågeställningar, jämförelse med tidigare forskning, diskussion kring 

objektivitet och teoretisk analys, förslag på framtida forskning samt slutsats.  

 

2.	Teori	
 

I det här avsnittet presenteras de teoretiska perspektiv och koncept som används i 

analysen av intervjumaterialet. 
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2.1.	Face-work	

Goffmans teori om face-work handlar om vad som händer i den mänskliga interaktionen 

och hur vi samarbetar för att upprätthålla den önskade bilden av oss själva (Goffman, 

1967, s. 12). Det finns många begrepp inom face-work som hjälper till att förklara 

sociala interaktioner. Begreppet face är ett socialt värde som människor får i den sociala 

interaktionen med andra. Detta genom att andra uppfattar eller tolkar hur individen 

agerat, och svarar på det. I alla sociala interaktioner är det viktigt för människan att 

upprätthålla den sociala ordningen och det sociala värdet. Detta kallar Goffman för line 

och att keep the line (Ibid, s. 5).  

Face-work förklarar fortsättningsvis hur människor agerar och samspelar för att 

undvika negativa känslor såsom skam. Embarrassment är hur något, i en social 

interaktion, upplevs som skamfyllt och obekvämt för individen och andra i den sociala 

interaktionen (Ibid, s. 97-99). För ett barn med autismdiagnos som har svårigheter att 

visa och förstå känslor undrar vi hur embarrassment appliceras i en sådan miljö i 

interaktion med andra. I face to face-interaktion tolkar och förstår människor andras 

känslor och handlar utifrån dessa.  

Begreppet face-saving innebär att människor har en förpliktelse att rädda andras 

ansikten, om dessa hotas, i den sociala interaktionen. Det tar sig ofta uttryck i att 

människor låtsas som om ingenting har hänt (Goffman, 1967, s. 13, 37). Ett annat sätt 

face-saving skulle kunna ta sig uttryck på är genom att visa förståelse eller acceptans 

(istället för ignorans) för något som inte utspelar sig på ett förväntat sätt. Exempelvis 

gällande en interaktion med någon som inte använder sociala koder och face-work på ett 

förväntat sätt.  

Face-giving är ett begrepp för hur människor i en interaktion hjälper någon annan 

att upprätthålla den sociala ordningen, att bidra till att ett bättre val av agerande görs, än 

vad människan själv kunnat göra (Ibid, s. 9). Detta kan förklara varför människor 

eventuellt uppmärksammar de positiva bidragen i en annorlunda interaktion, i detta fall 

med ett barn med autismdiagnos, och i sin tur väljer att visa uppskattning. I och med 

face-giving får dessa människor också ett socialt positivt värde ur interaktionen; ett 

face. 

Genom face-work i relation till studien vill vi förstå hur andra personers sociala 

interaktioner med barn med autismdiagnos hanteras av mammorna och hur mammorna 

upplever att omgivningen bemöter dessa barn som inte förstår och visar känslor på 
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samma sätt som andra. I dessa interaktioner blir strategier för face-saving centrala. Hur 

mamman till barnet upplever situationen då hon står bredvid, både positiva och negativa 

upplevelser, kan med fördel tolkas utifrån face-work teorin.  

 

2.2.	Stigmatisering	

Stigma kan förklaras som processer där vissa kategorier av människor stämplas i termer 

av stigma (Goffman, 2011, s. 9). Ett stigma kan delas in i tre olika kategorier. Dels kan 

det handla om en fysisk avvikelse, en psykisk- eller personlighetsavvikelse eller 

avvikelser som beror på nationalitet, religion eller etnicitet (Ibid, s. 12). När Goffman 

talar om stigma i relation till face-work menar han att det inte endast är de som blir 

stigmatiserade eller socialt utstötta som är med om en generande situation, utan även 

andra i den sociala interaktionen (Andersen & Kaspersen, 2003, s. 253).  

Stigmatisering innebär att medlemmar av samhället diskriminerar andra individer 

genom fördomar och stereotypa uppfattningar. Detta görs många gånger omedvetet, 

men får likväl konsekvenser för de utsatta (Goffman, 2011, s. 13). Individer med 

funktionsvariationer som autism kan ses som en subgrupp i samhället. Stigmatisering är 

ett koncept som ofta används av andra forskare som skriver om anhörigas upplevelser.  

I vår studie som belyser både positiva och negativa aspekter av mammornas 

upplevelser blir konceptet om motstrategier till stigmatiseringen man utsätts för (se 

2.2.1.) en viktig del av det analytiska ramverket. 

 

2.2.1.	Motstrategier	

Det finns olika motstrategier människor använder sig av för att hantera och slippa utstå 

stigmatisering (Goffman, 2011, ss. 105-115). Detta kan vara att försöka dölja det som är 

annorlunda, att försöka rätta till “problemet” eller att helt enkelt hålla sig undan.  

En motstrategi inom det aktuella intresseområdet skulle kunna vara att mammor 

till barn med autism lägger energi på att försöka rädda situationer där barnets 

funktionsvariation annars skulle bli uppenbart. Mamman till barnet med autismdiagnos 

kan som motstrategi också välja bort olika sociala sammanhang för att slippa den 

konfrontation det skulle innebära. Att slippa möta andra människors dömande blickar 

till följd av att man upplevs annorlunda kan säkert kännas lockande. Det hör inte heller 

till ovanligheten att den sociala omgivningen väljer att inte låtsas om ett mindre 
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uppenbart stigma (Goffman, 1963, ss. 30-31). Även människor runt omkring den 

stigmatiserade upplever det ofta jobbigare att bekräfta stigmat än att låta det passera. 

Även om stigmat är uppenbart och erkänns av både innehavaren och omgivningen, är 

det dock vanligt att vilja tona ner det så mycket som möjligt, att “täcka över” det 

stigmatiserade. Detta scenario kallas covering (Goffman, 1963, s. 102).  

 

3.	Tidigare	forskning	
 

I avsnittet presenteras tidigare forskning som gjorts inom fältet. 

 

“Understanding the experience of stigma for parents of children with autism spectrum 

disorder and the role stigma plays in families’ lives” (Kinnear, Link, Ballan & 

Fischbach, 2016) är en studie från USA vars syfte är att, genom bland annat intervjuer, 

få förståelse för hur stigmatisering påverkar föräldrar till barn med autismdiagnos. 

Många av föräldrarna beskriver hur de handskas med svåra situationer och valde att inte 

umgås med närstående på grund av barnets beteendeproblem. Ett vanligt bemötande 

gentemot familjerna var att barnet och föräldrarna blev uteslutna från sociala 

sammanhang. De stereotypa uppfattningar om AST som omgivningen har gjorde också 

att barn med autismdiagnos blev avvisade av vänner. Resultatet visade att det förekom 

stigmatisering av barn och familjer med AST. Studien var relevant då den relaterade till 

vår andra frågeställning, som handlade om negativt bemötande från omgivningen. Det 

var intressant för oss att jämföra detta med vår studies resultat för att se om mammorna 

till barn med autismdiagnos upplevde att deras barn blir stigmatiserade samt hur 

mammorna hanterade eventuell stigmatisering. 

“The positive impact of children with an intellectual disability on the family” är 

en studie gjord av Stainton och Besser i USA (2009).  Syftet var att undersöka de 

positiva aspekterna som fanns med att ha en familjemedlem, i detta fall ett barn, med 

funktionsnedsättning. I studien gjordes gruppintervjuer med två familjer. Studien 

resulterade i olika koder vilka var källor till lycka, känsla av mening och prioriteringar, 

utökad socialt och personligt nätverk runt familjen, enad familj och intimitet, respekt, 

tolerans och förståelse, personlig utveckling samt bra påverkan i kontakt med 

omgivningen. Resultatet visade att barnen med funktionsvariation indirekt undervisade 
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andra i omgivningen om att acceptera skillnader och funktionsvariationer. Vidare visade 

barnen, i interaktion med människor i omgivningen, vilken kapacitet de hade. Barnen 

utmanade fördomar om hur man såg på dem genom deras sätt att vara. Studien var 

relevant för oss då föräldrarna beskrev positiva aspekter av sitt barns funktionsvariation. 

Vi ville se om mammor till barn med autismdiagnos upplevde att barnet blev positivt 

bemött, samt hur barnet kunde bidra positivt i social interaktion. Studien relaterade till 

den första frågeställningen.  

“Parenting in families with a child with autism spectrum disorder and a typically 

developing child: Mothers’ experiences and cognitions” (Meirsschaut, Roeyers & 

Warreyn, 2010) är en studie från Belgien med syfte att undersöka hur mammor till barn 

med autismdiagnos upplevde sin situation. Intervjuer gjordes och resultatet visade att 

mödrarna beskrev hur barnets diagnos påverkade hela familjens sociala liv och 

familjeaktiviteter. Många av mammorna berättade att omgivningen bemötte deras barn 

med autismdiagnos på ett negativt sätt med brist på förståelse för diagnosen. Mödrarna 

berättade hur det var svårt att vistas i sociala sammanhang och att de helst undvek att ta 

med sitt barn med autismdiagnos, då de blev bemötta med kritik från omgivningen 

angående deras sätt att hantera föräldrarollen. Vissa mödrar valde att isolera sig och 

barnet då det saknades förståelse för barnets diagnos. Detta var ett viktigt resultat då 

man fick en förståelse av hur mycket föräldrar till barn med AST påverkas av 

omgivningens bemötande. Människor i samhället behöver få större insikt i hur man 

påverkar varandra genom sitt handlande i olika interaktioner. I detta avseende kan det 

göras skillnad och vi hoppas att med vår studie kunna medvetandegöra vikten av sjysta 

sociala interaktioner. Studien knyts med fördel till vår andra och fjärde frågeställning. 

Studien “Parent views of the positive contributions of elementary and high 

school-aged children with autism spectrum disorders and Down syndrome” (King, 

Zwaigenbaum, Bates, Baxter & Rosenbaum, 2011) handlade om föräldrars upplevelser 

av att ha ett barn med autismdiagnos eller Downs syndrom. Studien innefattade 16 

familjer i USA med diagnostiserade barn i högstadie- och gymnasieåldern. Syftet var att 

genom intervjuer undersöka vilken typ av förmåner föräldrar till barn med 

autismdiagnos och downs syndrom hade samt att se om dessa förmåner skiljde sig åt 

beroende på barnets ålder eller typ av funktionshinder. Resultatet delades in i olika slags 

förmåner: 

(1) Föräldraförmåner. Dessa visade på en stor uppskattning av barnet samt känslan av 

lycka gällande barnets framsteg.  
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(2) Familjeförmåner. Dessa innefattade uppskattning för den egna familjen, nya 

möjligheter för familjen och nya lärdomar både för syskon men också för familjen som 

helhet.  

(3) Samhällsförmåner. Dessa inkluderade att kunna lära andra om människors olikheter 

samt uppmärksammande av olika förmågor och fördelar hos andra barn med 

funktionshinder. Det fanns ingen direkt skillnad mellan de olika diagnoserna, dock viss 

skillnad beroende på ålder. Studien belyser den positiva aspekten av att leva med ett 

barn med autismdiagnos, vilken är viktig och som i mycket forskning kommer i 

skymundan. Vi ville se hur mammorna i vår studie resonerade kring detta. Studien knöt 

an till frågeställning 1. 

“At a moment, you could collapse”: Raising children with autism in the West 

Bank” är en studie gjord av Dababnah och Parish i Palestina (2013). Studiens syfte var 

att genom intervjuer undersöka vilka kunskaper, attityder och strategier som finns för att 

vårda ett barn med autismdiagnos. Resultatet visade att dessa barn kan bli socialt 

exkluderade från umgänge med familjemedlemmar och andra personer i barnets 

omgivning, vilket ledde till upplevd stress hos föräldrarna. Föräldrarna förklarade denna 

form av diskriminering med att omgivningen saknade kunskap om autism. I relation till 

detta beskriver föräldrarna känslor som skam som ledde till isolering. Andra föräldrar 

beskrev dock inga svårigheter när det kom till omgivningens bemötande av barnen. 

Några föräldrar berättade att de kände sig tvungna att dölja barnets diagnos på grund av 

ett negativt bemötande från andra. Detta var relevant för vår studie då föräldrarna 

beskrev negativa känslor kring hur de bemöts av andra och hur de socialt exkluderas. 

Vår andra forskningsfråga behandlade just detta, vilket gjorde artikeln intressant och 

användbar. Vår tanke var att på liknande sätt undersöka omgivningens negativa attityder 

gentemot barnen i fråga, dock i jämförelse med eventuella positiva attityder och 

upplevelser.  

“Being the mother of a child with asperger's syndrome: women's experiences of 

stigma” (Gill & Liamputtong, 2011) är en studie med intervjuer som gjorts i Australien. 

Studiens syfte var att förstå mammors upplevelse av att deras barn med Asperger 

syndrom blev stigmatiserade av samhället. Vissa mammor beskrev att om deras barn 

varit fysiskt funktionsnedsatta och inte intellektuellt så skulle de blivit bättre bemötta av 

omgivningen. Mammorna beskrev också en brist på förståelse och empati från andra. 

Resultatet signalerade att mammorna upplevde skam när barnet gjorde något som inte 

passade in i normen, och var oroliga att samhället därför skulle döma dem som 
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föräldrar. Andra beskrev att det var ansträngande att vistas i sociala sammanhang på 

grund av barnets sociala svårigheter. Vissa mammor berättade hur de kämpade för att 

barnet skulle få delta i sociala sammanhang och att vännerna accepterade barnets 

olikheter. Detta var relevant i vår studie då vi ville förstå hur mammor till barn med 

autismdiagnos upplevde att andra människor bemötte deras barn, både hur omgivningen 

såg positiva bidrag och accepterade barnen med AST, men även hur mammorna 

upplevde ett negativt bemötande från andra. Artikeln relaterade till vår första och andra 

frågeställning, vilka går ut på att få en förståelse för de komplexa känslorna, både ur en 

positiv och ur en negativ aspekt, som det kan innebära att leva tillsammans med ett barn 

som har autismdiagnos. 

“Parenting, autism spectrum disorders and inner journeys” är en studie gjord av 

Twomey och Shevlin i Irland (2016). Syftet med studien var att genom intervjuer 

undersöka hur föräldrar till barn med autismdiagnos upplevde sin roll, barnets diagnos 

och barnets skolgång utifrån föräldrarnas perspektiv. Resultatet visade att det fanns ett 

tema som var relevant för vår studie, vilket var temat som rörde föräldrarnas behov av 

att få grepp om sin föräldraroll. Studiens resultat visade att föräldrarna upplevde sig 

maktlösa och ambivalenta över vad som förväntades av dem och deras föräldraroll med 

tanke på barnets diagnos. Gällande föräldrarnas förståelse om vad som var deras 

föräldraroll beskriver många att en sårbarhet fanns, och att dessa känslor uppkom i 

samband med att vanliga tekniker som föräldrar använder sig av i barnuppfostran inte 

fungerade för dem som för andra föräldrar och deras barn utan AST. Denna studie var 

relevant för oss i det avseende att studien visade att föräldrarna behövde bli bemötta 

med förståelse från andra. Detta med tanke på hur mammorna i vår studie påverkades av 

andra, hur de upplevde att barnen blev bemötta av andra samt vilken betydelse och 

påverkan det hade för dem. Detta kopplades till frågeställning 3. 

“The predictors of distress in parents of children with autism spectrum disorder” 

(Firth & Dryer, 2013) är en kvantitativ studie gjord i Australien som undersöker vad 

som orsakar stress, oro och depression hos föräldrar till barn med autismdiagnos. Detta 

med tanke på vilka svårigheter barnet har när det kommer till beteende och 

känslomässiga svårigheter. Resultatet visar på att föräldrarnas mentala välbefinnande 

påverkas av barnets beteendesvårigheter och känslomässiga svårigheter. Hur barnens 

svårigheter påverkar föräldrarnas välbefinnande är samma både i hemmiljön och 

offentliga sammanhang. Barnens svårigheter skapar känslor av skam, spänning och 

begränsningar hos föräldrarna. Detta visade sig leda till att föräldrar upplever oro, stress 
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och depression i olika avseenden i livet. I likhet med en annan studie enligt Tomanik et 

al., (2004) visade det sig även att mammor till barn med autismdiagnos upplever stress 

mer påtagligt när deras barn var mer socialt drabbade, uppretade, hyperaktiva och inte 

kunde socialisera med andra. Det är också sannolikt att föräldrar till barn med autism 

behöver mer hjälp och stöd för att hantera barnets beteendemässiga, känslomässiga och 

sociala funktionsvariationer. Detta är intressant för vår studie då den handlar om 

mammors känslomässiga upplevelse av barnets svårigheter. Det är också intressant hur 

studien visar att det finns ett samband mellan mammornas känslor och hur barnet blir 

socialt drabbat och har svårigheter att interagera med andra människor. Detta kopplas 

till den tredje frågeställningen.  

“Coping and well-being in parents of children with autism spectrum disorders 

(ASD)” (Lai, Goh, Oei & Sung, 2015) är en kvantitativ studie om hur föräldrar till barn 

inom AST-spektrat upplevde sitt välbefinnande och användande av olika 

copingstrategier jämfört med föräldrar till odiagnostiserade barn. Studien utfördes i 

Singapore, som har en asiatisk men multietnisk befolkning. Hypotesen var att föräldrar 

till barn med autismdiagnos skulle uppleva mer föräldrastress, depression och 

ångestsymtom än föräldrar till typiskt utvecklade barn. Resultatet visade mycket riktigt 

på att föräldrar till barn med AST visade mer tecken på depression än andra föräldrar. 

Även känslan av stress gällande föräldraskapet var större. Vidare visade resultatet på att 

föräldrar till barn med AST oftare använde sig av coping-strategin aktivt undvikande. 

Den kulturella miljön studien gjordes i har däremot säkerligen viss påverkan på 

resultatet då det inte är lika “tillåtande” att vara avvikande i en asiatisk kultur, utan 

föräldrarna undviker exempelvis att be om hjälp på grund av stigmat att ha ett barn med 

speciella behov. Dock redogör författarna till studien för liknande resultat från andra 

samhällen och andra kulturer. Författarna uppmanar slutligen hälso- och 

sjukvårdspersonal att vara uppmärksamma på föräldrars psykiska hälsotillstånd och 

individuella vårdbehov vid tillhandahållande av tjänster till barn med AST, då dessa 

föräldrar uppenbart är extra utsatta. Hur föräldrar till barn med autismdiagnos upplevde 

stress i sitt föräldraskap och visar symptom på ångest och depression är en viktig del i 

varför vi som medmänniskor bör göra vårt yttersta för att bemöta alla på samma sätt och 

stötta varandra i olika svårigheter. Hur mammor till barn med autismdiagnos bemöttes 

av samhället blev intressant att jämföra med studier kring hur mammorna mår. Detta 

kopplades till frågeställning 3 om mammors känslomässiga upplevelser. 
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“Failing to meet the good parent ideal: self-stigma in parents of children with 

mental health disorders” (Eaton, Ohan, Stritzkel & Corrigan, 2016) är en kvalitativ 

studie från Australien om hur föräldrar till barn med olika känslomässiga och 

beteendemässiga funktionsvariationer upplevde stigma och självstigma på grund av 

barnens diagnos. Självstigma handlar om hur man själv upplever och tror att man är 

sjuk eller dålig på grund av en eventuell diagnos, eller som i detta fall ett barns diagnos. 

12 föräldrar (11 mammor, 1 pappa) deltog i studien via semistrukturerade intervjuer. 

Syftet med studien var att beskriva hur föräldrar till barn med känslomässiga och 

beteendemässiga funktionsvariationer upplevde självstigma. Analysen av materialet 

resulterade i fem olika teman om mammors (pga. en majoritet i urvalet) kategoriserade 

självstigma. Dessa var bland annat medvetenhet kring yttre stigma, resultatet av yttre 

stigma och hur mammorna gick till väga för att åsidosätta det upplevda självstigmat. 

Något intressant man fann i studien var hur mammors självstigma, exempelvis att 

skuldbelägga sig själv, att skämmas över sig själv och/eller tycka att man var en dålig 

förälder, uppkom som ett resultat av att mammor blev medvetna om eller utsatta för 

yttre stigma. Detta ledde till tvivel på sig själv och förmågan att vara en bra förälder, 

och kulminerade slutligen i självstigma. Resultatet var intressant för oss då vi i vår 

uppsats studerade hur mammor upplevde sig bli bemötta i olika sociala sammanhang 

tillsammans med sitt barn. Eventuella negativa bemötanden som kan tänkas bero på 

attityder eller förutfattade meningar kring en diagnos är något man skulle kunna se som 

yttre stigma. Detta kopplades till flertalet av våra frågeställningar.  

 

4.	Avgränsningar	
 

Föräldraperspektivet används ofta i forskning kring autism, men från olika synvinklar. 

Hur berörda personer upplever medicinsk hjälp har det studerats kring en hel del. Vi har 

dock valt att inte fördjupa oss inom det området (Brookman-Frazee, Baker-Ericzén, 

Stadnick & Taylor, 2011). Vi var intresserade av vardagliga interaktioner som dessa 

barn och mammor hade tillsammans med andra. Vi valde att endast fokusera på 

mammornas perspektiv. Detta val gjordes på grund av att vi inte fick tillräckligt många 

intresserade pappor till studien för att kunna få en jämn fördelning mellan mammor och 

pappor. Att vi i första hand valde att fokusera på mammornas upplevelse och inte 
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barnens berodde på att vi ansåg det svårt att annars få en generell bild av fenomenet då 

graden av autism varierar från person till person och därmed blir informationen svår att 

jämföra. Ämnet kan också anses vara känsligt för högfungerande barn med autism och 

därför ville vi fokusera på mammornas perspektiv. Vi avgränsade också vår studie till 

barnens fritid exklusive skolmiljön, då vi önskade att mammorna beskrev situationer där 

barnet och föräldern var närvarande i interaktion med andra. Det är också intressant att 

fånga hela familjens upplevelse av hur en familjemedlem med autism bemöts i sociala 

interaktioner, men vi valde att begränsa studien till mammornas upplevelse och inte 

syskonens, vilket vi sett i tidigare studier där även syskonens perspektiv tagits med 

(Ward, Tanner, Mandleco, Dyches & Freeborn, 2016). 

			

				5.	Metod	
 

Nedan följer en presentation av val av metod, datainsamlingsmetod och vilka urval som 

gjorts i studien. Vidare presenteras etik, instrument, tillvägagångssätt och 

transkriberingsprocess. Slutligen följer ett avsnitt om validitet och reliabilitet samt val 

av analysmetod.   

 

5.1.	Metodval	

Vi använde en kvalitativ forskningsstudie med fenomenologisk inriktning eftersom den 

passade för att besvara vårt syfte och våra frågeställningar. Fenomenologisk ansats 

innebär att vi intresserar oss för respondenternas livsvärld och deras upplevelse av 

fenomenet (Creswell, 2017, s. 121). Då studien hade en fenomenologisk inriktning var 

syftet att få en förståelse av fenomenet utifrån mammornas perspektiv (Bryman, 2011, s. 

33). Detta hade inte varit genomförbart med en kvantitativ metod. Studien hade en 

deduktiv inriktning då vi förankrade våra frågeställningar i tidigare forskning och 

teorier, samt en induktiv inriktning då vi kodade intervjumaterialet och presenterade 

våra resultat (Ibid, s. 28). Datainsamlingen skedde genom individuella 

semistrukturerade intervjuer. Denna intervjuform innebär att man under intervjun har en 

uppsättning allmänt formulerade frågor, intervjuguide (se bilaga 1), som kan ställas i 
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oberoende ordning och med utrymme för följdfrågor (Ibid, s. 206). Då studien har en 

fenomenologisk inriktning var syftet att identifiera gemensamma upplevelser hos 

mammorna med hjälp av en socialpsykologisk analys. Med tanke på ämnet var det av 

vikt att den som utförde intervjuerna tog del av studier och litteratur som berörde 

autism, i första hand föräldrarnas situation och upplevelser, för att få en god grund att 

stå på i kontakt med informanterna. En annan anledning till detta var att säkra validitet i 

studien (Ibid, s. 352, 420). 

 

5.2.	Urval	

Ett icke-sannolikhetsurval, kriterieurval, användes då informanterna valdes ut för 

kontakt på grund av vissa kriterier (Bryman, 2011, s. 179). Kriterierna som skulle 

uppfyllas var att informanterna var föräldrar till barn diagnostiserade med autism. 

Barnen skulle vara mellan 6-12 år och vi önskade initialt en jämn fördelning mellan 

pojkar och flickor. Barnen till de föräldrar som slutligen passade in och deltog var 

främst pojkar, men även några flickor. Vi valde att, trots ojämn fördelning, genomföra 

studien oberoende av barnets kön, inriktade på autismdiagnosen. Då det endast var en 

pappa men betydligt fler mammor som var intresserade av att delta avgränsade vi dock 

slutligen urvalet och studien till enbart mammor. Tio mammor deltog i studien. 

 

5.3.	Etiska	överväganden	

Forskningsetiska principer riktar sig till de som är direkt inblandade i forskningen och 

rör frågor som anonymitet, konfidentialitet, frivillighet och integritet (Bryman, 2011, s. 

131). Deltagarna var informerade om vad studien innebar och innefattade, i enlighet 

med informationskravet. I processen att hitta deltagare användes en mellanhand i en 

första kontakt mellan oss och eventuella informanter. Deltagarna fick därmed chans att 

söka upp oss på eget initiativ, med tanke på samtycke till studien. Informanterna fick 

även information om de villkor som gäller, till exempel garanti om anonymitet och att 

det är frivilligt att när som helst avbryta sin medverkan. Detta för att uppfylla 

samtyckeskravet och konfidentialitetskravet. Möjligheten att avbryta var viktig att vara 

medveten om, då vår studie behandlade ett personligt område. Datan behandlades 

konfidentiellt och detaljer om informanterna och deras upplevelser redovisas inte på ett 

identifierbart sätt. Datan används endast i den aktuella studien, detta med tanke på 
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nyttjandekravet. Inga personliga uppgifter lagras på ett sådant sätt att det är möjligt att 

spåra till den specifika personen i studien. Fiktiva namn används för att undvika att 

informanterna identifieras (Bryman, 2011, ss. 131-132, 146).  

 

5.4.	Instrument	

Semistrukturerade intervjuer genomfördes med hjälp av en färdig intervjuguide som 

utgångspunkt (se bilaga 1). Frågorna formulerades utifrån studiens frågeställningar 

(Bryman, 2011, s. 415). Exempelvis utvecklades frågeställning 1, om de positiva 

aspekterna, till dessa frågor: 

 

1. Kan du beskriva en situation där du varit med om att andra människor bemött ditt 

barn på ett positivt sätt? I så fall, vilka känslor upplevde du då? 

 

2. Inför vår uppsats har vi tagit del av forskning kring barn med autism. Något 

intressant vi läste om var hur föräldrar upplever att barn med funktionsnedsättning 

indirekt undervisar omgivningen om att acceptera skillnader. Föräldrarna berättade 

hur barnen utmanar fördomar genom deras sätt att vara. Kan du känna igen dig i detta? 

Hur då i så fall?  

 

Informanterna fick även ta del av ett informationsbrev (se bilaga 2). Intervjuguidens 

öppna frågor gav utrymme och möjligheter till följdfrågor. Följdfrågor till andra 

exemplet ovan kunde vara ”har du märkt att andra fått mer förståelse för ditt barn efter 

att ha umgåtts med honom/henne?” eller ”finns det något exempel på hur andra haft 

fördomar som blivit motbevisade av ditt barn?”. 

 

5.5.	Tillvägagångssätt	

Som första steg i urvalet kontaktades Autism- och Asperger-förbund och Facebook-

grupper där medlemmarna bland annat var föräldrar till barn med autismdiagnos. I detta 

steg redogjorde vi kortfattat för vår undersökning samt kriterier för eventuella deltagare 

och frågade om det fanns intresse av att delta i studien. Valet av att använda en 

mellanhand i kontakten med eventuella informanter ledde till ett frivilligt val att delta 

och ett genuint intresse för ämnet. Då en övervägande majoritet av de som vid 
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kontakten (via förbund och Facebook-grupper) svarade att de ville delta i studien var 

mammor, genomfördes intervjuerna endast med mammor. Informanterna fick möjlighet 

att välja tid och plats för intervjuerna, som alla skedde via telefon. Vid intervjutillfället 

var vi noga med att befinna oss på en lugn och ostörd plats, dels ensamma i egna 

hemmet, dels i ett bokat grupprum på Högskolans bibliotek. Intervjuerna tog mellan 45-

75 minuter. Ett informationsbrev skickades ut och fanns tillgängligt under 

intervjutillfället (se bilaga 2). Även intervjuguiden skickades ut inför intervjutillfället, 

då största delen av frågorna handlade om personliga upplevelser och erfarenheter där 

det fanns en fördel att hinna reflektera över svaren innan intervjun ägde rum. 

Intervjuerna genomfördes enskilt då det passade för att besvara syftet i vår 

fenomenologiskt inriktade studie. I början av intervjun tillfrågades informanten om 

samtycke till inspelning. Ingen ersättning utgick som tack för deltagande i studien, 

däremot ett löfte om att få ta del av studien när denna var klar.  

 

5.6.	Transkriberingsprocess	

Efter intervjun transkriberades det inspelade materialet. Transkriberingen från 

inspelningen genomfördes, enskilt, ordagrant med hjälp av tecken vilka beskrev 

tystnader, betoning på ord, suckar, skratt och gråt i den utsträckning vi ansåg det vara 

väsentligt (Kvale, 2007, s. 96). Intervjuerna och intervjupersonerna namngavs med 

fiktiva namn för att säkerställa anonymiteten. Två exempel från transkriberingen:  

 
“Så de e ju… man känner ju kanske med åren att man… (gråter) ja att man blir 

mindre inbjuden till andra kanske.” (Elin, s. 2).  

 

“... hela tiden. Eh, så att ja, jag har lite svårt att se (skratt), liksom, alltså det är 

mest hela tiden liksom, det är alltid nånting som man måste… ta tag i och som 

man måste göra, och det här “måste, måste, måste”, det är… det har man 

HELA tiden… ” (Felicia, s. 2).   

 

5.7.	Validitet	och	reliabilitet	

Validitet och reliabilitet är viktigt för att säkerställa kvalitet i studien. I kvalitativa 

studier handlar validitet och reliabilitet främst om generaliserbarhet och tillförlitlighet 
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(Kvale, 2007, s. 122). Validitet rör specifikt frågan om studien mäter det man påstår sig 

mäta (Bryman, 2011, s. 352). Vi var noga med att intervjuguiden tydligt relaterade till 

frågeställningarna och därför gjordes en noggrann analys efter första intervjutillfället, 

istället för en pilotstudie (Ibid, s. 258). Extern validitet handlar om huruvida resultatet är 

generaliserbart. Informanterna i studien bodde på olika platser och kom från olika 

sociala miljöer. Detta breda urval skapade möjlighet för generaliserbarhet och säkrade 

den externa validiteten (Ibid, s. 352). Man ska dock ha i åtanke att mammorna i studien 

kom från olika sociala miljöer och troligtvis upplevde fenomenet ur olika synvinklar. Vi 

lät en extern källa, yrkesmässigt väl insatt på området, ta del av processen och 

materialet för en kritisk granskning, en så kallad peer review eller debriefing av datan 

(Creswell, 2017, s. 263). Intern validitet innebär att det ska finnas överensstämmelse 

mellan teori och data. I och med att vi tolkade resultatet genom teorier arbetade vi mot 

intern validitet (Bryman, 2011, s. 352). 

Reliabilitet handlar om huruvida studien är tillförlitlig och replikerbar vid andra 

tillfällen och om resultatet går att applicera på andra studier (Kvale, 2014, s. 274, 295). 

Extern reliabilitet handlar om huruvida studien är replikerbar. Med en detaljerad 

beskrivning av tillvägagångssätt och analysmetod gav vi goda förutsättningar för extern 

reliabilitet i studien. Intern reliabilitet berör frågan huruvida studiens forskare kommer 

överens om tolkning av materialet. Vi var därför noga med att våra tolkningar av 

intervjuerna överensstämde. Detta för att säkra intern reliabilitet och för att ha ett 

objektivt förhållningssätt i studien (Bryman, 2011, s. 352). Med ett objektivt 

förhållningssätt strävade vi efter att utelämna våra subjektiva uppfattningar kring 

fenomenet. Då vi var två som tolkade datan önskade vi uppnå en gemensam tolkning 

som var så objektiv och opartisk som möjligt. 

 

5.8.	Analysmetod	

En tematisk analys av den insamlade datan användes i den fenomenologiska studien. En 

tematisk analys används för att identifiera och planlägga viktiga teman och subteman i 

den kvalitativa datan. I Braun och Clarke (2006, ss. 15-23) beskrivs ett utförligt 

tillvägagångssätt innehållande olika faser för genomförandet av en tematisk analys. 

Faserna går kortfattat ut på att göra sig bekant med datan, koda och tematisera för att 

slutligen producera ett resultat. Creswell (2017, s. 201) beskriver en liknande metod, 

med fem olika steg, för att analysera datan. Exempel på dessa steg är horisontalisering, 
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texturbeskrivning och strukturbeskrivning. Riktlinjerna från dessa två tillvägagångssätt 

kombinerade vi i vår analysprocess för en allomfattande tematisk analys. Detta 

tillvägagångssätt gav en helomfattande bild av fenomenet. Här följer en redovisning för 

vår process i analysmetoden med hjälp av en blandning av ovanstående metoder: För att 

bli bekanta med datan gick båda författarna grundligt igenom samtligt material. Detta 

nämner både Braun och Clarke (2006, ss. 15-23) och Creswell (2017, s. 201) som en 

viktig start i analysmetoden. Inledande anteckningar i marginalen gjordes. Därefter 

gjordes en horisontalisering av datan, vilket innebar att det utvecklades en lista av 

signifikanta påståenden och redogörelser som inhämtats från intervjumaterialet. Detta är 

Creswells andra steg (Creswell, 2017, s. 201). I den aktuella studien användes 

färgkodning för att tydligt analysera och organisera materialet (Braun & Clarke, 2006, s. 

19). Därefter grupperades olika påståenden (koder) och utdrag från materialet i 

meningsfulla teman. Av det insamlade materialet gjordes först en texturbeskrivning. En 

texturbeskrivning innebär en beskrivning av vilka erfarenheter deltagarna hade av 

fenomenet. Därefter följde en beskrivning av hur deltagarna upplevde fenomenet. Detta 

kallas strukturbeskrivning och innefattar inställning och sammanhang kring hur 

fenomenet upplevs. Den texturbetonade- och strukturbetonade beskrivningen 

sammanställdes (Creswell 2017, s. 201). I denna del av analysprocessen är det viktigt att 

ha en tydlig bild av essensen i varje tema samt en övergripande bild av den totala 

essensen (Braun & Clarke, 2006, s. 22). Materialet resulterade i fyra olika teman med 

varierande antal koder inom varje tema (se Tabell 1). En stor del av materialet kodades 

med hjälp av emotion coding. Emotion coding är ett system för att fånga upplevde 

känslor hos personer som intervjuas (Miles et al., 2014, s. 75). I vårt fall önskade vi 

fånga de känslor som beskrevs av mammorna i studien. 
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Tabell 1.  

Teman och koder. 

 

Tema 1 

Mammans 
upplevelse av 
ett positivt 
bemötande 
gentemot 
barnet. 

 

Passivt 
positivt 
bemötan
de 

 

Aktivt 
positiv
t 
bemöt
ande 

 

Mamm
ans 
passiva 
positiv
a 
bemöta
nde 

 

Mammans 
aktiva 
positiva 
bemötande 

Tema 2 

Mammans 
upplevelse av 
ett negativt 
bemötande 
gentemot 
barnet. 

 

Brist på 
förståels
e - 
okunska
p 

 

Negati
v 
inställ
ning - 
ovilja 

  

Tema 3 

Mammans 
känslouppleve
lser. 

Negativa 
känsloup
plevelser 

Positiv
a 
känslo
upplev
elser 

  

Tema 4 

Stigma. 

Stigma 
och 
stigmatis
ering 

Motstr
ategier 
till 
stigma 

  

     

 

 

6.	Resultat	och	analys	
 

Nedan följer en redovisning för resultatet studien gav samt en analys av resultatet. 

 

En förutsättning för att få en djupare förståelse för hur mammor till barn med 

autismdiagnos upplever samt känslomässigt och beteendemässigt hanterar hur 

allmänheten bemöter deras barn i vardagliga sociala interaktioner är att få en inblick 
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i mammornas upplevelse. Studiens huvudsakliga resultat, essensen av fenomenet, visade 

på att mammorna i studien generellt upplevde en brist på förståelse kring sina barn i 

bemötandet från människor i samhället. Man kunde se hur mammorna tenderade att 

hantera det negativa bemötandet med ilska, sorg, frustration och många gånger med att 

helt enkelt lämna den utsatta situationen. Dessa känslor och ageranden kopplades till 

stigmatisering (Goffman, 2011, s. 13). Att lämna eller hålla sig borta från känslomässigt 

jobbiga situationer kan med fördel förklaras som motstrategier för att undvika 

stigmatisering (Goffman, 2011, ss. 105-115). Resultatet visade fortsättningsvis på hur 

mammorna ofta grep in och “räddade” en eventuellt jobbig situation. Detta för att 

underlätta för barnet i synnerhet, men även för övriga i den sociala interaktionen. Dessa 

situationer kan ofta knytas till face-giving (Goffman, 1967, s. 9) och face-saving (Ibid, 

s. 13, 37). Resultatet visade också på hur den utomstående i interaktionen relativt ofta 

använde just face-saving för att upprätthålla de sociala koderna; keep the line eller 

upprätthållandet av den sociala ordningen (Ibid, s. 5). Detta genom att exempelvis vifta 

bort ett avvikande beteende eller helt enkel låtsas som ingenting.  

Resultatet delades in i fyra olika huvudteman; mammans känsloupplevelser, 

positivt bemötande, negativt bemötande samt stigmatisering. Varje tema har vidare 

delats in i olika subteman. Våra fyra huvudteman kopplades mer eller mindre direkt till 

våra fyra frågeställningar. 
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Tabell 2.   

Teman och frågeställningar.  
 

Frågeställning: Teman: 

1. Upplever mammor till barn med 

autismdiagnos att barnet blir positivt 

bemött i den sociala interaktionen med 

andra? I så fall, hur? 

1. Mammans upplevelse av ett positivt 

bemötande gentemot barnet 

2. Upplever mammor till barn med 

autismdiagnos att barnet blir positivt 

bemött i den sociala interaktionen med 

andra? I så fall, hur? 

2. Mammans upplevelse av ett negativt 

bemötande gentemot barnet 

3. Vilka känslor upplever mammor till 

barn med autismdiagnos i den sociala 

interaktionen med andra, tillsammans med 

sitt barn? 

3. Mammans känsloupplevelser 

4. Hur hanterar mammor till barn med 

autismdiagnos det eventuella negativa 

bemötandet från omgivningen? 

4. Stigma 

 

 

			Tema	1.	

 

					6.1.	Mammans	upplevelser	av	ett	positivt	bemötande	gentemot	barnet	
Ett barn som avviker från det människor i samhället anser är normalt bemöts inte 

nödvändigtvis på ett positivt sätt. De tillfällen då mammorna upplevde ett positivt 

bemötande gentemot barnet värderades däremot högt. Ett positivt bemötande gentemot 

barnet bidrog till att den sociala interaktionen kunde fortgå trots eventuella avvikelser i 

ett normalt socialt beteende. Temat kopplades till vår första frågeställning: Upplever 

mammor till barn med autismdiagnos att barnet blir positivt bemött i den sociala 
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interaktionen med andra? I så fall, hur? Flertalet av mammorna beskrev en känsla av 

lättnad i de situationer då omgivningen deltog i interaktionen med förståelse och 

acceptans. Felicia beskrev nedan ett exempel på ett positivt bemötande hennes son fått i 

en helt vanlig, vardaglig interaktion: 

 

“Ibland när man varit på Ica och handlat och han, eh, kan gå fram och 

fråga någon som jobbar där sådär jätte konstiga frågor, och dom bara, jaa, 

svarar glatt och pratar vidare med honom liksom som att det är ingenting, 

dom fattar ju på frågan att det inte är en normal fråga (skratt) ... men att 

dom liksom, dom kör med... bara håller med och, liksom diskuterar med 

honom och sådär liksom.” (Felicia, s. 12).  

 

Detta exempel beskrev en situation där omgivningen bemötte ett barn med 

autismdiagnos på ett positivt sätt, utan att lägga någon större vikt vid ett eventuellt 

avvikande beteende. Vi benämner detta som passivt, positivt bemötande och beskriver 

det mer ingående i nedanstående subtema.  

 

6.1.1.	Passivt	positivt	bemötande	

Ett passivt positivt bemötande förklaras med hur omgivningen på ett mer eller mindre 

omedvetet sätt bemöter barnet med autismdiagnos positivt. Detta kan förklaras med 

Goffmans begrepp face-saving, som innebär att man i en interaktion hjälps åt för att 

ingen ska känna sig bortgjord eller dum (Goffman, 1967, s. 13, 37). Begreppet kan även 

förklaras med hur man visar förståelse eller acceptans (istället för ignorans) för något 

som inte utspelar sig på ett förväntat sätt. Ett tydligt exempel på hur passivt positivt 

bemötande kan vara gavs i Elins beskrivning:  

 
“Ja jag vet inte… vad dom gör, men dom är liksom glada när dom ser 

honom… dom säger hej. Ja… accepterar honom på nåt sätt som han e 

(gråter).” (Elin, s. 3). 

 

6.1.2.	Aktivt	positivt	bemötande	

Att bemöta en annan individ på ett aktivt positivt sätt är en medveten handling. Detta 

kan tolkas med hjälp av Goffmans begrepp face-giving (Goffman, 1976, s. 9). Face-
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giving innebär att man aktivt hjälper en annan individ att upprätthålla den sociala 

ordningen och interaktionen. Det kan innebära att man väljer att visa uppskattning för 

de positiva bidragen i en annorlunda interaktion och bortser från det som skulle 

innebära en obekväm situation. Detta kan förklaras med begreppet embarrassment, 

vilket är något människor vill undvika (Ibid, ss. 97-99). Annorlunda interaktioner 

uppkommer ofta tillsammans med barn med autismdiagnos. Hur andra människor i 

denna interaktion väljer att agera är av största vikt för en lyckad utkomst. Sara berättade 

om lyckan det innebar att se sitt barn bemötas på ett positivt sätt: 

 

“Eh, så när dom här fina stunderna kommer och andra faktiskt väljer att ta 

tid och lyssna på det han verkligen säger, och liksom följer hans bana, då, 

man blir jätteglad och man blir stolt.” (Sara, s. 12). 

 

Hur Sara beskrev ovan, att andra följde barnets bana, visar på hur man aktivt samspelar 

för att upprätthålla en trevlig social interaktion. Att följa barnets bana kräver stor 

lyhördhet och anpassningsförmåga, särskilt när det kommer till barn med autismdiagnos 

som själva inte har förmågan att anpassa sig i sociala interaktioner. Det krävs betydligt 

större ansträngning än i en vanlig interaktion att lyckas med samspelet då deltagarna i 

interaktionen har olika sätt att interagera. Trots detta visade resultatet hur flera av 

mammorna faktiskt erfor att människor runt omkring försökte samspela. Therese 

beskrev hur hon sett en vilja hos andra att få en lyckad interaktion med hennes barn: 

 
“... att dom verkligen, ah men sätter sig ner, pratar lite med barnen och inte 

bara bryr sig om att träffa mig och F [pappan] utan genuint är glada för att 

träffa barnen också och visar det för dem…” (Therese, ss. 10-11). 

 

Sammanfattningsvis kan dock konstateras att de allra flesta positiva bemötanden 

mammorna berättade om, både aktiva och passiva, handlade om människor som stod 

familjen nära och hade en relation till barnet.  

 

6.1.3.	Mammans	passiva	positiva	bemötande	

Mammans passiva positiva bemötande innefattar de tillfällen då hon omedvetet eller per 

automatik ingriper i en interaktion där barnets sociala kompetens brister. De tillfällen 
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där barnet saknar förmågan att använda sig av face-saving strategier, att undvika 

obekväma situationer, går mamman in och använder sig av dessa för barnets räkning. 

Det blir en slags överföring av sociala koder från barnet till mamman. Detta i avsikt att 

kompensera för barnets oförmåga till vad som anses vara en “normal” social interaktion. 

Therese beskrev just detta, och i hennes fall såg vi hur även barnet var väl medvetet om 

sina svårigheter: 

 
“Man ser direkt och kliver in direkt och räddar situationen liksom. Oftast 

hinner vi innan han hinner må dåligt av det. Annars brukar det, om man inte 

hinner med liksom, om han står och pratar med någon och vi står och pratar 

med någon, då tittar han på oss så hjälplöst... och då får man ju springa dit 

och rädda situationen.” (Therese, s. 7). 

 

I interaktionen beskrev Therese hur sonen sökte hjälp av föräldrarna för att veta vad 

som förväntades av honom i den sociala interaktionen. Therese beskrev hur hon oftast 

hann agera och hjälpa sonen innan han kände sig dum. Ett sådant scenario skulle annars 

kunnat resultera i det som kallas för embarrassment (Goffman, 1967, ss. 97-99). Face-

saving kan även innebära hur man visar acceptans för något som händer och egentligen 

inte förväntas i situationen. Louise berättade hur hennes son brukar visa glädje genom 

höga tjut. Hon upplevde oftast att omgivningen accepterade hans beteende, men vid 

vissa tillfällen upplevdes det mindre passande och hon hjälpte honom att tänka på sitt 

beteende och på vad som förväntades av situationen:   

 
“Eh, sedan ibland så försöker jag, när jag tycker att det blir för höga tjut, så 

säger jag till honom att han får lugna sig lite eller så.” (Louise, s. 8).  

 

6.1.4.	Mammans	aktiva	positiva	bemötande	

Med mammans positiva aktiva bemötande menas att hon aktivt och medvetet hjälper 

barnet i en social interaktion. Principen är densamma som i den passiva situationen 

ovan, med skillnaden att detta är en medveten aktiv handling mamman gör. Sara 

berättade om en situation där hennes barn behövde hjälp för att interaktionen skulle 

kunna fortlöpa och få ett så positivt utfall som möjligt. Hon beskrev hur hon aktivt 
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förklarade för sitt barn vad som hände i interaktionen för att han skulle förstå, hänga 

med och slippa göra bort sig: 

 
“Och då får ju jag hjälpa E att liksom, ja men antingen försöka avleda 

honom och gå till något annat, att vi kanske kan göra något, eller att jag får 

ju förklara för honom att nä men nu kanske, det här barnet då, han kanske 

vill leka lite själv här, eller ja, han kanske vill leka lite senare, eller 

någonting.” (Sara, s. 17). 

 

Alla mammor i studien berättade om liknande erfarenheter kring att delta i barnens 

interaktion med andra. Felicia berättade om hur hon brukar agera då hon märker att 

hennes son inte förstår och hänger med:   

 

“Oftast så går jag faktiskt ner på hans nivå, och förklarar... vad den andre 

menar, om det är ett annat barn eller en annan vuxen, alltså oavsett. Jag kan 

liksom förklara för han hur den här, att man kan säga på så mycket konstiga 

sätt men det är så här man menar liksom, så. Jag kan förklara för han, om 

någon annan liksom beter sig, eh, konstigt, i hans värld om man säger så, så 

kan jag förklara hur dom menar.” (Felicia, s. 18).  

 

Tema	2.	

 

6.2. Mammans upplevelser av ett negativt bemötande gentemot barnet 

Människor bemöter ofta sådant som upplevs vara främmande på ett negativt sätt. Man 

vet inte hur man ska hantera det som är annorlunda, och det resulterar många gånger i 

ett negativt bemötande. Detta kan tänkas bero på att människor uppfattar barnet som 

stigmatiserat och därför har en negativ inställning till barnet, vilket kan leda till ett 

negativt bemötande. Detta uppfattas ofta som diskriminering eller att det finns 

förutfattade meningar om stigmat/diagnosen (Goffman, 2011, ss. 12-13). Ett negativt 

bemötande gentemot barnet med autismdiagnos är något alla mammor i studien upplevt 

i interaktionen med andra. Åsikterna om huruvida det är på grund av okunskap eller 

ovilja skiljde sig åt, och man ser tydliga exempel i resultatet på både okunskap och 

ovilja när det kom till ett negativt bemötande. Temat kopplades med fördel till vår andra 
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frågeställning; Upplever mammor till barn med autismdiagnos att barnet blir negativt 

bemött i den sociala interaktionen med andra? I så fall hur? Vi valde att dela upp dessa 

två olika typer av negativt bemötande och kommer vidare diskutera dem var för sig. 

 

6.2.1.	Brist	på	förståelse	-	okunskap	

Kunskap är nyckeln till att förstå och interagera med andra människor. Utan kunskap 

kan det vara svårt att förstå varför saker och ting är på ett visst sätt. Autism är en 

osynlig funktionsvariation, och utan kunskap om vad autism innebär och hur den tar sig 

uttryck är det svårt att förstå varför människor med autism fungerar och agerar på ett 

visst sätt. Vårt resultat visade på en markant upplevelse av okunskap och brist på 

förståelse i hur barn med autism fungerar i den sociala interaktionen. Majoriteten av 

mammorna berättade om hur de upplevde att människor såg på deras barn som 

bortskämda, annorlunda eller till och med lite konstiga. Samtidigt uttryckte mammorna 

en förståelse över att anledningen till barnets avvikande beteende var dolt. Utan 

kunskap om autism är det svårt för omgivningen att förstå att det är en diagnos det 

handlar om. I relation till face-teorin berör detta hur individer i en social interaktion 

med barnet med autism inte får sitt sociala värde, face, bekräftat (Goffman, 1967, s. 5). I 

dessa situationer uppstår ofta en vilja att försöka rädda sitt eget face, och sker dessvärre 

ibland på den andres bekostnad. I dessa fall genom ett negativt bemötande mot barnet i 

fråga. Elin berättade om hur hon resonerar kring andra människors bemötande av 

hennes son:  

 
“Nä men jag förstår ju andra också jag menar… hade jag inte fått ett barn 

som har… funktionsnedsatt… eller vad man kallar det så hade ju inte jag 

heller haft nån kunskap… så att jag känner inte att jag blir arg för jag 

förstår ju att… de förstår ju inte.” (Elin, s. 9).  

 

Resultatet berättade om hur okunskapen främst tar sig uttryck på ett negativt sätt i 

interaktionen med andra. Den absolut tydligaste missuppfattningen när det gäller varför 

barn med autismdiagnos beter sig på ett avvikande sätt är att de uppfattas vara 

ouppfostrade. Flertalet av mammorna i studien beskrev hur de och deras barn bemöttes 

av suckar och dömande blickar från andra när barnet till exempel fick låsningar som 

genererade i utbrott. Dessa utbrott uppfattades och antogs ofta vara för att barnet var 
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ouppfostrat, när det i själva verket fanns en annan orsak som har sin grund i diagnosen. 

Lisa beskrev ett ämne som nästan alla mammor berört: 

 
“Mh… Så det blir mycket käbblande, mycket ilska och ledsamhet måste jag 

säga… när inte alla har kunskap och förståelsen i att de kanske inte rör sig 

om… ouppfostrade barn.” (Lisa, s. 17).  

 

En annan vanlig missuppfattning från omgivningen var att barnens föräldrar inte skulle 

vara bra nog eller anstränga sig tillräckligt. Mammorna upplevde att de ifrågasattes och 

uppfattades vara lata och dåliga på att sätta gränser. Många hade mött påståenden av att 

barnen får göra precis som de vill och att det inte är konstigt att barnet beter sig “illa” då 

situationen ser ut som den gör. Många av mammorna hade liknande berättelser som 

Felicia: 

 
“Han kan inte koderna, dom här sociala koderna. Barnen har inga problem 

med det i stort sett, men vuxna har mer problem med det, dom ser han mer 

som… bortskämd, otacksam, alltså hela den här biten, dom förstår inte 

riktigt… vi säger om han eh, skulle skrika rakt ut bara sådär, ett illtjut, så 

säger jag sällan till honom för jag vet att då fortsätter han. Om jag bara 

skiter i det, så slutar han med det automatiskt, för då var det inte kul. Och 

det är liksom såna här saker som andra liksom inte förstår. Utan då blir det 

mera att vi är lata föräldrar, och vi är liksom, att vi inte bryr oss, vi skiter i 

han liksom och det är ju inte konstigt att han är som han är, han får ju göra 

precis som han vill hela tiden…” (Felicia, s. 4).  

 

Många av mammorna berättade om liknande upplevelser i brist på förståelse från 

samhället. Resultatet visade överlag att det inte är fördomar om barn med autismdiagnos 

som upplevdes som mest problematiskt, utan snarare upplevelsen om okunskap kring 

vad diagnosen innebar och hur den tog sig uttryck. Detta fångade Lisa i följande 

formulering:  

 

“Eh… (suckar) fördomar… då… ehm… det har vi, det har vi nog inte stött 

på mot själva diagnosen så. Däremot så handlar det nog mer om… 

okunskap.” (Lisa, s. 13).  
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6.2.2.	Negativ	inställning	-	ovilja		

Brist på förståelse kan tolkas på olika sätt. Dels på grund av okunskap, men också på 

grund av ovilja. Majoriteten av mammorna i studien hade någon gång konfronterats 

med ett negativt bemötande där man uttryckligen klargjorde en åsikt om att barnet var 

ouppfostrat, att föräldern var lat eller att man helt enkelt inte trodde på diagnoser. I 

dessa sammanhang blev det tydligt hur personen i fråga faktiskt inte ville förstå. Felicia 

beskrev en situation hon ofta varit med om: 

 

“Men andra kan ju tycka då att man är... eh... ah, att man är lat, helt enkelt, 

och låter han göra precis som han vill mer, liksom, det är det många som 

påpekar. Det är även folk som har sagt det till mig, så att det, och när man 

förklarar liksom, att ’a men alltså, han har ju... diagnoser’, då är det ju 

väldigt många som svarar “jag tror inte på sånt, det är bara ett modernt 

påfund.” (Felicia, s. 5). 

 

Även om det inte alltid var en uttalad ovilja och brist på förståelse som dessa mammor 

bemöttes av, så var upplevelsen av ovilja minst lika verklig och påtaglig. Många av 

mammorna beskrev hur de uppfattade att blickar och kroppsspråk hos andra vittnade om 

en negativ inställning till barnet och dess annorlunda beteende. Så här berättade Sara att 

hon ofta upplevde bemötandet i situationer hon och hennes barn befann sig i: 

 

“Antingen säger en blick att han är en riktig jävelunge, som är ouppfostrad 

och vi är dåliga föräldrar, eller så säger blickarna att det är jättesynd om 

oss…” (Sara, s. 16).  

 

Sammanfattningsvis beskrev mammorna själva hur de upplevde att de kan identifiera att 

andra människor på ett tydligt sätt inte ville förstå och acceptera att man kunde vara 

annorlunda. Sandra satte ord på känslan av upplevelsen att inte accepteras: 

 
“Jag tänker att fördomarna de liksom kommer inte från okunskap utan från 

ovilja nånstans att… förstå.” (Sandra, s. 9).  

 

Slutligen kunde vi konstatera att det fanns upplevelser av att bli negativt bemött både av 

närstående och okända människor, även om resultatet inriktade sig på allmänna, 
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vardagliga situationer. Många av mammorna berättade om släkt och vänner som 

vägrade acceptera och förstå, samtidigt som många också berättade om blickar och 

kommentarer från människor i samhället som tydligt visade sin negativa inställning. I 

dessa situationer blir det tydligt hur det som kallas för face-saving inte har uppfyllts i 

interaktionen, och mamman blir den som främst upplever embarrassment till följd av 

detta (Goffman, 1967, ss. 13, 37, 97-99).  

		

				Tema	3.	

 

					6.3.	Mammans	känsloupplevelser		
Att vara mamma innebär ett stort känslomässigt engagemang. Det barnet är med om 

påverkar mamman och skapar många olika känslor i henne. Dessa känslor innefattas av 

både glädje och sorg, lycka och frustration, men framförallt mycket kärlek. Tema 3 

kopplade främst an till vår tredje frågeställning; Vilka känslor upplever mammor till 

barn med autismdiagnos när de ser sitt barn bli bemött, på olika sätt, i den sociala 

interaktionen med andra? även om temat också berörde våra andra frågeställningar. Att 

vara mamma till ett barn med särskilda behov kräver mycket engagemang och 

ansträngning. Samtliga i vår studie berättade om hur de varje dag kämpade för att barnet 

skulle accepteras och respekteras precis som det är. Detta tar sig uttryck på många olika 

sätt, bland annat genom hur mamman ständigt försöker hjälpa sitt barn till lyckade 

relationer och sociala interaktioner. Man ser tydligt hur mammorna använder sig av 

face-saving strategier där barnet inte själv har kapaciteten att agera (Goffman, 1967, s. 

13, 37). Therese beskrev hur hon känner inför mammarollen:    

 
“Man vill ju, när det handlar om ens barn så vill man ju bara försvara. Så 

då blir man en tigermorsa.” (Therese, s. 9).  

 

För att kunna urskilja likheter i upplevelser på ett så tydligt sätt som möjligt delade vi 

upp mammornas olika känsloupplevelser i två olika delar; positiva samt negativa 

känsloupplevelser. 
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6.3.1.	Negativa	känsloupplevelser		

Mammornas negativa känsloupplevelser var ofta sammankopplade med ett negativt 

bemötande. Mammorna beskrev känslor såsom ilska, sorg och upprördhet, ensamhet, 

sårbarhet och frustration, otillräcklighet, misslyckande och besvikelse. Många beskrev 

även känslan av att ständigt behöva försvara sitt barn. Olika saker påverkade hur man 

upplevde och kände inför ett negativt bemötande. Dels hur och var situationen uppstod, 

men också beroende på vem det var som bemötte barnet på ett negativt sätt. Lisa 

förklarade hur hon känslomässigt upplevde skillnaden mellan ett bemötande från en 

vuxen och ett barn:    

 
“... om det är en vuxen blir jag väldigt arg… om det är ett barn som bemöter 

dom dåligt blir jag väldigt ledsen, ah ledsen, jag blir ledsen helt klart, för 

barnens skull… för mitt eget barns skull… i alla lägen.” (Lisa, s. 17). 

 

Känslan av ilska som uppstår i ett dåligt bemötande av vuxna människor är något som 

återkom i nästan alla mammors berättelser. Det finns en förväntan att vuxna människor 

ska kunna bemöta olikheter med respekt. Face är ett socialt värde som människor i 

interaktionen ger varandra för att upprätthålla social ordning (Goffman, 1967, s. 5). 

Face-teorin är uppbyggd kring att människor samspelar för att upprätthålla en jämlik 

interaktion där lyhördhet och respekt för varandras anseende är av största vikt. När 

människor inte bemöter barnen på det sättet, när de frångår det normala 

interaktionsmönstret, påverkas mamman som står bredvid sitt barn känslomässigt. 

Mamman förstår troligtvis hur hennes barn hade blivit bemött om barnet inte hade varit 

annorlunda. Det var oftast i samband med bemötande som mammorna berättade om 

upplevda negativa känslor, men det är självklart även mycket känslor förknippade med 

föräldraskapet i sig. Att ens barn inte har samma förutsättningar som andra barn är 

något som kan kännas svårt att acceptera. Elin och Sara gav två liknande berättelser om 

hur de upplever tvivel på sig själva i sitt föräldraskap: 

  
“Nä men jag tycker nog att jag blir väldigt ledsen… kanske mest för att jag 

själv känner mig misslyckad. Å sen att han har så svårt… eller de e väl en 

sorg att ens barn inte klarar det som andra klarar. Att man inte passar in. 

Det är en livssorg liksom som man bär på ändå tycker ja…” (Elin, s. 9).  
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“Alltså man går ju konstant och undrar ju är det vi som gjort fel? eller är 

det något fel på oss? eller, och detta är jättejobbigt med dom här blickarna 

och så, att folk backar och tar avstånd. Alltså man tror ju att det är något fel 

på en själv, eller på oss. Och att folk ser en som dålig eller mindre värd. Det 

är jättetråkigt.” (Sara, s. 19). 

 

6.3.2.	Positiva	känsloupplevelser		

Mammorna i studien upplevde positiva känslor i samband med människors positiva 

bemötande. Att människor väljer att bemöta någon som kan tänkas vara främmande 

eller annorlunda på ett positivt sätt kan återigen kopplas till face-teorin och framförallt 

begreppet face-giving. Detta begrepp speglar hur man hjälper någon annan i en 

interaktion att upprätthålla den sociala ordningen (Goffman, 1967, s. 9). I detta fall 

barnet som inte har kapaciteten att använda sig av sociala koder så som människor i 

allmänhet har. Många av mammorna berättade om glädjen i att se någon annan visa 

uppmärksamhet mot barnen. Ett leende eller ett öppet kroppsspråk visade sig resultera i 

starka positiva känslor hos mamman. Therese berättade: 

 
“... när man verkligen kliver in och visar ett intresse för... ja, men om du 

tycker om det här så tycker jag också om det för en stund, bara för att visa 

att jag bryr mig om dig. Dom situationerna blir man ju enormt glad.” 

(Therese, s. 11).  

 

Positiva känslor uttrycktes på många varierande sätt. Mammorna använde sig av ord 

som glädje och lättnad, stolthet och trygghet och upplevelsen av att bli stärkt och 

uppbyggd som människa. Ofta såg man hur känslorna var sammankopplade med 

lättnad. Man kunde märka att det fanns en underliggande känsla av oro att barnet inte 

skulle ha det bra. När oron motbevisades blev det tydligt hur mammorna kunde slappna 

av för en liten stund. Malin belyser de positiva känslor hon upplever då människor 

anstränger sig för att förstå och sätta sig in i vad barnet behöver för ett positivt socialt 

samspel:  

 
“Jag blir ju jätte… vi blir ju jätteglada… när de här människorna, gör så för 

det bekräftar ju att de har ju sett honom (suck) å de har sett oss å verkligen 

förstår… man blir ju ja det verkligen gör ju vår dag...” (Malin, s. 16).  
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Resultatet visade ett större antal exempel på mammors upplevelser av ett negativt 

bemötande än ett positivt. De mammor som upplevt många positiva interaktioner 

tillsammans med sitt barn upplevde självfallet fler positiva känslor, och hade en mer 

positiv inställning till föräldraskapet i stort. Man kunde dessutom urskilja en 

genomgående tråd av positivitet och en känsla av lycka hos majoriteten av mammorna 

oberoende av omgivningens bemötande. Dessa positiva känslor påverkas med stor 

sannolikhet av hur man som förälder till ett barn med funktionsvariation hela tiden 

måste kämpa för ett resultat. När resultatet äntligen uppnås blir glädjen större än om 

resultatet kräver mindre ansträngning för att uppnås. Många av mammorna beskrev den 

enorma lyckan av att se sitt barn klara av något man kämpat för så länge. Malin 

berättade:  

 

“När dom lyckas med nånting så blir inte vi bara supersupersuper glada vi 

blir så glada att ja… alltså hans små framsteg blir ju så mycket större än för 

ett barn utan diagnosen…” (Malin, s. 1).  

 

Tema	4.	

 

6.4. Stigma  

Autistiska drag kan ses som ett stigma och resultera i stigmatisering. Stigmatiseringen 

drabbar inte bara barnet, utan även mamman då hon internaliserar stigmat till sig själv. 

Detta då hon identifierar sig och identifieras med sitt barn i den sociala interaktionen 

med andra. Temat innefattar mammornas upplevelser av omgivningens stigmatisering 

samt hur de hanterar stigmatiseringen. Temat stigma kopplades an till den fjärde 

frågeställningen; Hur hanterar mammor till barn med autismdiagnos det eventuella 

negativa bemötandet från omgivningen på grund av barnets diagnos? Vi valde att 

kategorisera det fjärde temat i två delar; dels stigma och stigmatisering, dels 

motstrategier till stigma.   
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6.4.1.	Stigma	och	stigmatisering	

Stigma kan ses som ett socialt handikapp. Stigma innebär att individer blir 

diskriminerade av andra på grund av något avvikande. Till detta kommer även fördomar 

och stereotypa uppfattningar om det avvikande. Det avvikande kan vara både fysiskt 

eller genom ett avvikande beteende. Stigmatisering är konsekvensen av stigmat i den 

sociala interaktionen. Stigmatiseringen görs ofta omedvetet, men får likväl 

konsekvenser för de utsatta (Goffman, 2011, ss. 9-13). Det typiska beteende som en 

person med autismdiagnos många gånger har, kan ses som ett slags stigma. Mammornas 

berättelser om olika stereotypa drag som deras barn har var lika, fast varierande. En 

mamma berättade om hur hennes son använde ordet djävul upprepade gånger i tid och 

otid. En annan mamma beskrev hur barnet kröp ihop och drog jackan över huvudet för 

att distansera sig från omvärlden. En pojke brast ut i glädjetjut när han är glad och 

lycklig, medan en annan flaxade med armarna. De allra flesta barnen kunde inte 

använda sig av vita lögner eller försköningar av sanningen utan sa därför rakt ut vad de 

tyckte och tänkte. Många av dessa exempel fick såklart konsekvenser i den sociala 

interaktionen. Isabella beskrev:  

 

“Eh, det A tar till när han hamnar i sociala situationer, så är det att prata 

om sina specialintressen. Han har själv hittat den här strategin, han vet att 

han förväntas föra någon form av konversation, och då börjar han prata om 

sina specialintressen som är Pokemon go, minecraft och det har varit liksom 

alla dom här olika varianterna på gubbar. Eh, det gör ju att det kan bli 

väldigt märkligt, för dom allra flesta vuxna har ju inte aning av vad det är 

han pratar om.” (Isabella, s. 7). 

 

Vad som framkommit i resultatet, om hur människor faktiskt undviker eller bemöter 

barnen med autism negativt, skulle kunna ses som stigmatisering (Goffman, 2011, ss. 9-

13). Många av mammorna berättade om hur människor blev förvånade eller ifrågasatte 

att barnen inte hade en specialbegåvning, var ett mattesnille eller att de faktiskt tyckte 

om att kramas. Dessa säregna personlighetsdrag som ofta förknippas med autism. I vårt 

resultat framkom också hur barnen isolerades i samhället. Det gällde både självvalda 

och icke självvalda sammanhang. Elin berättade: 
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“Så de e ju… man känner ju kanske med åren att man… (gråter) ja att man 

blir mindre inbjuden till andra.” (Elin, s. 2).  

 

Mammorna upplevde att denna form av diskriminering berodde på att omgivningen 

saknade kunskap om vad autism innebär och hur det tar sig i uttryck. I relation till detta 

beskrev mammorna känslor som skam vilket i förlängningen ofta ledde till isolering.  

 

6.4.2.	Motstrategier	till	stigma		

Stigmatisering upplevs ofta som något negativt. En person som upplever sig ha ett 

stigma, eller befinna sig i en situation där man innefattas av ett stigma, reagerar många 

gånger med att försöka undvika sådana situationer (Goffman, 2011, ss. 105-115). I 

resultatet kan man se hur mammorna berättade om att ju större barnen blev, desto 

mindre energi lade de som mammor på att förklara för alla runt omkring varför barnet 

gjorde si eller så. Man lät de som undrade tro vad de ville. Ibland kunde det kännas 

enklare att inte låtsas som någonting. Detta kan ses som en motstrategi till stigma. 

Mammorna berättade vidare om hur de ibland i liknande situationer valde att gå 

därifrån. De allra flesta mammor i studien berättade att de valde bort olika sociala 

sammanhang, eller drog sig undan situationer då barnet på ett negativt sätt 

konfronterades med sin diagnos. Felicia berättade om hur livssituationen förändrades 

efter att ha blivit förälder till ett barn med autismdiagnos: 

 
“... man tar ju avstånd från dom människorna som, liksom, tycker att det 

bara är nåt dumt påhitt och sådär liksom, för det är så mycket i vardagen att 

man orkar inte med människor som inte har någon som helst förståelse för 

vad han går igenom varje dag, utan jag väljer bort dom... eh, aktivt val så 

(skatt), i tillvaron. Föräldrar i skolan eller så, där kan jag gå in och 

förklara, men när liksom, när det har kommit till våra vänner liksom om man 

säger så, då har vi valt att... inte ha kvar dom helt enkelt.” (Felicia, s. 8). 

 

Att välja bort både sammanhang och människor gjordes av olika anledningar. Ibland för 

barnets skull då påfrestningarna blir för stora och var så pass utmanande att de kostade 

för mycket. Exempelvis är mat och matrutiner ofta jobbiga för ett barn med 

autismdiagnos. Barnen behövde ha det på ett visst sätt, vilket ofta ses som besvärligt 

och oacceptabelt i många sociala sammanhang och offentliga miljöer. En annan 
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anledning att välja bort sammanhang eller människor kunde vara då man som förälder 

helt enkelt inte klarade av den känslomässiga utmaningen de innebar. Camilla berättade: 

 

“… jag tycker väl de att då har jag ju… brutit de kontakterna som har varit 

negativa. Att de blir liksom mer de att nä då vill jag inte utsätta mig eller 

mitt barn för det. Jag vill beskydda liksom mer... så de inte ska bli… så att 

han ska ha bara… så mycket positivt i sitt liv som möjligt å då behövs ju inte 

dom här personerna. Som bemöter han negativt.” (Camilla, ss. 16-17).  

 

Något annat som man ofta kunde se att mammorna gjorde var att förklara bort ett 

avvikande beteende med att det berodde på något annat. Exempelvis berättade en 

mamma om hur hon förklarade sitt barns påträngande närmanden till kompisar med att 

barnet i fråga verkligen tyckte om sin kompis. Andra mammor beskrev hur de ibland 

försökte tona ner eller avbryta opassande beteenden som skrik eller yviga och 

uppseendeväckande kroppsrörelser. Detta kan tolkas som motstrategier till stigma, och 

kopplas till begreppet covering som innebär hur man vill ”täcka över” det 

stigmatiserade (Goffman, 1963, s. 102). Slutligen ska också nämnas att barnen i fråga 

själva mycket väl kunde känna av att man var annorlunda (stigma) och att folk ibland 

bemötte dem på ett negativt sätt (stigmatisering). En del av barnen, särskilt de som var 

lite äldre, valde ofta själva att inte följa med, eller hålla sig i bakgrunden då de upplevde 

att sociala sammanhang var påfrestande och arbetsamma. Det är en viktig del för oss 

alla att förstå och ta hänsyn till.   

 

7.	Diskussion	och	slutsats	

 

Denna slutliga del innefattar en diskussion kring resultatet, samt vilka slutsatser som 

kan dras av detsamma. Inledningsvis förs en diskussion kring huruvida 

frågeställningarna besvarades. Vidare följer jämförelser med tidigare forskning, en 

diskussion kring objektiviteten i studien och förslag på eventuell utveckling av teorier. 

Därefter ges förslag på framtida forskning och slutligen en diskussion kring hur 

fenomenet uppmärksammas i samhället både på makro- och mikronivå. Studiens syfte 

var att få en djupare förståelse för hur mammor till barn med autism upplever samt 

känslomässigt och beteendemässigt hanterar hur människor i omgivningen bemöter 
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deras barn i vardagliga sociala interaktioner. Vi önskade finna mammornas eventuella 

likheter kring dessa upplevelser, essensen av fenomenet. Däremot fanns det även många 

personliga upplevelser som den enskilda mamman berättat om som också speglar 

fenomenet. Studien syftade till att svara på fyra frågeställningar:  

 

• Upplever mammor till barn med autismdiagnos att barnet blir positivt bemött i den 

sociala interaktionen med andra? I så fall, hur? 

Mammorna i studien hade många upplevelser kring positivt bemötande gentemot deras 

barn, även om negativa bemötanden var mer vanligt förekommande. Upplevelser av 

positiva bemötanden handlade ofta om människor som kände barnet och hade en 

relation till det. Människor i samhället tenderade oftare att undvika kontakt. Ett vanligt 

förekommande exempel på positiva bemötanden var ett leende eller ett öppet 

kroppsspråk. Även frågor kring hur man på bästa sättet bemöter barnet förekom och 

upplevdes som något positivt av mamman. 

 

• Upplever mammor till barn med autismdiagnos att barnet blir negativt bemött i den 

sociala interaktionen med andra? I så fall, hur? 

Det fanns många upplevelser kring negativa bemötanden från omgivningen. Mammorna 

hade i varierande grad upplevt negativt bemötande både från närstående, men även från 

okända människor. Exempel på hur detta tog sig uttryck var allt från negativa blickar 

och kommentarer på stan till en tydlig ståndpunkt om att diagnoser är ett modernt påhitt.  

 

• Vilka känslor upplever mammor till barn med autismdiagnos när de ser sitt barn 

bli bemött, på olika sätt, i den sociala interaktionen med andra? 

Mammorna i studien beskrev många starka och varierande känsloupplevelser i samband 

med sitt föräldraskap och omgivningens bemötande gentemot barnen. Dessa känslor var 

en blandning mellan positiva och negativa, så som glädje, sorg, lycka och frustration. 

Studiens fokus låg på upplevda känslor kopplade till sociala interaktioner, men 

resultatet rör även tydligt vid känslor kring föräldraskapet i stort. Kortfattat kan man 

sammanfatta resultatet till att negativa bemötanden resulterade i negativa känslor hos 

mammorna. Positiva bemötanden resulterade i positiva känslor hos mammorna. 
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• Hur hanterar mammor till barn med autismdiagnos det eventuella negativa 

bemötandet från omgivningen? 

Studiens resultat inom denna frågeställning kopplades till motstrategier till stigma. 

Mammorna beskrev hur de frivilligt valde bort sammanhang och människor på grund av 

negativa bemötanden och stora påfrestningar, till följd av barnets diagnos. Mammorna 

berättade fortsättningsvis hur de hanterade negativt bemötande genom att försvara eller 

hjälpa sitt barn, eller att lämna, alternativt välja bort den sociala interaktionen.  

 

7.1. Studien i relation till tidigare forskning  

Tidigare studier om mammor och föräldrar till barn med autismdiagnos behandlar ofta 

negativa känslor och upplevelser. Forskningen är ofta inriktad på negativa konsekvenser 

till följd av livssituationen. Det finns dock forskning som visar betydligt mer glädjande 

resultat. Stainton och Besser (2009) visade på olika positiva bidrag med att ha ett barn 

med en funktionsvariation. Barnen uppfattades bland annat som källor till glädje och 

lycka. Resultatet visade också hur barnen med funktionsvariation indirekt undervisade 

andra i omgivningen om att acceptera skillnader och funktionsvariationer samt vilken 

kapacitet dessa barn har. Den positiva aspekten är något vi försökt att fokusera på. Även 

om det funnits många positiva bidrag i resultatet, handlade de flesta om barnet i sig och 

inte om den sociala interaktionen kring barnet. Vi kunde dock se hur majoriteten av 

mammorna ändå upplevde en glädje över livssituationen. Tyvärr upplevde mammorna 

sällan att barnen blev särskilt positivt bemötta, även om det så klart fanns undantag. Att 

vi inte kunnat se ett tydligt resultat i vår studie när det kom till positiva bidrag och 

bemötanden skulle kunna förklaras med att autism är en osynlig funktionsvariation. När 

barnet i fråga har en mer synlig funktionsvariation blir utgångsläget annorlunda. 

Exempel på synliga funktionsvariationer kan vara Downs syndrom, där det finns tydliga 

fysiska drag som vittnar om variationen, eller Williams syndrom som också 

kännetecknas av ett typiskt utseende och beteende. Stainton och Bessers forskning 

(2009) innehöll till största delen föräldrar till barn med Downs syndrom. En av 

mammorna i vår studie beskrev att de missförstånd hon och hennes barn många gånger 

möttes av berodde på att det helt enkelt inte syntes att barnet är annorlunda. Många 

mammor sa samma sak. Andra studier har visat liknande resultat. Meirsschaut, Roeyers 

och Warreyn (2010) beskrev hur mammor upplevde att omgivningen bemötte deras 

barn med autismdiagnos på ett negativt sätt med brist på förståelse för autismdiagnosen. 

Mammorna valde själva att isolera sig och barnet då det saknades förståelse från 
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omgivningen för barnets diagnos. Annan forskning visade liknande resultat, hur 

mammor till barn inom AST-spektrat oftare var mer aktivt undvikande från sociala 

sammanhang än andra föräldrar (Lai, Goh, Oei & Sung, 2015). Vårt resultat speglade 

tydligt hur många mammor aktivt valde bort olika sociala sammanhang på grund av 

svårigheter som följer av barnets autismdiagnos. En studie av Dababnah och Parish 

(2013) visade på att barn med autismdiagnos kan bli socialt exkluderade från umgänge 

med familjemedlemmar och andra personer i barnets omgivning, vilket ledde till 

upplevd stress hos föräldrarna. Liknande resultat kan ses i Firth & och Dryer (2013). 

Vårt resultat visade också på hur barnen isoleras i samhället. Det gällde både självvalda 

och icke självvalda sammanhang. Mammorna beskrev ofta detta på ett sätt som kan 

tolkas som upplevd stress över situationen. Man såg också en oro och känsla maktlöshet 

över att inte räcka till som förälder. Även en oro för att andra skulle fördöma dem som 

föräldrar. Samma rädsla i att som förälder fördömas av samhället ser vi i studier av Gill 

och Liamputtong (2011) samt Twomey och Shevlin (2016). 

Många av mammorna i vår studie vittnade om hur mycket det kräver att vara 

förälder till ett barn med autismdiagnos. Många gånger är ett föräldraskap som detta 

fyllt av kamp och motgångar. Det är en kamp för att barnet ska bli accepterat och för 

barnets och mammans rättigheter till hjälp och stöd. Mammorna och barnen stöter på 

motgångar i vardagslivet med allt vad det innebär. Alla dessa olika delar läggs som ett 

ok på mammans axlar. Utan att dra för starka kopplingar kan vi ana ett samband mellan 

ett utmanande föräldraskap, upplevd stress och faktiska sjukskrivningar hos nästan 

hälften av mammorna i vår studie.     

King et al., (2011) skriver om föräldrars upplevelser av förmåner i att vara 

föräldrar till barn med en funktionsvariation. Studien visade på att föräldrar upplevde 

förmåner i ökad lycka över barnens framsteg. Samma upplevelser kan ses i vårt resultat. 

Mammorna berättade om hur små framsteg hos barnen resulterade i stor lycka och 

glädje. De uttryckte en tacksamhet och medvetenhet över att få uppleva detta. Kinnear 

et al., (2016) beskrev även hur föräldrarna själva valt att inte delta i men också blivit 

utesluta från sociala sammanhang. Att som familj bli utesluten från sociala sammanhang 

var inget vi kunde se i vårt resultat.  

Resultat i studier av Eaton et al., (2016) visade på att mammorna tenderade att 

själva identifiera sig som stigmatiserade på grund av att barnets stigma. Detta påverkade 

mammorna negativt och kulminerade slutligen i ett slags självstigma. Vi kunde i vårt 

resultat finna vissa likheter gällande stigma. Mammorna i vår studie var medvetna om 
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att barnet, om än med andra ord, har ett stigma. Däremot kunde vi inte se en tydlig 

koppling till att mammorna generellt upplevde barnets stigma som sitt eget, även om 

man kunde ana vissa tendenser åt det hållet.  

 

7.2. Objektivitet 

Något att fundera kring är även huruvida resultatet påverkades av att majoriteten av 

mammorna som deltog i studien själva valde att kontakta oss efter en allmän förfrågan 

om deltagande. Detta visade på ett genuint intresse och ett tydligt engagemang i sitt 

barns situation utifrån diagnosen. Möjligtvis hade resultatet sett annorlunda ut om 

mammor även tillfrågats direkt, utan att anmäla sig som frivilliga. Man kan även 

diskutera kring eventuella fördelar och nackdelar med att ge våra respondenter 

möjligheten att läsa intervjufrågorna innan intervjutillfället. Eftersom det efterfrågades 

exempel på upplevelser och situationer ansåg vi det fördelaktigt att kunna fundera och 

förbereda sig inför intervjun. En nackdel kunde vara att informanterna haft tid att 

“redigera” sina svar. Följden skulle kunna vara en eventuell risk för brist på spontanitet 

och impulsivitet under intervjutillfället. Då vi hade en intervjuguide med öppna och 

omfattande frågor har intervjuerna innehållit varierande följdfrågor. Dessa såg olika ut 

beroende på både informant och vem som hållit i intervjun. Detta bidrog naturligtvis till 

mer eller mindre olikheter i intervjuerna. Man skulle kunna argumentera för att en mer 

fastställd intervjuguide hade resulterat i ett mer objektivt resultat. Detta hade eventuellt 

kunnat säkerställas med en pilotstudie. Samtidigt var det upplevelser från den specifika 

individen vi ville fånga, så viss improvisation, flexibilitet och delaktighet i intervjuerna 

från intervjupersonen var oundvikligt. Efter första intervjutillfället diskuterades 

intervjuguiden i förhållande till om den svarade på det vi var ute efter. Det ansågs den 

göra på ett tydligt sätt. I vår studie deltog enbart mammor. Grundtanken var en jämn 

fördelning mellan både mammor och pappor. Då vi enbart fick en pappa som svarade på 

förfrågan om att delta, medan intresset var stort bland mammor, valde vi att inrikta 

studien på mammors upplevelser. Vi är väl medvetna om att en jämlik fördelning hade 

speglat ett mer generellt resultat av föräldrars upplevelse. Slutligen vill vi även 

medvetandegöra att det alltid finns en risk i förhållande till objektivitet, då två individer 

tolkar andras utsagor. Mycket tid har lagts på att gå igenom samtligt material och 

säkerställa att tolkningarna av intervjuerna överensstämmer. Detta för att ta hänsyn till 

intern reliabilitet (Bryman, 2011, s. 352). 
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7.3. Framtida forskning  

Positiva aspekter av att vara förälder till barn med autismdiagnos kan till viss del ses i 

resultatet i vår studie, dock inte i den utsträckning som vi hoppades på. Många av 

mammorna upplevde en ständig kamp för att barnet skulle accepteras i samhället. Efter 

att ha tagit del av omfattande forskning kring ämnet ser vi en generell avsaknad av den 

positiva aspekten i att vara olika och framförallt i interaktionen med andra. Mycket av 

forskningen kring ämnet fokuserar på mammor alternativt mammor och pappor. Det 

hade varit intressant att se hur pappor upplever sitt föräldraskap, samt hur mammor 

respektive pappor upplever sitt föräldraskap i jämförelse med varandra. Särskilt utifrån 

synvinkeln att man i dagens samhälle strävar efter jämställt föräldraskap.      

 

7.4. Slutliga reflektioner 

Det är intressant att se hur mammorna applicerade sina färdigheter i socialt samspel till 

barnens brister. Många berättade om hur de aktivt väljer att gå in och hjälpa sina barn i 

olika interaktioner. Man skulle kunna se det som att de kompenserade för barnens 

brister genom att ansvara för både sin egen och för barnets sociala interaktion. Detta 

försöker vi i studien koppla till Goffmans teorier om face, och det vore intressant att 

vidareutveckla hur teorin fungerar då man agerar i någon annans ställe. 

Slutligen kan vi summera att vi kommit långt när det gäller jämställdhet och 

acceptans av olikheter. Vi anstränger oss för att visa varandra respekt. Ingen är en 

funktionsvariation eller diagnos, utan en unik individ med en egen unik personlighet. I 

vår kalender finns speciella dagar såsom Downs syndrom-världsdagen och “Rocka 

sockorna”, vilken uppmärksammar annorlundaskap med syfte att förändra människors 

attityder och acceptera alla i samhället. Vi uppmärksammar, både i media, i politiken 

och i skolundervisningen hur vi bör acceptera och omfamna olikheter. Hur alla är lika 

mycket värda och hur alla ska ha samma möjligheter. I teorin, på makronivå. Men hur 

upplevs jämställdhet och acceptans hos den enskilda individen? På mikronivå? 

Mamman som går på trottoaren med en liten hand i sin och ser hur de hon möter går till 

andra sidan gatan för att slippa låtsas om de viftande armarna och höga tjuten från 

barnet i mammans hand, den mamman känner inte att alla är accepterade som de är. 

Hon upplever inte att alla är lika mycket värda. För orden bakom handlingen hon möts 

av säger något annat.   
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    Bilaga 1: Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor: 

1. Tid för intervjun: 

2. Datum: 

3. Plats: 

4. Intervjuare: 

5. Intervjuperson: 

• Mammans yrke  

• Mammans ålder 

• Familj (familjesituation) 

• Barnets ålder 

• Barnets diagnos 

• Eventuella resurser för barnet 

• Eventuella fritidsaktiviteter 

 

Intervjufrågor: 

1. Kan du berätta om hur det är att vara förälder till ett barn med autism?  

2. Hur upplever du att ditt barn blir bemött i olika sociala sammanhang?  

3. Kan du beskriva ett tillfälle då du valt att inte delta i ett socialt sammanhang 

tillsammans med ditt barn? I så fall, varför valde du/ni att inte delta?  

4. Hur påverkas du och ditt barn socialt och känslomässigt av eventuella fördomar om 

diagnosen?  

5. Kan du beskriva en situation där du varit med om att andra människor bemött ditt 

barn på ett negativt sätt? I så fall, hur tog det sig uttryck? Vilka känslor upplevde du då?  

6. Finns det tillfällen då du uppfattat att andra känt sig obekväma tillsammans med 

dig och ditt barn? I så fall, hur gav sig detta uttryck? 

7. Kan du beskriva en situation där du varit med om att andra människor bemött ditt 

barn på ett positivt sätt? I så fall, vilka känslor upplevde du då?  

8. Inför vår uppsats har vi tagit del av forskning kring barn med autism. Något 

intressant vi läste om var hur föräldrar upplever att barn med funktionsnedsättning 

indirekt undervisar omgivningen om att acceptera skillnader. Föräldrarna berättade 
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hur barnen utmanar fördomar genom deras sätt att vara. Kan du känna igen dig i detta? 

Hur då?  

9. Autism innebär svårigheter med att visa känslor och förstå andras känslor, vilket 

är viktigt i samspel med andra människor. Hur reagerar du i en situation då du märker 

att ditt barn inte klarar av de sociala koder som samhället har?  

10. Har du varit med om att andra, i kontakt med ditt barn, försökt att släta över en 

situation då ditt barn missbedömt eller inte klarat av de sociala koderna? Hur tog sig 

detta uttryck?  
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    Bilaga 2: Informationsbrev  
 

Tack för att du vill medverka i vår studie! Nedan följer information om studien samt 

dina rättigheter som är viktigt att ta del av innan intervjutillfället: 

Vi som gör studien är två studenter från socialpsykologiska programmet, Högskolan i 

Skövde. Vi gör denna studie som vår C-uppsats och följdaktningen slutprodukt av vår 

utbildning. Studiens syfte är att vi som intervjuar dig ska få en förståelse av hur du som 

förälder till ett barn med autism upplever hur andra i din omgivning bemöter ditt barn i 

vardagliga sociala situationer. Vi kommer ställa frågor om när du och ditt barn har olika 

fritidsaktiviteter tillsammans eller bara umgås med och är tillsammans med bekanta, 

vänner och släktingar på fritiden.  

Intervjun kommer att ta cirka 45-60 minuter och vi önskar att den får spelas in. Dock är 

det ingen annan än jag och min kollega som kommer ta del av ljudinspelningen av 

intervjun. Vi vill informera dig om att du har rättighet att själv bestämma över ditt 

deltagande och att du får avbryta intervjun eller ta en paus om du upplever behov av det. 

Självklart är anonymitet en garanti, eftersom det inte kommer finnas möjlighet för andra 

att spåra dina uppgifter och upplevelser tillbaka till dig. Det resultat som studien ger 

kommer inte användas för annat syfte än forskning. Om du har frågor före, under 

intervjuns gång eller efteråt är du varmt välkommen att fråga.  
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