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Abstract 

Although studies indicate that people with Autism Spectrum Disorder (ASD) often need help 

with their personal hygiene, in addition to the fact that mothers of children with ASD often 

need to assist them in their activities of daily living (ADL), little research has been made as to 

what this support actually consists of. The purpose of the present study is to investigate how 

mothers of children aged 10 – 15 with ASD help their children to manage their personal 

hygiene, and what effect this has on their mothers. 3 mothers of girls and 3 mothers of boys 

were interviewed about how they supported their children in the following activities: 

Dressing, Hair care, Nail cutting, Toilet use, Tooth brushing, Toweling, Washing and Wiping. 

Mothers of girls were also asked about Menstruation. The analyses were based on Giddens’ 

theories on Modernity and Self Identity. Afterwards, the interviews were converted into six 

narratives. These narratives along with pertinent elements from the interviews were analyzed 

and the result presented as 3 main themes. Results show that the mothers supported their 

children both physically and verbally. The mothers’ appreciation and loyalty with their 

children were high, whereas their confidence in experts was low.  
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Kapitel 1. Inledning 

Bakgrund 

Hur upplever mödrar till barn med autismspektrumdiagnos (ASD) att behöva hjälpa sina 

söner eller döttrar med deras personliga hygien och på vilket sätt utförs hjälpen? Forskningen 

runt föräldraskap och ASD är relativt omfattande (Khanna et al., 2011; Woodgate et al. 2008). 

Likaså finns det många studier som rör olika aspekter av ASD och hur tillståndet kan tänkas 

påverka prestationsförmågan (Jasmin et al. 2009; Piek & Dyck, 2004). Ytterligare 

undersökningar visar att det att ha barn med ASD innebär en ökad arbetsbelastning för 

föräldrarna (Smith et al. (2009). Däremot finns det få studier som redogör för vad föräldrarnas 

arbetsuppgifter faktiskt består av och vilken inverkan dessa arbetsuppgifter eventuellt har på 

vårdnadshavarna.  

Intresset för frågan tar avstamp i min egen erfarenhet. Jag behövde hjälpa min dotter med 

ASD med hennes personliga hygien ända tills hon flyttade hemifrån vid drygt 20 års ålder. 

Hon hade inga fysiska funktionshinder, vilket ledde till funderingar runt hur pass omfattande 

hjälpbehovet till personer med ASD kan vara.  Kanske är det långt mer omfattande än vad 

som ofta framgår i den samtida diskursen runt ASD. Mitt personliga intryck är att de 

förbättringsområden som diskuteras runt personer med ASD oftast handlar om tydliggörande 

kommunikation och förutsägbara miljöer för att de skall kunna fungera i vardagen. Att de inte 

sällan är i behov av handgripligt stöd med den personliga hygienen talas det däremot relativt 

tyst om. 

Förutom att bidra till fördjupad förståelse för mödrarnas vardag, pekar kartläggningen på 

förbättringsområden som kan vara aktuella för professioner som kommer i kontakt med 

målgruppen, som exempelvis personal inom Habilitering och BUP.  

Syfte och frågeställningar 
Att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning kan innebära många positiva 

erfarenheter men också ofta mycket energi- och tidkrävande insatser, särskilt när barnet blir 

äldre och inte utvecklar sina förmågor i den takt som är brukligt. Ett område som det enligt 

min erfarenhet sällan pratas om är att en del föräldrar måste ge konkret hjälp i mer intima 

sammanhang också när det inte finns några uppenbara fysiska orsaker till att barnet inte kan 

klara sig självt. Hjälp i intima situationer kan därmed vara aktuellt vid intellektuella 

funktionsnedsättningar såsom Down Syndrom eller vid neuropsykiatriska diagnoser som 

ASD. På grund av mina personliga erfarenheter kommer den här studien omfatta ungdomar 

med ASD. Syftet med denna studie är att öka kunskapen om mödrars erfarenheter av att 

hjälpa ungdomar med ASD med deras personliga hygien samt med påklädning. För att ta reda 

på detta, har följande fyra frågeställningar formulerats: 

- Hur hjälper mödrarna sina barn med ASD med deras personliga hygien? 

- Hur påverkar detta mödrarna? 

- Hur upplever mödrarna att detta påverkar ungdomarna?   

- Hur upplever mödrarna att detta påverkar familjen? 
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Kort om ADL  
Eftersom personlig hygien är en av aktiviteterna som ingår i ADL och texten genomgående 

kommer hänvisa till ADL, följer här en kort redovisning av vad som ingår i konceptet. 

ADL är från början en engelsk förkortning som står för ”Activities of Daily Living”, vilket 

ofta översätts till svenska med ”Aktiviteter i dagliga livet”. Med det menas sysslor som vi 

utför i stort sätt varje dag, och som vi gradvis lär oss att utföra utan hjälp.  

På engelska används ibland även uttrycket ”Daily Living Skills”, vilket förkortas DLS 

(Duncan & Bishop, 2015).   

Inför ansökan om personlig assistans eller behovsprövning av hjälpmedel används ofta en så 

kallad taxonomi, ett standardiserat mätinstrument för bedömning av en persons förmåga att 

klara sig själv i vardagen. Några exempel är Katz et al. (1963, 1970), Waisman Activities of 

Daily Living Scale – förkortat W-ADL, Canadian Occupational Performance Measure –   

förkortat COPM  samt ADL-taxonomin.  Det finns inga nationella beslut i Sverige angående 

bedömningsinstrument för ADL men COPM och ADL-taxonomin är de som används mest 

inom landstingen (J. Adolfsson, utredare vid Socialstyrelsen i e-post 180425).  En kortversion 

av ADL-taxonomin från Landstinget Blekinge (u.å) har använts som minnesstöd under 

intervjuerna. Några aktiviteter som ingår i ADL-taxonomin är Äta och dricka, Toalettbesök, 

På- och avklädning, Personlig Hygien och Övrig kroppsvård (Landstinget Blekinge, u.å.). 

Varje aktivitet är indelade i delaktiviteter, i Personlig Hygien ingår exempelvis 

delaktiviteterna Tvättar ansikte och händer. Badar/duschar, Tvättar håret (Landstinget 

Blekinge, u.å.). Exempel på andra aktiviteter är Kommunikation, Räkna och beräkna tid samt 

Relationer och Interaktioner (Landstinget Blekinge, u.å.). 

Avgränsningar 

ADL avgränsas i denna studie till uppgift i Jasmin et al. (2009) angående American 

Occupational Therapy Associations definition av DLS (Daily Living Skills) - activities that 

are oriented toward taking care of one’s body (min kursivering). ADL-aktiviteter och 

delaktiviteter som ingick i intervjuguiden var Bad/dusch/tvätt, Hårvård, Menstruation, Naglar, 

Påklädning, Tandborstning, Toalettbesök, Torka sig efter toalettbesök och Torka sig med 

handduk.  

Begreppsförtydligande 

 De respektive mödrarnas söner och döttrar betecknas som ”barn” när det hänsyftas på 

att de är barn till sina mödrar. I övrigt betecknas de som ”ungdomar”.  

 ”Autism”, ”autismspektrumdiagnos” samt likartade begrepp förkortas oftast ASD i 

texten, förutom när det 

- har skrivits som ”autism” eller ”autismspektrumdiagnos” i text som har direkt 

anknytning till studien, t ex ”anser du att autismdiagnosen innebär stora, ganska 

stora eller begränsade problem för ditt barn?” 

- förekommer i lagtext, t ex ”LSS Personkrets 1 Autism eller autismliknande tillstånd” 

- förekommer i mödrarnas berättelser, t ex ”Hon vet inte om det är typiskt för personer 

med autism.” 
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 Individerna som har medverkat i studien betecknas, förutom i enstaka fall, som 

”mödrar” (och inte som intervjupersoner), då de har intervjuats i egenskap av att vara 

just mödrar.  

Kapitel 2. Teori 

Introduktion till Anthony Giddens’ teorier 
För att bättre förstå de erfarenheter som studien genererar har jag som teoretisk utgångspunkt 

valt Anthony Giddens’ struktureringsteoretiska förklaringsmodeller om modernitet och 

självidentitet och hur dessa påverkar individ och relationer (Johansson, 2007; Giddens, 2005; 

Giddens, 2014).  Den särskilda omständighet det innebär att ha ett barn med 

funktionsnedsättning som behöver hjälp med sin personliga hygien har förmodligen inverkan 

både på hur mödrarna uppfattar sig själva, deras relation till barnet och andra 

familjemedlemmar samt på deras tillit till omgivningen.   

Nedan följer en redogörelse för huvuddragen i Giddens’ teorier samt en presentation av de 

begrepp som kommer användas i den senare analysen. Dessa begrepp är Självidentitet, 

Ontologisk trygghet, Grundläggande tillit, Ödesdigra ögonblick, Det rena förhållandet, 

Expertsystem och Praktiskt medvetande. Även mödrarnas reflexiva förhållningssätt till egna 

handlingar kommer beröras. Reflexivitet kommer presenteras närmare nedan.  

Giddens’ överordnade tes är att vi lever i det senmoderna samhället (Johansson, 2007). 

Det senmoderna samhället har enligt Giddens undergått omvälvande förändringar, både med 

avseende på institutioner och sociala förhållanden (Johansson, 2007). I sin introduktion till 

Giddens skriver Johansson (2007) att människan enligt struktureringsteorin i regel kan 

begrunda sina handlingar och även anpassa dem. Bakom våra handlingar finns det dessutom 

rationella motiv. Vidare skriver Johansson (2007) att om vi blir uppmanade att argumentera 

för dessa motiv, har vi enligt Giddens förmågan att redogöra för dem på en mer abstrakt nivå. 

Dessa ”teoretiska förklaringar” behöver inte nödvändigtvis vara sanningsenliga men gör våra 

handlingar lättare att förstå (Johansson, 2007). Den senmoderna människan är därmed enligt 

Giddens reflexiv och handlande.  Vi reflekterar över våra bevekelsegrunder, handlingar och 

syften och vi reflekterar över företeelser som vänskap och föräldraskap utifrån sociologiska 

och psykologiska teorier (Johansson, 2007). Reflexivitet är en viktig aspekt hos Giddens och 

den begränsar sig inte enbart till våra handlingar utan inverkar också på vad Giddens (2014) 

betecknar som vår Självidentitet. Självidentiteten kan förstås som vår egen uppfattning om 

vilka vi är, en uppfattning som grundar sig dels på vår inre föreställning om oss själva, dels på 

vår egen berättelse (Giddens, 2014).  Enligt Giddens (2014) ansvarar den enskilde individen i 

det moderna samhället för att skapa och konsolidera en kontinuerlig och stark identitetskänsla. 

Gärdenfors (2017) konstaterar att det senmoderna samhället har gjort självidentiteten till en 

större utmaning än tidigare. I det senmoderna samhället är jaget viktigare än förut när vår 

identitet bestämdes av yttre förhållanden som yrke eller ålder. Idag konstruerar vi enligt 

Giddens istället själva vår identitet med hjälp av reflexiva processer (Gärdenfors, 2017). Det 

är tack vare dessa processer som vi enligt Giddens (2014) alltid är medvetna om vad vi gör. 

Eftersom vi kontrollerar eller inspekterar våra handlingar är vi enligt Giddens också medvetna 

om varför vi handlar på ett visst sätt (Johansson, 2007). Samtidigt framhåller Giddens att den 
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senmoderna människan behöver känna tillit till omgivningen och hon behöver också kunna 

handskas med risker och hot (Johansson, 2007). Detta är viktiga beståndsdelar i vad Giddens 

(2014) kallar Ontologisk trygghet.  Ontologi är uppfattningen att allt som existerar har 

särskilda beståndsdelar som tillsammans utgör vad detta objekt är och som därmed utgör 

objektets väsen och sammanhang (Berulfsen & Gundersen, 2000). Enligt Giddens (2014) är vi 

omslutna av en ”skyddshinna” som hindrar att vetskapen om möjliga hot från omvärlden tar 

överhand. Vi litar på att det finns ett sammanhang i det som händer också när vi inte har 

konkreta bevis för detta (Giddens, 2014).  Samma bärande tanke återfinns i Giddens’ idé om 

Grundläggande tillit (Giddens, 2014). För att kunna känna grundläggande tillit måste vi vara 

villiga att bortse från potentiella riskfaktorer. Precis som inom fenomenologin måste vi utgå 

från att andra människor faktiskt är vad de verkar vara (Giddens, 2014).   

Giddens (2014) framhåller att begreppen tillförsikt och tillit inte får förväxlas. Tillförsikt 

grundar sig på våra tidigare upplevelser i ett givet sammanhang medan tillit enligt Giddens’ 

definition snarare kan jämföras med tro, i betydelsen oförbehållen förtröstan för någonting vi 

inte kan se men ändå ”vet” existerar, såsom tron på Gud (Giddens, 2014). Denna distinktion 

kommer utgöra en väsentlig del av den senare analysen. 

Något som kan äventyra den ontologiska tryggheten är vad Giddens betecknar som Ödesdigra 

Ögonblick (Giddens, 2014). Uttrycket syftar i regel inte på något förutbestämt utan på 

omständigheter som tvingar oss att välja kurs eller fatta beslut (Giddens, 2014). Ödesdigra 

ögonblick sätter den ontologiska tryggheten på spel i och med att fundamentet för den 

grundläggande tilliten försvinner - man har inte längre någon upplevelse av sammanhang.  

Till och med vanor och beteendemönster som är starkt inkorporerade med självidentiteten  

kan behöva ändras (Giddens, 2014). 

Den grundläggande tilliten utgör också en viktig del av vad Giddens (2014) kallar Det rena 

förhållandet. Rena förhållanden är relationer som inte har etablerats utifrån externa faktorer 

som kan innebära en obalans i förbindelsen. Det rena förhållandet bygger istället på 

grundläggande tillit och upphör om parterna inte längre har utbyte av relationen 

(Giddens, 2014). Som del i relationen har man skyldigheter inte bara mot motparten utan 

också mot relationen i sig. Intimitet och ömsesidig tillit är viktiga beståndsdelar i det rena 

förhållandet. Relationen mellan förälder och barn kan sällan definieras som ett "rent 

förhållande", då det har uppstått pga. den biologiska tillhörigheten samt på en ojämnlikhet 

med tanke på åldersskillnad och skillnad i erfarenhet och kunskap (Giddens, 2014). 

 Giddens (2014) framhåller dock att det är möjligt att tänka sig ett rent förhållande mellan 

förälder och barn när barnet nått vuxen ålder. Vad som krävs är inbördes förtroende och 

förpliktelse som inte bygger på släktskapet utan på den lojalitet man känner till själva 

relationen (Giddens, 2014). Giddens (2005) understryker dock att ett rent förhållande mellan 

förälder och barn inte medför att föräldern släpper sitt maktövertag till fördel för omdömeslös 

respekt för barnets egenheter. Vad som kan ändra skevheten i relationen är istället 

förnuftsenliga resonemang som visar att även barnet kan ha berättigad auktoritet.  

Vår upplevelse av tillit är, som tidigare nämnt, en central del av Giddens’ tankegods. Ur ett 

struktureringsteoretiskt perspektiv fokuserar Giddens på hur företeelser inom och utanför oss 

själva ömsesidigt påverkar varandra, förutom att de också påverkar vår uppfattning av 

omvärlden som i grunden tillitväckande eller tvärt om föga pålitlig. Mycket förenklat kan man 

säga att i en värld där så många uppgifter har överlåtits till professionella krafter vi som 
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enskilda individer inte har särskilt mycket kontroll över, blir vår förutsättningslösa tillit än 

viktigare för systemens legitimitet. När människan tidigare förlitade sig på sin närmaste 

familj, sina grannar eller en överskådlig samhällsstruktur som byn, tätorten eller 

församlingen, måste invånarna i det senmoderna samhället förhålla sig till mer avlägsna och 

abstrakta system, som blir allt mer komplexa och där många uppgifter har tagits över av 

experter istället för att utföras av lekmän (Giddens, 2014).  Därmed är den senmoderna 

människan enligt Giddens (2014) beroende av ett expertsystem. Expertsystem utgör ena delen 

av begreppet ”Abstrakta system” (Giddens, 2014). Den andra delen, ”Symboliska tecken” 

(Giddens, 2014), som i korthet handlar om enheter som pga. sitt fastställda värde utan vidare 

kan bytas ut mot varandra (exempelvis pengar, den ena hundralappen kan utan problem 

ersättas med den andra) kommer inte presenteras närmare. Expertsystem syftar på alla 

strukturer av specialistkunskaper som utgår från särskilda tillvägagångssätt och rutiner och 

som kan förmedlas från person till person. Denna kunskap är giltig oberoende av vilken 

person som delger den och alla har möjlighet att ta del av den, trots att få av oss har 

tillräckligt med bakgrundskunskap för att kunna förstå konceptet i sin helhet. Eftersom det 

vore orimligt att begära att alla människor skall ha fördjupad insikt på alla kunskapsområden 

som ingriper i våra liv, måste expertsystemet därför vila på tillit. Med andra ord, vi måste lita 

förutsättningslöst på att den kunskap som vidareförs genom expertsystemen fungerar, och, 

precis som med den grundläggande tilliten, bortse från potentiella risker (Giddens, 2014).  

Experter är ofta involverade i ödesdigra ögonblick, till exempel när någon får en medicinsk 

diagnos (Giddens, 2014). Giddens (2014) understryker att expertisen kan utgöra ett visst stöd 

vid ödesdigra ögonblick men att det till syvende och sist är individen själv som bär ansvar för 

eventuella konsekvenser, t ex om man väljer en oortodox behandlingsform.  

Johansson (2007) skriver att behovet av tillit till expertsystemet enligt Giddens blir viktigt 

också i vardagen. Johansson (2007) påminner om att tekniska hjälpmedel har gett oss en allt 

enklare vardag, däremot är våra kunskaper om dem ofta begränsade.  

Vad vardagslivet beträffar, intresserar sig Giddens för hur vi formar vår tillvaro  

(Johansson, 2007). Att inarbeta fungerade vardagsrutiner är enligt Giddens dels ett sätt att 

skapa struktur, dels ett sätt att upprätthålla ontologisk trygghet (Johansson, 2007).  

Giddens (2014) understryker också att det vi ofta uppfattar som automatiserade rutiner är 

resultatet av långa inlärningsprocesser som varje människa måste genom. Allt vi behärskar, 

från att kunna gå obehindrat till att hantera en gaffel, är färdigheter vi har fått lära oss och 

därefter övat på (Giddens, 2014).  

 Trygghetskänslan som uppstår vid väl inarbetade vardagsrutiner innebär emellertid inte att 

dessa inte kan ändras eller ifrågasättas (Johansson, 2007). Giddens talar här om vårt  

Praktiska medvetande (Johansson, 2007). Det praktiska medvetandet är nära förknippat med 

den ontologiska tryggheten, och hör dessutom samman med uppfattningen av människan som 

en reflexiv varelse (Johansson, 2007). Vi väljer hur vi vill handla, däremot vet vi inte alltid 

vad våra handlingar leder till. Sett med Giddens’ ögon är den senmoderna människans 

valfrihet med andra ord varken gränslös eller prisgiven omständigheter utom vår kontroll 

(Johansson, 2007).  
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Kapitel 3. Tidigare forskning 
Detta kapitel ger en översikt över den aktuella forskningen, dels runt hur personer med olika 

typer av funktionsnedsättningar klarar av att sköta sin personliga hygien, dels runt hur 

anhöriga påverkas av omsorgsuppgifterna som följer med när man har ett barn med 

funktionsnedsättning. Vad gäller omsorgsuppgifterna begränsas inte dessa till hjälp med 

personlig hygien. Anledningen till detta var att jag inte lyckades hitta några studier som 

beskrev enbart detta förhållande.  För att hitta relevant litteratur har jag i första hand använt 

högskolebibliotekets sökfunktion men även tagit hjälp av en bibliotekarie.  

Undersökningar visar att barn med kognitiva funktionshinder kan ha svårt att sköta sin 

personliga hygien (Fournier et al., 2010; Green & Carter, 2014). Enligt Y1ld1z et al (2016) 

sjunker vårdnadshavarnas livskvalitet ju större barnets hjälpbehov är.  

Enligt Jasmin et al. (2009) har även barn med ASD ofta begränsad förmåga att ta hand om sin 

kropp. Jasmin et al. (2009) poängterar att det finnas olika orsaker till detta. En förklaring kan 

vara motoriska svårigheter, vilket tas upp även av Kopp et al. (2010)  samt Piek och Dyck 

(2004).  Sensorisk överkänslighet är också vanligt bland personer med ASD  

(Green et al., 2015, Jasmin et al., 2009). Även brister i kognitiv förmåga kan vara en orsak till 

svårigheterna (Duncan & Bishop, 2015; Jasmin et al, 2009). Duncan och Bishop (2015) 

poängterar också att svårigheterna kan bero på brister i exekutiva funktioner, dvs. förmågan 

att planera, inleda och fullföra en handling, vilket även berörs av Bal et al. (2015) samt 

Gilotty et al. ( 2010). Gilotty et al.( 2010) tar också upp brister i adaptivt beteende, dvs. 

förmågan att tillämpa och utföra inlärd kunskap för att fungera i vardagen.  

Även andra aktiviteter som ingår i ADL, som exempelvis att hantera pengar, kan vara svåra 

att utföra för barn med ASD (Carothers & Taylor, 2004). Enligt Smith et al. (2009) kan 

svårigheterna fortgå även in i vuxen ålder, vilket också Lina Liman (2017) understryker i sin 

självbiografiska berättelse om att leva med högfungerande autism. Enligt Carothers och 

Taylor (2004) behöver barn med ASD ofta noggranna instruktioner för att kunna utföra 

aktiviteter som omfattas av ADL. Green och Carter (2014) slår fast att diagnosens omfattning 

har betydelse, ju mildare grad av ASD, ju högre förmåga att utföra aktiviteter som ingår i 

ADL. 

Att vara förälder till ett barn med ASD är ofta en psykisk påfrestning som kan framkalla ett 

antal reaktioner. Khanna et al. (2011) visar att risken för lägre livskvalitet är större för 

föräldrar till barn med ASD än för föräldrar till typiska barn.  Seymour et al. (2013) samt 

Smith et al. (2009) tar upp trötthet och utmattning medan Woodgate et al. (2008) påpekar att 

föräldrar till barn med ASD ofta känner sig isolerade. Ytterligare reaktionsmönster som är 

vanliga bland föräldrar till barn med ASD är depression (Bekhet, 2016; Benson, 2006; 

Hoefman et al. 2014; Lai et al., 2015) samt stress (Benson, 2006; Ekas & Whitman, 2011; 

Pottie, et al., 2009).  

Vad gäller själva omvårdnadsbehovet, betonar Kopp et al. (2010) att det kan antas vara en 

belastning för föräldrar till barn med ASD. Green och Carter (2014) påpekar att barnens 

stödbehov kan framkalla stress hos vårdnadshavarna.  Benson och Karlof, (2009) nämner 

intense, sustained caregiving (min kursivering) som en möjlig orsak till spridning av stress 

hos föräldrar till barn med ASD. Duarte et al. (2005) har studerat upplevelsen av stress bland 

mödrar till barn med ASD i åldrarna 3 – 12 år.  Författarna påpekar att flera faktorer än 

diagnosen påverkar stressnivån, t ex mammans ålder, barnets ålder eller att barnet inte tydligt 
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visar uppskattning. Men man betonar också att omvårdnadsbehovet i sig är en viktig orsak till 

stress. Bader et al. (2015) har undersökt förhållandet mellan föräldrarnas känsloyttringar och 

utåtagerande beteende hos barn med ASD. Man kom fram till att föräldrarnas känslor 

påverkar barnets beteende, i synnerhet vid framförande av kritik. Hartley et al. (2014)  har 

tittat på arbetsfördelning i familjer som har barn med ASD. Författarna konstaterar att  

child care (min kursivering) är en utmaning, speciellt om barnet också har en intellektuell 

funktionsnedsättning och/eller grav ASD. Ju fler uttalade autistiska drag hos barnet, ju större 

skillnad mellan föräldrarna beträffande omsorgsarbete i hemmet och förvärvsarbete utanför 

hemmet. Fäder är oftare sysselsatta i förvärvsarbete, och sköter mer sällan omsorgen om 

barnet med ASD medan motsatt förhållande gäller för mödrarna. Ändå var mödrarna och 

fäderna lika nöjda vad gällde tiden deras äkta hälfter engagerade sig i omsorgsuppgifter. 

Maljaars et al. (2014) har jämfört föräldrabeteende hos mödrar med respektive utan barn med 

ASD. Författarna kommer fram till att mödrar till barn med ASD använde färre regler och 

mindre disciplin än andra mödrar (Maljaars et al., 2014). Duncan och Bishop (2015) har tittat 

på glappet mellan kognitiv förmåga och ADL-förmåga hos unga med ASD i åldrarna  

10 – 17 år. Författarna påpekar att ADL-förmågan är sämre hos unga med ASD än hos unga 

med andra funktionsnedsättningar. Hartley och Schultz (2015) har kartlagt stödbehovet hos 

mödrar och fäder som har barn med ASD. Studien visar att mödrarna var mer uppmärksamma 

på såväl sina egna som barnens stödbehov.   

Vad forskningen visar är att barn med funktionsnedsättning ofta är beroende av omfattande 

omsorg, vilket ställer höga krav på föräldrarna och kan vara en bidragande orsak till 

försämrad livskvalitet. Däremot verkar det saknas riktade studier runt personlig hygien.  

Kapitel 4. Metod 

Kapitlet innehåller en motivering av metodval, en redogörelse för hur datainsamlingen gick 

till samt en beskrivning av intervjupersonerna och ungdomarna som omtalas i studien. 

För att få fram en så verklighetsnära och komplex beskrivning av mödrarnas upplevelser som 

möjligt, genomfördes studien med hjälp av kvalitativa intervjuer med utgångspunkt i en 

semistrukturerad intervjuguide (Bryman, 2015; Dalen, 2007). (Bilaga 1). Kriteriet för att 

medverka var att man var kvinna och hade barn i åldern 10-15 år med ASD och som därmed 

tillhörde LSS personkrets 1 - Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd 

(Socialdepartementet, 1993) - och som behövde hjälp med sin personliga hygien. 

Datainsamling 

Rekrytering av intervjupersoner 

Eftersom målgruppen, mödrar till barn med ASD som behöver hjälp med sin personliga 

hygien, skulle vara svåra att rekrytera direkt, skickades en förfrågan med e-post till skolor och 

korttidshem i 5 svenska kommuner (Bilaga 2).  E-postadresserna hittades med hjälp av 

kommunernas hemsidor, via sökning på respektive nyckelord, som exempelvis ”skola, 

”autism, NPF”, ”korttidshem, autism”. Jag försökte leta reda på e-postadresser som kunde 

föra mig så nära målgruppen som möjligt, fanns det t ex uppgifter om namn och e-postadress 

till personal som arbetade i undervisningsgrupper för elever med ASD, skickades förfrågan 
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direkt till dessa. Förfrågan till korttidshem skickades till respektive enhetschef. I tre fall var en 

och samma person ansvarig för flera enheter och fick därmed bara en förfrågan.  

Förfrågan skickades också ut till tre rikstäckande Facebookgrupper för personer med 

yrkesanknytning till ASD samt till två distriktsförbund för föreningar med fokus på ASD och 

andra neuropsykiatriska diagnoser. Såväl Facebookgrupperna som föreningarna hade jag 

kännedom om sedan tidigare. Förfrågan innehöll en kort presentation av mig och min 

bakgrund, framförallt mina akademiska meriter och personliga erfarenheter av frågan jag 

avsåg att undersöka (Bryman, 2015). Förfrågan innehöll också information om den 

förestående studien, varför jag ansåg att den var angelägen att utföra samt mina 

kontaktuppgifter. 

Tabell 1: Rekryteringsförsök 1 – förfrågan via ombud 

Enheter Antal Antal 

förfrågningar 

Svar – en vecka 

efter utskick 

Antal intervjuer 

Skolor med särskild 

inriktning mot ASD 

eller där det framgick 

att det fanns elever 

med autism, inklusive 

grundsärskolor 

     19 34* - 

 

3 mail i retur 

pga. felaktig e-

postadress 

- 

Korttidshem        8 8 2 mail med löfte 

om att 

vidarebefordra 

förfrågan till 

föräldrar 

- 

Facebookgrupper för 

personer med 

yrkesanknytning till 

ASD   

       3 3 1  - 

Distriktsförbund för 

föreningar 

 

       2 4**  4 3 

 

*Enheterna hade i regel mer än en relevant e-postadress.  

** 2 med e-post + 2 på Facebook. 

 

Eftersom målet var att få minst 6 intervjupersoner, valde jag att gå med i ett slutet 

rikstäckande Facebookforum för föräldrar till barn med ASD, som jag hade fått tips om av en 

kontakt på Högskolan i Halmstad. På forumet hittade jag ett inlägg där trådstartaren ville veta 

var de olika medlemmarna bodde, vilket gjorde det enklare att ringa in personerna geografiskt 

och avgöra om det skulle vara praktiskt möjligt att genomföra en intervju. Tillgänglighet med 

offentliga kommunikationsmedel spelade här större roll än närhet i antal kilometer från min 

hemkommun. För att få tag på den sjätte och sista intervjupersonen vände jag mig till mitt 

eget nätverk (Bryman, 2015), dels till personer som själva hade barn med ASD men inte 

uppfyllde kriterierna för att medverka i studien, dels till en kontakt i utkanten av min 

personliga bekantskapskrets, som arbetade i en verksamhet för unga med ASD. 
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Tabell 2: Resultat av rekrytteringsförsök 2 – direkt förfrågan till föräldrar 

Enhet Antal 

hänvändelser 

Intresseanmälan Antal 

intervjuer 

Facebookgrupp                      20                       7 2 

Personligt nätverk                       1                       2 1 

 

 

Den inledande kommunikationen med mödrarna som hade visat intresse skedde via telefon, 

Messenger och sms. Mödrarna fick då föreslå en lämplig tidpunkt när jag skulle kontakta dem 

igen. På överenskommet datum hörde jag av mig för ett kort, inledande telefonsamtal, då vi 

kunde tala ostört. Vid det samtalet antecknade jag formella uppgifter såsom ålder och kön på 

barn, samt information om barnets hjälpbehov som kandidaten delgav spontant och som 

kunde vara relevant vid ett eventuellt samtal. Mödrarna fick också tillfälle att fundera över om 

de fortfarande ville vara med. Under de flesta av dessa samtal bokade vi också tid och plats 

för själva intervjun.  

Om intervjusituationen 

Enligt Dalen (2007) bör respondenterna så långt det är möjligt bestämma plats för intervjun. 

Mödrarna fick därför välja var samtalen skulle äga rum. 3 intervjuades i sin bostad, 1 i min 

bostad, 1 på sin arbetsplats och 1 i en föreningslokal.  

Intervjuerna utfördes med hjälp av en intervjuguide, särskild framtagen för denna studie. 

Intervjuerna bandades med hjälp av mobiltelefonens inspelningsfunktion. Genomsnittlig 

tidsåtgång för intervjuerna var ungefär 1 timme och 20 minuter. Den längsta intervjun tog 

nästan 3 timmar, den kortaste 58 minuter. 

Vi gick först igenom medgivandeblanketten (Bilaga 3) tillsammans och skrev under två 

exemplar vardera. Därefter svarade mödrarna på några personuppgiftsfrågor ang. deras ålder, 

barnets ålder, barnets kön, skolform samt om autismdiagnosen innebar stora, ganska stora, 

begränsade eller få/inga problem för barnet (Bilaga 4). Den inledande frågan var densamma 

för alla (”När du tänker på ditt barns personliga hygien, vad klarar han/hon av själv?”). 

Därefter övergick mödrarna till att berätta hur och i vilka situationer de behövde hjälpa sina 

barn med deras personliga hygien. Detta kompletterades med frågor från intervjuguiden ifall 

mödrarna inte själva hade berört ämnet ifråga. Intervjuformen gav också möjlighet att ställa 

relevanta följdfrågor (Bryman, 2015). 

Om mödrarna som deltog i studien  

 Mödrarna som deltog i studien var mellan 36 och 50 år (M = 42,5). 

 De var bosatta i tre olika kommuner, som i sin tur tillhörde två olika landsting.  

 3 var flickmödrar, 3 var pojkmödrar. 

 5 var gifta eller sammanboende, 1 var ensamstående. 

 5 hade mer än 1 barn som bodde hemma (M = 2,6), medräknat det barn som omtalas i 

studien.  

 4 hade mer än 1 barn med funktionsnedsättning (M = 2,25), medräknat det barn som 

omtalas i studien.  

 4 ansåg att autismdiagnosen innebar stora problem för barnet, 1 ansåg att 

autismdiagnosen innebar ganska stora problem medan 1 ansåg att den innebar 

begränsade problem.  
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 3 var sjukskrivna på heltid, 1 arbetade heltid, 1 arbetade deltid, 1 studerade. 

 5 erhöll vårdbidrag, 1 hade haft vårdbidrag men inte kommit sig för att skicka in en ny 

ansökan. 

Om ungdomarna som omtalas i studien 

 Ungdomarna, 3 flickor och 3 pojkar, som omtalas i studien var 10 – 14 år gamla 

(M = 12,8).  

 De var 4,5 – 12 år när de fick sin autismdiagnos (M= 9,9). 

 Samtliga hade minst 1 diagnos utöver ASD. Enligt Piek och Dyck, (2004) är 

komorbiditet vanligt förekommande hos personer med ASD. Övriga diagnoser, i 

allt 11 stycken, var, med mödrarnas egna benämningar (siffrorna anger hur många 

som hade respektive diagnos): ADD:3  ADHD:1 Bipolär:1  Cerebral Pares:1 

Epilepsi:1 Generellt ångestsyndrom:1  Posttraumatiskt stressyndrom: 1 

Trotssyndrom: 1 Uppförandestörning: 1.  

 2 hade avlösare eller ledsagare. 3 hade kortidshem eller läger.  

 Samtliga gick i grundskolan. 5 i en specialanpassad undervisningsgrupp.  

1 gick i vanlig klass men fick stöd av assistent.   

Analys och efterarbete 
När samtliga intervjuer var klara transkriberades inspelningarna (Dalen, 2007). 

Transkriberingen gjordes i 6 Worddokument, ett för varje intervjuperson. Av praktiska skäl 

fick mödrarna sina fingerade namn efter de 6 första bokstäverna i alfabetet, och deras 

respektive barn tilldelades ett namn som började på samma bokstav. För att få en första 

överblick läste jag genom intervjuerna och antecknade spontana tankar och känslor som 

materialet väckte, vilket också föreslås i litteraturen (Bryman, 2015; Willig, 2008). Därefter 

kodades intervjuerna, i syfte att kunna identifiera teman (Dalen, 2007; Willig, 2008). 

Kodningen skedde direkt i respektive Worddokument. För att skapa ett översiktligt system 

försågs koder som avsåg Anna med bokstaven A plus nummer, koder som avsåg Britta fick 

bokstaven B plus nummer, och så vidare (A1, A2, B1, B2…F1…). Text som jag hade glömt 

eller medvetet hade avvaktat med att koda och därmed fick gå tillbaka till senare blev försedd 

med en tilläggsbokstav för att undvika att skapa kaos i nummerordningen (A34a, A34b, B12a, 

B12b… F1…). Numreringssystemet slopades allt eftersom koderna slogs samman och blev 

färre. Därefter gjordes en preliminär sammanställning av likartade koder samt citat med 

liknande innehåll både inom den enskilde intervjun och mellan alla 6 intervjuerna. Dessa 

sammanställningar gjordes i tabeller, som delvis också fungerade som kodningsscheman 

(Bryman, 2015). Anteckningar och kommentarer bifogades till koderna, ibland i form av 

minnesanteckningar eller ”memos” (Bryman, 2015). Bearbetning och sammanställning av 

koderna skedde i flera steg till koderna kunde sammanfogas och formuleras som övergripande 

teman. Under hela denna process gick jag vid flera tillfällen tillbaka till det transkriberade 

materialet. Några tendenser jag tidigare uppfattat som starka framstod då som mindre 

framträdande, medan andra, som jag tidigare hade översett eller inte uppfattade som särskilt 

viktiga framstod som mer dominerande. 

Analysen var i första hand tematisk, dvs. fokus var riktat mot vad mödrarna sa, och inte hur 

det blev sagt (Bryman, 2015). Emellanåt gled fokus dock över i en mer narrativ analys 

(Bryman, 2015), då jag märkte att mödrarna ibland kunde uttala sig om vissa ämnen med 
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uttrycklig emfas, vilket gjorde att jag uppfattade frågan som särskild angelägen, även om den 

inte upptog särskilt mycket tid av intervjun.  

Under hela processen funderade jag på vilken teori som skulle kunna passa för materialet. 

Efter diskussioner med handledaren kom vi fram till att avvakta till materialet var färdigt 

bearbetat. Handledaren ansåg också att materialet lämpade sig väl för att framställas som 

berättelser. Nu följde därför en ny genomläsning av respektive intervju med utgångspunkt i en 

hermeneutisk, erfarenhetsnära tolkning (Bryman, 2015). Därefter skrev jag mödrarnas 

enskilda berättelser om hur de upplever och hanterar den situation de befinner sig i. De 

färdiga berättelserna tolkades sedan ur ett erfarenhetsövergripande perspektiv, i syfte att hitta 

överordnade mönster på tvärs av materialet, vilket ledde till en ny och förfinad indelning i 3 

huvudteman med respektive underkategorier. Dessa utgjorde grunden för resultatet, som i sin 

tur utgjorde grunden för val av teori. Under arbetet med resultatredogörelsen preciserades 

några av temana ytterligare. 

Etiska ställningstaganden 
Deltagarna i studien skrev under på ett informerat samtycke (Dalen, 2007; Kroll, 2011). Av 

samtycket framgick det att de hade blivit informerade om studiens syfte, att de deltog frivilligt 

och inte hade utlovats någon form av kompensation, samt att de när som helst kunde avbryta 

sin medverkan (Dalen, 2007). Deltagarna blev dessutom utlovade full anonymitet 

(Dalen, 2007). Dalen (2007) påpekar också att det är speciellt viktigt att värna om 

anonymiteten i ett land med få invånare, där det kan vara lätt att identifiera varandra, inte 

minst om man tillhör en grupp med jämförelsevis få individer.   

Kapitel 5. Resultat  
Nedan följer den enskilde intervjupersonens berättelse om hur hon hjälper sitt barn med hans 

eller hennes personliga hygien. Narrativen beskriver vilken faktisk hjälp ungdomarna behöver 

och ur berättelserna genereras också de olika stödstrategier som mödrarna använder sig av när 

de hjälper sina barn. Den efterföljande tematiska analysen tar in vissa delar från narrativen 

men även övrigt material från intervjuerna kommer att belysas. Att narrativen handlar om 

enbart ett ämne kan uppfattas som lite kliniskt och knapphändigt men denna begränsning gör 

det enklare att tydliggöra vad mödrarnas praktiska insats består av. Aspekterna som tas in i 

den tematiska analysen visar komplexiteten i mödrarnas berättelser, förutom att de anger vilka 

svar som gavs på frågor som inte direkt knöt an till det fysiska stödet.  

Ordval och formuleringar i berättelserna är till stor del överensstämmande med mödrarnas 

egna. Vissa modifieringar har dock gjorts, främst för att öka läsbarheten. ADL-aktiviteter och 

delaktiviteter återges i samma följd som under intervjuerna, vilket är anledningen till att 

ämnena kan komma i olik ordning. Varje narrativ inleds med ett kort citat från respektive 

intervjuperson, vilket i någon mån fångar upp essensen av hennes samlade upplevelse. 

Samtliga namn är fingerade. Uppgifter som skulle kunna röja mödrarnas eller ungdomarnas 

identiteter har utelämnats (Dalen, 2007).  Direkt efter narrativen presenteras en kortfattad 

översikt över ungdomarnas svårigheter och utmaningar i form av 9 tabeller, en för vardera 

ADL-aktivitet som ingick i undersökningen. Därefter redovisas vilka stödstrategier mödrarna 
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tar till för att hjälpa sina barn. Även här illustreras materialet med hjälp av tabeller. Slutligen 

förevisas en tabell över förskrivna hjälpmedel som helt eller delvis inte fyllt sin funktion. 

Mödrarnas berättelser om att hjälpa sina barn med deras personliga hygien 

Anna om Anton, 10 år 

”det tar så mycket energi och tid och liksom vara självgående för någon annan” 

Dusch och tvätt försvåras av att Anton helst undviker vatten. Enligt Anna är det i första hand 

tanken på att bli blöt som orsakar problemen. Anna har testat om det kan bero på 

vattenstrålarna eller vattentemperaturen utan att komma fram till något svar. När Anton väl 

sitter i badkaret kan det istället vara svårt att avsluta momentet. Dusch och bad kräver också 

mycket förberedelse. Om man frågar Anton om han vill duscha hittar han ofta på en ursäkt för 

att få slippa. Det kan därför bli nödvändigt att rentav ställa honom i badkaret med kläderna på. 

Det är inte särskilt snällt, säger Anna, men tillägger att det fungerar eftersom Anton anser att 

man inte kan ha kläder på sig i duschen och därmed tar av sig i protest. Under själva 

duschmomentet måste Anna vara med. Hon ställer först in temperaturen och känner efter om 

den är okej, och fortsätter därefter med att duscha Anton försiktigt på foten eller benet. Anton 

får vara med och bestämma vattentemperatur, inom rimlighetens gränser, det får inte vara så 

varmt att han skållar sig men när det gäller kallt vatten låter Anna honom hållas. Anton håller 

inte gärna i duschen själv men Anna är noga med att han skall tvätta ”sina privata delar själv”. 

Hon behöver däremot ge honom tvålen och därefter instruera steg för steg. Enligt Anna 

hanterar Anton tvålpumpen lite som han själv tycker.  

Hårtvätten beskriver Anna som ”jättekaotisk” även om hon framhåller att det går bättre nu. 

Förutom att Anton inte vill bli blöt, brukar han protestera när han får schampo i håret. 

Föräldrarna har funderat över vad det kan bero på men inte kommit på någon lösning. De har 

utan framgång testat att använda olika sorters schampo. Hårprodukter som spray och gelé är 

däremot inga problem. Anna blöter först ned Antons hår trots att han stretar emot. Därefter 

talar hon om under hela processen vad som skall hända. Anna säger också att Anton ibland 

sitter stilla och låter sig schamponeras. Han har aldrig velat tvätta håret själv. Anna tror att 

han upplever situationen som besvärlig men att han ändå avfinner sig med den.  

Hårklippning kräver noggranna förberedelser. Anna klipper ibland själv eller låter en väninna 

som är frisör göra det. Anton är inte särskilt intresserad av att klippa sig eller att sköta håret 

men för Anna handlar det mest om praktiska svårigheter då han har väldigt tjockt hår.  

Nagelklippningen beskriver Anna som dramatisk, ”han borde ha slutat kämpa emot så himla 

mycket”. Hon säger dock att det skett en viss förbättring, precis som med hårtvätten.  Först 

och främst har Anton slutat ”skrika som ett skadeskjutet djur” men han är fortfarande rädd 

och tror att hon skall klippa av honom fingrarna. Anna brukar säga att naglarna måste klippas 

så han inte skall få ont. Hon lämnar inte utrymme för diskussion utan utför momentet fastän 

Anton protesterar.  

Anton torkar sig själv med handduk, men fastnar lätt i själva momentet eller går runt i 

bostaden och torkar sig och lämnar handduken i något av de andra rummen. Ibland plockar 

han upp den självmant och hänger upp den i badrummet, andra gånger måste Anna fysiskt 

leda honom dit. Om han då inte vill hänga upp handduken blir han enligt Anna som en 

jättestor docka, eller ”Mahatma Gandhi”. Hon upplever det oftast som passiv aggressivitet, 
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eller som ”iskall beslutsamhet”, Anton har helt enkelt bestämt sig för att han inte skall göra 

som hon säger. Anton har också svårt att se konsekvenser, och han kan därför bli arg om 

handduken inte hänger på sin plats när han behöver den nästa gång, trots att det var han själv 

som lämnade den ifrån sig på golvet. Anna säger att Anton saknar ”en grund”, och att han 

hela tiden behöver hjälpas, i just det här fallet med att hänga upp handduken på rätt plats. 

Hon vet inte om hon skall skratta eller gråta åt detta.  

Anna frågar alltid Anton om han kan klä på sig själv. Ibland slutar det med att Anna klär på 

honom, trots att han, som hon säger, är tio år gammal. Själva påklädningen sker då enligt 

Anna ”så kliniskt som möjligt”. Om Anton inte står still måste hon vara beredd så han inte 

smiter iväg. Anna berättar att hon aldrig jagar honom utan hon måste snabbt fatta beslut om 

hon skall vänta ut Anton eller hjälpa något av de andra barnen. Om hon väljer det senare har 

Anton inte kommit vidare när hon kommer tillbaka till honom. Anna försöker då igen och får 

honom, som hon uttrycker det, framåt och i mål. Hon berättar att hon delar in processen i 

delmål och huvudmål, där delmålen består av toalettbesök, påklädning och frukost innan 

skoltaxin anländer. Anna beskriver förloppet som energikrävande men att indelningen i olika 

delmål har gjort det lättare att få Anton klar. Hon betonar dock att det sker utan aktiv 

medverkan från Antons sida. Oftast klär Anton på sig själv på morgonen fast Anna 

understryker att det är en effekt av medicinen. Utan medicin blir han hyperaktiv och låter som 

en apa. Medicinen hjälper Anton att koncentrera sig men Anna framhåller att hon ändå inte 

kan lita på att han klarar sig själv, hon behöver under alla omständigheter vara där.  

Anton kan inte knyta sina skor själv. För att han skall slippa att alltid ha kardborrband har 

Anna satt dragsko i några av Antons skor. På det viset kan han också ha ”knytskor”. 

Anna berättar att de måste kontrollera att Anton borstar tänderna. Han är slarvig och borstar 

inte tillräckligt länge och hon behöver därför förklara hur momentet skall utföras. För att 

kunna hålla reda på tiden har Anton haft ett timglas men det verkar inte ha haft önskad effekt. 

Anton har testat elektrisk tandborste men blev rädd för ljudet och vibrationerna. Trots det vill 

han gärna ha en elektrisk tandborste igen. Föräldrarna anser dock att det skulle vara en 

bortkastad utgift.   

Anton behöver påminnas om att gå på toaletten. Ett tecken på att han behöver gå är att han har 

börjat ”dansa rumba” när han är kissnödig. Ett annat tecken är att han vill kramas, jättehårt, 

vartefter Anna ber honom gå på toaletten. Anton förstår inte hur Anna kan veta att han är 

kissnödig. Anna menar att Anton ignorerar den kroppsliga signalen eftersom han inte vill gå 

på toaletten just då utan han vill gå när han själv har lust. Om det då inte kommer någonting 

kan han bli arg. Hon har talat om för honom att man inte kan bestämma över sin egen kropp 

på det viset.  

Anna tror att det går bra för Anton att torka sig efter toalettbesök men lägger till att hon inte 

följer med in på toaletten för att kontrollera eftersom hon anser att Anton är för stor för det. 

Om han säger att det kliar, talar hon om för honom att han kan ha missat något och måste 

torka sig igen, eller att han behöver duscha.  
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Britta om Björn, 13 år 

”Han är ju inte mer rörlig än någon som sitter i rullstol” 

Björn vill inte duscha och måste få hjälp med att tvätta håret. Britta vet inte varför Björn inte 

vill duscha. Hon vet inte om det är typiskt för personer med autism. Björn har gått med på att 

bada på en fast veckodag. Andra dagar i veckan vill han inte bada. Britta tror det beror på att 

han inte har tid att bada.  Hon tycker det är pinsamt att Björn badar en gång i veckan och hade 

velat att han badade oftare men han vägrar. Eftersom Britta inte har någon lust att tjata låter 

hon Björn vinna den striden.  När Björn väl badar, gillar han det. Inför badet gör Britta i 

ordning och hjälper honom att tvätta kroppen och håret. Britta tycker inte att det är 

nödvändigt att skrubba när Björn badar eftersom han blir ren och doftar gott pga. allt schampo 

och balsam som ligger kvar i vattnet efter hårtvätten. Björn luktar inte och hans hår blir inte 

fett. 

Britta anser att Björns hygien är rätt okej ändå förutom att han kanske borde klippa håret 

oftare. Björns hår är tjockt och därmed svårt att tvätta. Britta hade tänkt att han skulle börja 

tvätta det själv när han gick i sjuan men fick veta av BUP att hon skulle bli tvungen att stötta 

honom i många år framöver. Britta understryker att Björn inte kan tvätta håret själv. Hon har 

uppmanat honom att testa men han kan inte, och då känner Britta att hon har pushat honom 

för hårt. Britta påpekar att det är viktigt att man sköljer ordentligt. Björn har ingen koll på att 

han måste skölja och ha i balsam när han tvättar håret. 

Britta tror att Björn numera klipper sina fingernaglar själv men betonar att han gör det först 

vid tretton års ålder. Fastän Britta tror att Björn har börjat klippa naglarna själv misstänker 

hon att han inte har koll på dem. Enligt henne tänker han inte på att klippa naglarna, och då 

blir de långa. 

Björn kan inte knyta sina skor. Britta tycker att han skall träna intensivt på detta under en 

kväll men Björn verkar likgiltig. Han väljer istället att ta på sig andra skor. Numera klär Björn 

på sig själv men Britta måste kontrollera att han gör det.  

Björn använder elektrisk tandborste. Han måste påminnas om tandborstningen men borstar 

tänderna själv. Britta brukar ge honom tandborsten. Ibland bara sätter sig Björn och Britta 

måste gå och hämta tandborsten. Hon tror att han kanske gärna skulle vilja ha hjälp med 

tandborstningen då.  

Britta säger att hon ”nästan” behöver påminna Björn om toaletten. Han vill hellre gå på 

toaletten i skolan på morgonen. Britta säger först att hon litar på att han går där men kommer 

sedan ihåg att han inte tycker om skoltoaletten. Om han inte går på toaletten finns det risk att 

han får ont i magen.  
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Cecilia om Camilla, 14 år 

”För att slippa konflikter, så hjälper jag henne jättemycket” 

Camilla kan sätta på duschen och i stort sett duscha sig själv. Hon behöver viss hjälp med att 

tvätta sig.  Camilla trycker inte ut tvål i handen först utan hon trycker istället direkt i håret. 

Hon trycker ut väldigt mycket och Cecilia köper därför billiga produkter. När hon duschat 

torkar Camilla sig själv med handduk.   

Tidigare var det problem när Camilla skulle duscha men det blev bättre när hon fick lyssna på 

musik samtidigt.  

Camilla brukar knacka i väggen om hon vill ha hjälp med dusch eller med att torka sig efter 

toalettbesök. Hon har fasta duschdagar, vissa dagar på boendet, vissa dagar hemma. Hon vill 

ha hjälp för att veta om håret är ursköljt. 

Camilla borstar håret själv men behöver hjälp med att torka håret och att fläta det. Cecilia 

använder hårtork på Camillas hår. Camillas hår är långt och hon tycker inte om att klippa sig. 

Men eftersom håret blir slitet vill hon klippa sig ändå. Hon går till en fast frisör. Cecilia vill 

helst att Camilla skall klippa en decimeter men de brukar komma överens om en halv 

decimeter. Cecilia tror inte att det gör ont för Camilla att klippa sig utan antar att hon känner 

sig naken med mindre hår. 

Camilla biter på sina fingernaglar istället för att klippa dem. Sina tånaglar river hon sönder. 

Cecilia känner att hon måste hålla koll och försöker hinna före. 

När Camilla har sin mens kan hon behöva extra hjälp med att duscha och tvätta av sig. Hon 

tycker menstruation är äckligt och hade velat slippa. Hon gillar inte heller att torka sig när hon 

har menstruation varför Cecilia behöver göra det. 

På morgonen lägger Cecilia morgonrocken bredvid och tar på Camilla strumpor om det är 

kallt. Trosorna har Camilla tagit på sig själv. För att Camilla skall hinna till skolan tar Cecilia 

på henne byxorna och skärpet och torkar henne. Cecilia säger att hon hjälper Camilla att klä 

på sig för att det skall gå snabbt och för att undvika konflikter. Camilla kan inte knyta knutar. 

Jeansen klarar hon numera av att knäppa.  

Camilla vill att Cecilia skall kolla så sminket är jämnt fastän det alltid ser okej ut. När hon 

själv är på jobb, frågar Cecilia syskonen eller pappan om de kan kolla. Camilla blir orolig och 

stressad när Cecilia inte är hemma och kan kontrollera.  

Tandborstningen är jättejobbig, berättar Cecilia. Numera har Camilla en vanlig tandborste 

men hon har tidigare haft en elektrisk. Då hon är högriskpatient använder hon 

specialtandkräm med mycket fluor. Camilla borstar tänderna själv men Cecilia kommer 

ibland till henne med tandborsten.  Camilla kan bli arg och vägra borsta tänderna. Hon kan 

också vägra duscha och gå på toaletten när de ber henne. Cecilia berättar att hon gjorde ett 
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tandborstningsschema enligt Habiliteringens instruktioner men Camilla ville inte använda det 

eftersom hon skämdes inför kompisarna och tyckte det var töntigt.  Så Camilla tog ned 

schemat lika snabbt, säger Cecilia. 

Camilla känner själv när hon behöver gå på toaletten men om de skall iväg, måste hon 

påminnas.  

Cecilia försöker pressa Camilla att torka sig själv när hon varit på toaletten. De kan också 

skämta med Camilla om detta fast Camilla verkar inte uppskatta det. Däremot har hon sagt att 

hon skall börja torka sig själv när hon blir femton. Ibland torkar Camilla sig själv och om hon 

har en bra dag kan hon förstå att Cecilia inte har tid. Har hon en dålig dag använder hon något 

från tvättkorgen. Cecilia upplever att Camilla gör det för att trotsa henne. 

Daniela om Diana, 14 år 

”Man hittar ju sina vägar för man är så illa tvungen” 

I badrum och dusch använder Diana inplastat bildstöd men hon behöver också att man tar på 

henne fysiskt. Duschningen går till på exakt samma sätt varje gång. Daniela vet inte om hon 

vågar riskera att ändra på rutinerna. Hon tror att det kanske är hon själv som är ängslig för att 

behöva hantera eventuella konsekvenser om Diana skulle bli rädd. Diana älskar lödder och 

bubblor. Hon kan fastna i intvålande och schamponering. Hon får ta ett klick med tvål. 

Daniela måste hjälpa henne att blöta ner kroppen men intvålning och tvättning sköter Diana 

själv. Hon tycker det är kul.  Daniela framhåller att Diana inte har några motoriska svårigheter 

som hindrar henne i att tvätta sig utan problemet är att man måste vara där och stoppa 

processen. För att inte allt skall gå åt behöver Daniela portionera upp tvålen. Det är tack vare 

tvålen som Diana förstår att hon skall duscha. Hon vet att hon skall ha den på kroppen. 

Daniela vet däremot inte om Diana förstått själva syftet med tvålen, att den är till för 

rengöring.  Daniela berättar att inte de kan ha tvål framme. Förut förvarade familjen schampo 

och tvål i ett badrumsskåp men det kom Diana på. Daniela handlar in stora behållare med tvål 

och häller över i mindre burkar för tre dagar i taget. Hon har funderat på om hon skulle kunna 

göra fler burkar men har blivit så införstådd med rutinen att göra tre.  Det fungerar bra och 

hon vill inte riskera att ändra.  

Diana schamponerar sitt hår men tvättar inte håret själv eftersom hon fastnar i själva 

schamponeringen. Hon tycker det är roligt när hon fastnar med håret i händerna. Daniela 

säger att i just den här situationen är Diana kanske inte mer än fyra, fem år. Dianas hår är 

ovanligt tjockt och måste torkas med hårtork. Både Daniela och hennes man hjälper till med 

hårtorkningen. Diana kan inte hantera en hårtork själv. Daniela har använt hårtork sedan 

Diana var fyra, fem år gammal. Då var situationen jobbig eftersom Diana var rädd för ljudet. 

Numera hanterar hon det bättre men hon är fortfarande rädd. Daniela låter därför hårtorken 

ligga framme innan Diana börjar duscha. När Daniela sedan skall torka Dianas hår, gör hon 

detta utan en massa förklaringar innan. 

Diana klär på sig med hjälp av bildstöd. Daniela måste vara med vid påklädningen och visa 

plagg för plagg. Diana får hjälp att komma igång med påklädningen, annars kommer hon inte 

igång. Daniela måste börja med att dra byxan upp på foten. Då är Diana införstådd med att 

hon skall dra byxan hela vägen upp. Men hon tar inte plagget och sätter det på foten och drar 

upp självmant utan Daniela får ta plagget och hjälpa Diana med startmotorn, som hon 

uttrycker det. Diana kan inte knyta sina skor själv. 
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Diana har varit känslig i i munnen vilket hänger samman med hennes svårigheter runt mat. 

Därför får hon sedan drygt två års tid sin näring genom en gastrostomiport, populärt kallad 

gastroknapp, på magen. Tandborstningen blir därför en speciell situation.  Gastroknappen gör 

att tänderna blir mer utsatta, varför munhygienen måste bevakas. Bl.a. påverkas 

salivproduktionen negativt då Diana inte äter. Daniela betonar att de fått mycket hjälp med 

just detta. Hjälp med munhygien och tandborstning har de fått på en specialklinik.  Diana 

borstar inte sina tänder själv utan den sköts av bägge föräldrarna. De använder en vinklad 

specialtandborste som borstar alla sidor samtidigt, vilket underlättar. Diana måste dessutom 

träna flera gånger om dagen på att ha saker i munnen överhuvudtaget och tandborstningen 

ingår som en del av träningen. Diana har därför med sig tandborsten för att kunna känna hur 

det är att ha någonting inuti munnen. Tandborsten har därför varit en del av vardagen i många 

situationer. Diana har inga problem att ha den i munnen eller med att man borstar hennes 

tänder. Daniela tror däremot inte att hon förknippar tandborsten med rengöring av tänderna.  

Diana känner att hon skall kissa eller bajsa och vet att hon skall göra någonting på toaletten 

men förknippar det inte automatiskt med just toaletten. Istället måste man läsa av och vara 

beredd när Diana behöver gå. Diana har haft toalettschema. Numera försöker Daniela förmå 

henne att känna själv att hon måste på toa. Daniela måste leda Diana till toaletten fast Diana 

vet inte vad hon gör där. När Daniela hjälpt Diana av med byxa och trosor och sagt till henne 

att sitta, vet Diana vad hon skall göra. Diana har bildstöd på toaletten. Hon ser inte självmant 

på detta och tar det inte för självklart. För att slippa prata pekar Daniela på bildstödet och 

visar de olika stegen med fingrarna. I skolan har Diana en egen toalett. Det har varit självklart 

för skolan att hon skall ha det, säger Daniela. 

Diana torkar sig inte självmant efter toalettbesök utan Daniela måste ta toalettpappret och 

lägga det i hennes hand för att Diana skall förstå att hon behöver torka sig. Däremot har Diana 

börjat förstå vad toalettpappret är till för och har börjat torka sig själv. Hon torkar emellertid i 

fel riktning varför hon riskerar att ådra sig urinvägsinfektioner.  

Elsa om Edvin, 13 år 

”Det tär och tar mycket” 

Edvin vill tvätta händerna själv fast slarvar med tvålen och med att torka sig. Ansiktet tvättar 

han så gott som aldrig. Nu som han blivit tonåring duschar Edvin minst två dagar i veckan. 

Elsa berättar att det ofta tar flera timmar att tvinga Edvin in i duschen.  Han har också ett fast 

ritual som han måste följa. Elsa berättar att hon brukar ”valla” Edvin in i duschen och dra 

undan draperiet, som han tycker är lite läskigt. I duschen står Edvin på ett speciellt sätt och 

håller en handduk framför ansiktet för att slippa få vatten på det. Han är väldigt noga med 

vattentemperaturen. Elsa tror inte att Edvin är rädd för vatten utan han tycker nog att det är 

obehagligt. Hon tror också att han tycker att det är jobbigt att klä av sig och därefter klä på sig 

igen när han är fuktig.  I duschen behöver Edvin hjälp med i stort sett allt. Edvin har dock 

börjat tvåla in sig men lyckas inte riktigt utan Elsa behöver instruera honom, nu måste du 

tvåla in kroppen, fötterna, etc.  Annars försöker hon prata så lite som möjligt. När Edvin har 

tvålat in sig duschar Elsa av honom. Därefter schamponerar hon och sköljer av. Han vill bara 

få det undanstökat. Edvin tycker det är jobbigt att vrida ur håret. Han behöver hjälp med det 

och med att torka sig. 
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Förut badade Edvin och det tyckte han bättre om. Ändå har han duschat sista året. Även om 

det är en lång process innan är det över mycket fortare, säger Elsa.  

Edvin har haft bildschema men Elsa tror att han var lite för stor när han väl fick det. Hon 

anser ändå att det självfallet är bättre att visa på en bild än att tjata.  

Under några år schamponerade Edvin själv men han protesterade mycket och hade svårt att 

skölja ut allt.  Elsa tyckte att det blev för mycket bråk och började schamponera igen. Edvin 

kammar inte håret själv. Elsa tror inte att han reflekterar över det alls.  

För Edvin är det jättejobbigt att klippa sig. Elsa klipper honom själv hemma, vilket behöver 

förberedas långt i förväg. Vid ett tillfälle passade hon på att klippa när Edvin satt vid datorn. 

Han har väldigt tjockt hår men Elsa får inte klippa testar som hänger ned.  Efteråt vill Edvin få 

bort håret hon klippt av, han vill inte se det. Han tycker inte om förändringar och blir påmind 

om omvandlingen när han ser allt hår som har klippts av. 

Edvin hatar att få klippt sina naglar. När han var mindre reagerade han inte men nu tycker han 

väldigt illa om det. Han har mycket tics och pillar och river på fingrarna och naglarna, så det 

blir blodigt. För att han skall kunna pilla låter han några naglar vara långa. Elsa brukar säga 

till honom att naglarna måste klippas annars blir det ofräscht och han river sönder sig. Edvin 

vill inte ha för korta naglar och inte för vassa kanter. Att få tånaglarna klippta är nästan lika 

illa. Elsa säger att det ändå är något enklare eftersom han inte pillar på dem.  

Edvin klär på sig själv först nu, berättar Elsa. Han har bara ett par jeans som han vill använda. 

Elsa måste därför tvätta på kvällarna och torka på natten. Hon försöker också hitta flera byxor 

av samma sort. 

Elsa behöver tjata på Edvin för att han skall klä på sig. Hon tror att han gärna hade velat ha 

hjälp även om han inte begär det. Elsa har lagt i ordning kläderna kvällen innan. Edvin måste 

påminnas ett antal gånger om varje plagg. Han har börjat knäppa sina jeans själv. 

Edvin kan inte knyta skor och måste därför ha skor som är lätta att ta på sig. Att köpa 

vinterkängor är svårt. Edvin vill absolut inte prova i butik och Elsa måste därför handla flera 

par så han kan prova hemma. Det tar lång tid för Edvin att hitta ett par han är nöjd med.  

Edvin borstar tänderna själv med eltandborste. Att använda vanlig borste är för svårt. Han tar 

inte tandborsten självmant utan får den levererad. Han är noga med att det är rätt tandkräm 

och rätt mängd. Elsa måste tjata på honom för att han skall borsta ordentligt.  

Edvin sitter först på toaletten 40 minuter innan han skall duscha. Då går det inte att skynda på 

honom, säger Elsa. Under uppväxten hade Edvin mycket problem med toaletten. Numera går 

han självmant sedan något år tillbaka. 

Edvin har nyss börjat torka sig efter toalettbesök men behöver fortfarande hjälp ibland. 

Edvins största framsteg är att han torkar sig själv, säger Elsa.  

Frida om Fanny, 13 år 

”Hade jag bara vetat så hade jag gjort annorlunda. Men ja, man gör annorlunda nu.” 

Fanny har velat duscha själv sedan flera år, säger Frida. Däremot behöver hon hjälp med allt 

runt omkring. Frida hjälper Fanny genom att förklara steg för steg. Oftast duschar Fanny 

kroppen själv medan Frida tvättar hennes hår eftersom Fanny accepterar att hon gör det. 

Fanny använder tvålpump i duschen och det fungerar bra. Förut hade hon svårt att dosera. 

Frida fick därför förklara hur mycket tvål hon skulle ha i handen. Nu tar Fanny inte lika 

mycket. Det går inte längre åt en halv flaska åt gången. 
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Fanny borstar inte sitt hår och låter inte någon annan göra det heller. Hon vägrar också att 

klippa sig. Det blir inte bra när hon varken borstar eller klipper sig, säger Frida. Hon har sagt 

till Fanny att hon måste sköta håret om det skall vara långt, annars blir det ett fågelbo. 

Numera har Fanny ofta håret uppsatt vilket underlättar något. Fanny sätter upp håret själv fast 

hon kan bara göra det utan spegel. Frida vet inte varför Fanny inte vill klippa sig. När hon var 

mindre gick det bra. Det tog tid och var tråkigt men Fanny hade inte ont av det. Nu får inte 

Frida röra hennes hår, inte klippa ens en centimeter. Enligt Frida finns det ingenting som 

Fanny vill ha hjälp med. förutom att tvätta håret.  Fanny är noga med hur Frida gör när hon 

tvättar hennes hår. Frida måste först fördela schampot i bägge händerna på ett särskilt sätt, det 

är för kallt att ta det i direkt i håret men Fanny tycker inte om att Frida gnuggar händerna mot 

varandra, varför schampot måste fördelas ljudlöst. Hon behöver inte tvätta på något speciellt 

sätt. Däremot måste det gå ganska fort annars blir Fanny irriterad. Frida börjar med hårbotten 

så den blir ren och tar till slut topparna, om hon hinner. Hon får inte dra av vatten men Fanny 

låter henne krama ut vatten från topparna. Till slut sätter hon upp en turban. Fanny gillar inte 

hårtorken. Frida tror det är blåsten hon inte gillar. Frida har tidigare använt torrschampo på 

Fannys hår men gör det inte nu längre. Fanny tyckte inte riktigt om det eftersom torrschampot 

gjorde hennes hår så strävt.  

Fanny klarar inte helt att torka sig med handduk. Hon tycker det är svårt att klä på sig när man 

har duschat och då blir hon arg. Hon tycker därför att hon inte kan bli för ren eftersom det blir 

så svårt att klä på sig. Frida förklarar för henne att det beror på att hon är för våt och måste 

torka sig mer men Fanny svarar då att hon ju har torkat sig. 

Menstruationen fungerar bra numera. I början var det däremot svårt. Frida köpte in samtliga 

olika typer av skydd för att Fanny skulle få avgöra vilket hon tyckte var bäst. Fanny behöver 

fortfarande hjälp med rengöring efter menstruation men det går bättre, säger Frida. Hon tror 

det kan bero på att smutsen syns så tydligt. Överhuvudtaget anser hon att Fanny har klarat 

menstruationen över förväntan. Frida hade oroat sig för detta och tänkt att det skulle bli 

jobbigt. Det var också jobbigt i början, betonar hon, men inte särskilt länge. Fanny har 

dessutom haft hjälp av en bok om pubertet som Frida köpte till henne. Fanny är noga med 

skillnaden på dagbindor och nattbindor. Hon kan inte tänka sig att ha nattbindor på dagen, inte 

ens om det bara skulle finnas nattbindor kvar hemma.  

Fanny målar och sköter sina fingernaglar och klipper sina tånaglar själv.  

Påklädning klarar Fanny numera rätt bra. Knappar har varit svårast men även det går ganska 

bra nu. Dessutom använder hon ofta byxor med resår som hon bara drar på sig. Fanny kan 

däremot inte knyta skor. Hon vill inte ha kardborre, utan har istället knytskor som hon drar på 

sig. Frida tror Fanny känner sig för stor för kardborre. Frida berättar att Fanny har kunnat 

knyta skor men det försvann när hon var runt tio, elva. Möjligtvis hang det samman med att 

Fanny inte mådde bra under den perioden. 

Fanny gillar nagellack men inte smink. Frida tycker det är skönt att Fanny inte vill sminka sig. 

Hon hade då behövt lära henne vad som är lagom, hur man tvättar av etc. Frida är 

jättetacksam över att slippa det.  

Numera borstar Fanny tänderna själv med hjälp av ett pratlarm som hon har installerat på sin 

telefon och som talar om hur länge hon behöver borsta. Tidigare har hon vägrat, eller borstat 

för ofta och för länge.   
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Toaletten fungerar hemma. Fanny kan inte gå på skolans toalett, det har hon gjort en gång. 

Men nu måste hon börja gå längre skoldagar, därför behöver hon kunna gå på toaletten även 

där. Skolan har hittat en toalett som hon kan använda. Den ligger där det är lite mindre folk 

och därmed känns det tryggare för Fanny. När hon kommer hem från skolan går Fanny på 

toaletten direkt. Hon sitter då en timme och får inte avbrytas.  

Fanny känner att hon skall på toaletten sedan hon började följa ett schema. Förut kände hon 

det inte. Det kunde gå flera dagar och det blev besvärligt. Frida föreslog därför att Fanny 

skulle gå på rutin för att lura kroppen lite. Det verkar fungera, säger Frida. Fanny har infört 

som rutin att gå på toaletten när hon kommer hem från skolan. Frida säger ingenting om det 

eftersom hon behöver det. Fanny kan inte vara borta hemifrån länge eftersom hon inte vill gå 

på toaletten någon annan stans än hemma. De kan åka till närmaste stad, om Fanny skulle 

vilja åka och handla. Det är inte ofta hon vill det men det händer ibland. Längre än så kan de 

inte åka. 

Sammanställning av ungdomarnas svårigheter vid olika delaktiviteter 
Tabellerna nedan ger en sammanfattande bild över vilka svårigheter och utmaningar 

ungdomarna hade i samband med de olika ADL-aktiviteterna.  Detta ingick inte som en 

frågeställning men har tagits med för att skapa översikt samt underlätta för senare diskussion.  

Tabell 3: Dusch och tvätt 

Anton Björn Diana Edvin Fanny 

Tar flera 

timmar att få in 

i duschen  

 

Vill inte bli 

blöt.  

 

Hysterisk när 

han skall tvätta 

håret 

 

 

 

Kan inte bada 

själv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behöver hjälp 

med att tvätta 

sig och att tvätta 

håret 

 

 

 

Fixerad vid 

lödder  

 

 

 

 

 

 

 

Skulle inte spela 

någon roll för 

henne om hon 

blev ren eller 

inte 

 

Fastnar i 

delaktiviteter 

och måste därför 

hjälpas. 

 

Tar flera 

timmar att få in 

i duschen 

 

Vill inte ha 

vatten i ansiktet 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behöver hjälp 

med nästan alla 

delaktiviteter 

Duschar och 

tvättar sig själv 

med 

instruktioner. 

 

 

 

 

 

 

 

Kan stå en 

timme utan att 

vara renare när 

hon kommer ut 
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Tabell 4: Hårvård 

Anton  Björn Camilla Diana Edvin Fanny 

 

 

 

 

Tar ett par 

dagar att 

förbereda 

hårklippning 

Tänker inte på 

att han behöver 

klippa håret 

 

 

 

 

 

Jobbigt att 

klippa sig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rädd för 

hårtorken 

Skulle inte 

komma på själv 

att borsta håret 

 

 

Jobbigt att 

klippa sig 

 

 

 

 

 

Borstar inte och 

klipper inte sitt 

hår 

 

 

Gillar inte 

hårtorken 

 

 

Tabell 5: Menstruation 

Camilla Fanny 

Tycker det är äckligt att torka sig och får därför hjälp 

med detta 

Vill inte använda nattbindor på dagen eller dagbindor 

på natten 

 

Tabell 6. Naglar 

Anton Björn Camilla Edvin 

Hysterisk när han 

skall klippa 

naglarna 

 

Tänker inte på när 

naglarna är för 

långa 

 

 

 

Biter på sina 

fingernaglar.  

River av tånaglarna 

Hatar att få 

naglarna klippta 

 

Pillar och river på 

sina naglar 

 

Tabell 7: Påklädning 

Anton Björn Camilla Diana Edvin Fanny 

Klär på sig själv 

ibland 

 

 

 

 

Kan inte knyta 

skor 

 

 

 

 

 

 

Kan inte knyta 

skor 

Klär på henne 

på morgonen 

 

 

 

 

Kan inte knyta 

skor 

Klär på sig själv 

fast med hjälp 

av bildschema 

och muntliga 

instruktioner 

 

Kan inte knyta 

skor 

 

 

 

 

 

 

Kan inte knyta 

skor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kan inte knyta 

skor men har 

kunnat tidigare 
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Tabell 8: Tandborstning 

Anton Björn Camilla Diana Edvin Fanny 

Gnuggar i tio 

sekunder och 

tror att han är 

klar 

 

Behöver 

påminnas 

Vägrar ofta 

borsta tänderna, 

vilket ofta 

utlöser 

konflikter 

Borstar hennes 

tänder med 

specialtandborste.  

 

Förknippar inte 

tandborsten med 

rengöring av 

tänderna 

 

Behöver 

påminnas 

 

Använder 

eltandborste, 

svårt med 

vanlig 

tandborste 

Gick från att 

totalvägra till 

att borsta för 

länge. Borstar 

numera lagom 

 

Tabell 9: Toalettbesök 

Anton Björn Camilla Diana  Edvin Fanny 

Måste läsa av 

hans signaler 

 

 

Behöver 

påminnas 

 

 

 

 

Behöver 

påminnas 

 

 

 

 

Behöver 

påminnas om 

familjen skall 

iväg 

Måste läsa av 

hennes signaler 

 

 

Behöver 

påminnas 

 

Behöver visa 

med bilder hur 

hon ska göra 

Kan sitta på 

toaletten i  

40 minuter 

Kan sitta på 

toaletten en 

timme 

 

Tabell 10: Torka sig efter toalettbesök 

Anton  Camilla Diana 

Anna kollar inte men 

”tror att det fungerar”. 

Ber honom torka sig 

bättre om det kliar.  

Gillar inte att torka sig i 

stjärten och får därför 

ofta hjälp 

Torkar numera sig själv 

men i fel riktning 

 

Tabell 11 Torka sig med handduk 

Camilla Edvin Fanny 
Torkar henne så hon skall hinna till 

skolan 

Torkar bara fötterna själv Torkar sig själv men vill helst inte 

torka sig mer om det påpekas att 

hon inte blivit ordentligt torr 
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Mödrarnas stödstrategier 

Mödrarnas hjälpinsatser, här kallat Stödstrategier, har delats in i Icke-verbalt stöd,  

Verbalt stöd och Beredskap.  

Det icke-verbala stödet syftar på den rent handgripliga hjälpen mödrarna bistod med, som 

exempelvis att klä på ungdomarna, räcka fram saker de behövde, klippa deras naglar eller 

sköta deras hår. 

Tabell 12: Exempel på Stödstrategi 1. Icke-verbalt stöd 

Anna  Britta Cecilia Daniela Elsa 

Ge honom 

tvålen   

 

Ta på en och en 

strumpa  

 

Duscha av 

honom  

 

Klippa hans 

naglar  

Ge honom 

tandborsten  

 

Servera 

handduk  

 

Duscha av 

honom  

Tar på henne 

byxorna och 

sätter i skärpet  

 

Torkar henne  

Visa med fingrarna 

trots bildstöd  

 

Lägga toapapper i 

hennes hand  

Ge honom 

tandborsten  

 

 

Torka hela 

kroppen på 

honom  

 

Hälla schampo i 

handen   
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Det verbala stödet bestod av påminnelser, exempelvis påminna ungdomen om att gå på 

toaletten, samt av muntliga instruktioner, som kunde vara nog så detaljerade och upprepades 

vid varje tillfälle.  

Tabell 13. Exempel på Stödstrategi 2. Verbalt stöd 

Anna  Britta Cecilia Daniela Elsa Frida 

Instruera vid 

tandborstning 

tvättning, 

intvålning, 

dusch  

 

Påminnelse om 

toalettbesök  

Påminnelse om 

att borsta tänder  

 

 

 

 

Påminnelse om 

toalettbesök  

Påminnelse om 

att borsta tänder  

 

 

 

 

Påminnelse om 

toalettbesök  

Instruera vid 

tvättning, 

intvålning, 

dusch  

 

 

Påminnelse om 

toalettbesök  

 

Förklara 

påklädningen, 

steg för steg  

 

Instruera vid 

tandborstning 

tvättning, 

intvålning, 

dusch  

 

 

 

 

Påminnelser 

plagg för plagg 

Instruera vid 

tvättning, 

intvålning, 

dusch  

 

 

Förutom det verbala och icke-verbala stödet gick det också en hel del tid åt att på olika sätt 

vara i beredskap. Några exempel är att se till så att ungdomen inte rymmer, hålla koll så 

naglarna inte blir för långa, köpa flera par skor eller flera olika sorters mensskydd för att ha 

att prova hemma. 

Tabell 14: Exempel på Stödstrategi 3. Beredskap 

Anna Britta Cecilia Daniela Elsa Frida 
Ta honom så 

han inte sticker 

hela tiden  

 

Tar dagar att 

förbereda 

klippning  

 

Hela tiden 

finnas där och 

stötta upp   

 

 

Testat olika 

schampon  

Måste 

alltid ha 

falköga   

Försöker hinna 

så hon inte river 

sönder 

tånaglarna  

 

Avleda, locka 

och pocka inför 

tandborstning   

 

Vara beredd på 

hennes behov 

inför utflykter   

 

Hela tiden 

tänka flera steg   

Stoppa intvålandet 

så hon kommer till 

nästa steg   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testat olika 

hjälpmedelsvarianter  

Köpt flera 

par skor för 

att prova 

hemma  

 

Tar dagar att 

förbereda 

klippning  

 

Tvättar på 

nätterna och 

torkar på 

kvällen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testat olika 

hjälpmedelsvarianter  

 

I tillägg till ovännämnda strategier fanns också alternativet att ge upp eller utsätta momentet 

till ett lämpligare tillfälle. Cecilias dotter slapp exempelvis att borsta tänderna om hon 

vägrade medan Elsa sköt upp duschen om sonen satte sig på tvären. I en del situationer valde 

mödrarna dessutom att ingripa utan några närmare förklaringar.  

Ibland fanns det hjälpmedel att tillgå. Hjälpmedlen spelade emellertid ofta en underordnad 

roll och fungerade då på sin höjd som förstärkning, mödrarna var fortfarande tvungna att 

finnas till hands och/i större eller mindre omfattning hjälpa till. Genom att utöva stödet på 

samma sätt varje gång blev det snarare mödrarna som övergick till att bli hjälpmedel - eller 
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funktioner om man så vill. Det gällde inte enbart konkret hjälp med hår eller påklädning utan 

mödrarna fick ibland tyda ungdomarnas kroppsliga signaler, som exempelvis Anna som visste 

att sonen skulle kissa när han "dansade rumba".  

Tabell 15. Exempel på förskrivna hjälpmedel som helt eller delvis inte fyllt sin funktion  

Anton Camilla Diana Edvin Fanny 

Tittar inte på 

bildschema 

 

Borstar tänderna tio 

sekunder trots att 

han har timglas 

Tyckte 

tandborstningsschema 

var töntigt och ville 

inte använda det 

Ingen intuitiv 

förståelse för bilder 

eller timstock utan 

behöver 

kompletterande 

instruktioner 

Bildstöd har inte 

riktigt fungerat 

Frida vet inte men 

tror ändå att Fanny 

har användning av 

bildschemat 

 

Tematisk analys  
Efter de individuella narrativen och genomgången av mödrarnas stödstrategier följer nu en 

analys av de samlade berättelserna, inklusive relevanta delar som inte redovisades i 

narrativen. Analysen är uppdelad på tre huvudteman med sammanlagt åtta underkategorier. 

Först en kort presentation av huvudteman inklusive klargörande av ett par begrepp.   

Tema 1 Ansvar – Avgränsning beskriver hur mödrarna å ena sidan hyste en stark strävan att 

hjälpa sina barn medan de å andra sidan definierade tydliga gränser, dels med anblick på vilka 

moment de skulle prioritera, men också för att åtskilja rollen som ”omsorgsgivare” från den 

egna personen. Tema 2 Medförståelse, som i detta sammanhang är ett begrepp jag själv har 

skapat, visar till mödrarnas empatiska förmåga, deras ambition och ansträngningar att förstå 

barnen, sätta sig in i deras svårigheter och hitta bra lösningar, ibland efter dialog med 

ungdomarna själva. Medförståelsen innefattar dessutom mödrarnas benägenhet att försvara 

sina barn och uppträda som deras språkrör för att till exempel få adekvat hjälp. Som en 

kontrast till detta kunde mödrarna också bortse från funktionsnedsättningen och sätta sina 

egna behov i första rummet, eller hävda att ungdomarnas oförmåga emellanåt var en fråga om 

motivation. 

Tema 3 Tvivel – tillförsikt visar hur mödrarnas upplevelse av situationen delvis präglas av 

missnöje samtidigt som det finns ljuspunkt att ta fasta på. ”Tillförsikt” skall inte förstås som 

ett begrepp utan snarare som en framställning av en förnimmelse eller inre upplevelse. Som 

tidigare nämnt i teorikapitlet anser Giddens (2014) att ”tillförsikt” och ”tillit” måste hållas 

isär. Att känna ”tillit” innebär att uppleva betingelselös tilltro.  Att känna tillförsikt innebär att 

ha positiva förväntningar på bakgrund av tidigare erfarenheter på ett visst område 

(Giddens, 2014). I Tema 3 är det alltså mödrarnas tillförsikt som står i fokus.  

Illustrationer i form av citat redovisas för att styrka analysen empiriskt. Citaten återges 

ordagrant, inklusive ordföljd och grammatik, också där den skiljer sig från skriftspråket eller 

rikssvenskan (Exempel: ”tatt” istället för ”tagit”, ”blitt” istället för ”blivit”). 

Uppgifter som skulle kunna röja mödrarnas eller ungdomarnas identiteter har utelämnats 

(Dalen, 2007).  
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Tema 1 Ansvar- Avgränsning 
- Att ha och att känna ansvar 

- Att sätta och att upprätthålla gränser  

Att ha och att känna ansvar  

Samtliga mödrar kände ett ansvar för att hjälpa sina barn med att sköta sin personliga hygien. 

Ansvarskänslan kunde gränsa till såväl kärlek som plikt. Britta beskrev sonen som sitt stora 

intresse medan Anna och Cecilia hade en tydligt formulerad målsättning eller motivering för 

att hjälpa. Anna såg hjälpen som en förutsättning för att Anton skulle bli självständig. 

Cecilia trodde att hennes stöd hade bidragit till att Camilla orkade gå i skolan istället för att bli 

hemmasittare. Cecilia uppgav också ”kärleken till mina barn” som orsak till att hon fortsatte 

hjälpa, medan Anna förklarade att hon hjälpte för att det var hennes barn.  

Elsa ansåg att hon inte hade något annat val än att hjälpa fast till skillnad från de andra såg 

hon ett större utrymme för improvisation och tillfälliga lösningar, som att låta Edvins pappa 

hoppa in och ta över om hon inte skulle orka, eller skjuta upp momentet till nästa dag när hon 

var utvilad.   

Daniela framhöll att Diana hade rätt till hjälp men berättade samtidigt att hon under årens lopp 

känt sig allt mer som en robot. För att orka hade Daniela därför slutat ifrågasätta situationen 

och tryckt tillbaka den irritation hon ibland kunde känna gentemot Diana när hon, fastän hon 

borde vara gammal nog, inte lyckades utföra momenten på egen hand.   

Frida konstaterade att hon hjälpte Fanny därför att hon behövde det men underströk att hon 

ibland kunde känna sig mer som en vårdare än en förälder. Ställd inför tanken att hon skulle 

behöva hjälpa Fanny även några år fram i tiden framkallade olustkänslor. Frida såg samtidigt 

inget alternativ till att hjälpa, även om det skulle vara på bekostnad av hennes eget välmående.  

- Om hon fortfarande bor hemma, säg om fem år, och du ger henne samma stöd som du gör 

idag, vad skulle det innebära för dig? 

- Det skulle jag inte orka.  

- Nej. 

- Det skulle jag inte (…) nej, det skulle jag inte orka. Eller nej, det skulle man ju. Man har 

ju inget att välja på. Men man hade ju verkligen inte mått bra. (Frida) 

Att sätta och att upprätthålla gränser  

Mödrarna prioriterade tydligt vilka uppgifter de skulle fokusera på. För Daniela var det 

viktigast att Diana blev självständig på toaletten. Duscha och tvätta sig kan man göra på olika 

sätt men för toalettbesök fanns inga alternativ, framhöll Daniela.  

En annan utmaning mödrarna ofta stötte på var att förekomma eller undvika potentiella 

problem. Här valde man ofta att ta det säkra före det osäkra.  

Elsa försökte påminna Edvin på ett sätt som inte gjorde honom irriterad.  

Frida lät bildschemat hänga kvar trots att Fanny hade sagt att hon inte använde det. Frida lät 

också Fanny duscha till vattnet blev kallt, då Fanny annars skulle kunna återfalla till 

självskadebeteende.  
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Cecilia hjälpte i första hand för att undvika konflikter. I vissa situationer, som vid 

tandborstning, kunde hon också välja att kapitulera och slopa momentet helt.  

Britta å sin sida prioriterade nästan bort helt att hjälpa Björn med hans personliga hygien utan 

fokuserade på annat, såsom att hjälpa honom med skolarbetet. 

Mödrarna värnade också noga om sin integritet.  Däremot var det bara Anna som avsiktligt 

valde bort att fysiskt hjälpa sonen med vissa moment.  

Han måste tvätta sina privata delar själv. Men alltså jag får ju liksom skölja händerna, jag får 

ge honom tvålen och liksom ”nu får du gnugga ihop händerna” och sedan liksom, tvätta 

paketet så. Och sedan så sköljer jag ju bara liksom på avstånd då. Men liksom, för han blir lite 

sådär, alltså, när han inte vill göra någonting då blir han lite såhär Mahatma Gandhi liksom, 

jaha (skrattar), så han bara står där!  Och så säger man liksom att ”nu får du gnugga ihop 

händerna”. Då gnuggar han händerna. Och så bara står han och tittar på en såhär och så 

gnuggar han och man bara ”nu får du sluta gnugga händerna”. Och sedan bara, nu får du 

liksom sätta dem emot skrevet liksom. Och så står han där. Och man bara ”nu får du gnugga 

där också.” Och så ljumskarna så du vet man måste verkligen, detalj, alltså mikro, alltså. 

(Anna) 

 

Gemensamt var däremot att alla, förutom Britta, berättade att de var noga med att unna sig 

pauser där de kunde rå om sig själva och ägna sig åt aktiviteter som gav avkoppling, såsom 

träning, träffa väninnor pyssla, körsång eller bara gå ut med hunden.  Det var viktigt att kunna 

dra sig undan emellanåt om man, som Daniela uttryckte det, skulle överleva. 

 

Så nu har jag tatt för vana att göra kaffe och ta med ljudbok i en timme mellan åtta och nio så 

gör jag ingenting, svarar inte om det ringer, öppnar inte mail, alltså…(Frida) 

 

Bara en av mödrarna hittade återhämtning genom arbetet. Där kunde hon gå in i yrkesrollen, 

samtidigt som hon fick mental påfyllning av andra människor. Hon hade under en period 

arbetat 25 procent men vantrivts med detta.  

Elsa påpekade flera gånger under intervjun att hon kände sig obekväm när hon gick för 

mycket upp i ”mammarollen” och att hon emellanåt behövde ta en paus.  

Britta nämnde ingen plats eller aktivitet som gav återhämtning utan hon engagerade sig fullt 

och helt i sonen.  

Samtliga mödrar upplevde att de hade begränsat utrymme för egna intressen. Bortsett från en 

hade alla dessutom brist på överskottsenergi. Det var också bara en av mödrarna som inte 

berättade om utmattning. Två av mödrarna hade inte känt av någon värk. 

Två hade känt av stress, bägge dessa två hade dessutom haft huvudvärk medan den ena hade 

haft värk i axlar och rygg.  

Två av mödrarna hade haft mycket värk men i deras fall rörde det sig om en långvarig 

smärthistorik som inte i första hand berodde på barnens hjälpbehov. Den ena av dem trodde 

ändå att det hade underlättat om hon på ett tidigt stadium hade fått hjälp med barnets 

personliga hygien. 
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Tema 2 Medförståelse 
- Att visa acceptans och medkänsla 

- Samförstånd 

- Att stå på sitt barns sida 

- Att sätta insikten åt sidan   

Att visa acceptans och medkänsla 

Mödrarna uttryckte en tydlig vilja att sätta sig in i sina barns tankar och behov. Till ganska 

stor del accepterade de barnens begränsningar och visade ett stort mått av medkänsla. 

Daniela berättade om hur Diana kunde sätta sig i fosterställning längst in i duschen, nästan 

som en sköldpadda som kryper in i sitt skal. Föräldrarna hade insett att Diana tog sig ur 

tillståndet själv om de lät henne vara någon minut. När Diana återigen kunde slappna av 

kramade de om henne, eftersom de hade förstått att det inte skulle fungera att prata eller 

resonera.  

Anna var införstådd med att det var lönlöst att tjata på sonen om han hade en dålig dag.  

Hon och Cecilia accepterade att kapaciteten kunde växla och ställde lägre krav när barnens 

prestationsförmåga var låg.  Det gällde även Frida som godtog att Fanny inte längre kunde 

knyta sina skor.  

 

När hon har sämre perioder så går ju kraven ned och då kräver vi inte speciellt mycket av 

henne. Då får hon ju gå omkring och lukta illa, eller… Vi matar henne i princip. Och klär på 

allting, bara kör runt och ger henne godis. (Cecilia) 

 

Britta menade att Björn kanske hade ett mer omfattande funktionshinder än någon som sitter i 

rullstol. Hon accepterade att han inte kunde tvätta håret själv samt att han inte kände på sig 

när det var dags att bada, klippa sig eller tvätta håret. Britta oroade sig också över hur Björn 

kunde få ont i foten om han gick med stora naglar i skorna men insåg att han, till skillnad från 

henne själv, inte förstod sambandet.  

Elsa och Frida godtog att deras barn behövde uppemot en timme på toaletten. Frida 

accepterade också att hon inte fick röra vid Fannys hår och att Fanny inte ville ha schampo 

direkt i håret när Frida tvättade det. Frida var också införstådd med att Fanny bara kunde gå 

på toaletten hemma och anpassade sin egen vardag och Fannys aktiviteter efter det. Frida 

reflekterade dessutom över hur de olika momenten inte följde automatiskt på varandra på 

samma sätt som hos andra när dottern till exempel skulle duscha eller simma.  

 

Däremot så blev det ju tydligt just när hon simmade att hon har inte automatiserat sin 

(otydligt) utan hon måste tänka, armtag, bentag, armtag…tappar hon koncentrationen kan det 

bli två armtag och så kan det bli jättekonstigt. Och då trodde ju hon att här har ju hon säkert 

mycket annat. Alltså, hon cyklar, springer, alltså, jag vet ju inte hur utbrett detta är. Och det 

kommer ju lite in när hon tvättar sig. En annan tvättar sig ju liksom på automatik. Man har ju 

en viss sekvens som man gör det i liksom utan att man tänker på det. Hon har ju inte det. Så 

jag tror att hon kommer liksom av sig om hon tappar koncentrationen. (Frida) 
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Samförstånd 

Mödrarna hade i ganska stor utsträckning resonerat med sina barn och således kommit fram 

till olika lösningar på diverse utmaningar knutna till den personliga hygienen. 

Anna lät sonen vara med och bestämma vattentemperatur när han skulle duscha. Daniela 

berättade att Diana tillsammans med sin pappa hade beslutat att han skulle rengöra området 

runt Dianas gastroknapp. 

Elsa och hennes man lät Edvin avgöra vem av föräldrarna som skulle hjälpa honom.  

Cecilia och Frida underströk att deras döttrar kunde reflektera runt sina problem och behov på 

ett moget sätt. Cecilia hade kommit överens med Camilla om att hon skulle klippa sig en 

decimeter. De hade också avtalat att Camilla skulle knacka i väggen när hon var färdig i 

duschen samt blivit eniga om att hon fick ha på musik i badrummet.  

Fridas dotter hade förstått att Frida hjälpte henne för att spara på hennes energi. Frida och 

Fanny hade diskuterat sig fram till att Fanny skulle duscha och tvätta håret olika dagar och att 

Frida då fick tvätta Fannys hår, fastän Fanny annars inte tillät att mamman vidrörde hennes 

hår. Men eftersom Fanny inte ville klippa sig hade Frida och hon ingått kompromissen att 

Fanny måste sköta håret. När Fanny fick sin menstruation gick hon med på att läsa en bok om 

pubertet som Frida hade hittat. Fanny hade stor behållning av boken och rekommenderade 

den också till sina kompisar. Hon använde den också som underlag för frågor som hon ville 

ha svar på, och som hon ställde till Frida, oftast via sms. Frida och Fanny hade också kommit 

överens om att testa pratlarm för att göra tandborstningen enklare.  

 

- Hon har koll har jag märkt nu på… vi hittade en app som… ja, det kan vi ta på 

hjälpmedel…det är ju ett hjälpmedel, som vi hittade själva, ett larm som pratar. Du kan 

spela in en röst istället. Vi provade med vanliga larm som är på telefonen när hon ska gå 

och borsta tänderna och sådär och det funkade inte. Antingen blev hon bara irriterad eller 

så tittade hon och så glömde hon av det. Men nu har vi ett larm som säger till henne, nu 

behöver du borsta tänderna, om fem minuter kommer taxin. Och då kan du ju välja vilken 

röst du vill ha. Hon vill ju inte ha min då, naturligtvis utan det var någon kurator på BUP 

som hon går på en gång i veckan då som hon trivs med och som spelar in liksom.  

- Var det BUP som rekommenderade den eller… 

- Nej. Vi hade resonerat själva vad hon skulle kunna behöva. För så långt har hon också 

kommit, det är också ett framsteg, att hon har faktiskt en väldigt bra självkännedom, så att 

vi kan prata om det hon behöver hjälp med utan att hon tar det som kritik, om dagen är bra 

då. Men det går. Det finns såna stunder när vi kan göra det. (Frida) 

Britta gav inga exempel på att hon och Björn hade resonerat men berättade att han litade på att 

hon hade koll.  
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Att stå på sitt barns sida 

Mödrarna försvarade gärna sina barn mot okunskap och missförstånd, ibland i den närmaste 

kretsen.  

Anna hade påpekat för sin mamma att diagnosen var anledningen till att sonen inte lyckades 

medan Daniela hade försökt få sin mamma förstå att Diana hade rätt till hjälp med sin hygien. 

Elsa hade anmält sina föräldrar till en kurs om autism.  

Försvarsviljan och lojalitetskänslan var emellertid som tydligast när mödrarna berättade om 

sina kontakter med sakkunniga, i första hand Habiliteringen och BUP (de flesta hade eller 

hade haft kontakt med båda). Vad mödrarna i första hand tog strid för var barnens rätt till stöd 

i olika former.  

Daniela hade velat ha stöd från Habiliteringen för att Diana skulle lära sig att gå på toaletten. 

Vidare hade hon tagit strid för Dianas rätt att olika timstockar beroende på vad de skulle 

användas till, Habiliteringen tyckte dock att det inte behövdes fler.  

Cecilia ansåg att särskilt tandläkarna led av brist på kunskap om diagnoser och munhygien, 

samt att de dessutom var otrevliga. När tandläkaren fällde tråkiga kommentarer om Camillas 

tänder, kände sig Cecilia tvungen att förklara att den bristfälliga tandhygienen inte berodde på 

likgiltighet från föräldrarnas sida utan på att Camilla helt enkelt inte klarade av det.  

Anna efterlyste ett mer salutogent förhållningssätt hos de sakkunniga, främst hos 

Habiliteringen, som enligt henne inte såg människors kvaliteter och styrkor. Till stor del 

uppfattade Anna Habiliteringens sakkunniga som handfallna, lite lösningsorienterade och 

föga intresserade av att hjälpa Anton på ett praktiskt sätt. Istället upplevde Anna att de 

försökte intala henne att hon skulle erkänna Antons tillkortakommanden. 

- Liksom, han kan inte knyta skor. Han är tio år. Han kommer nog, alltså jag, två gånger, tre 

gånger, kan det ha skett på hela sitt långa liv har han lärt, försökt, har han lyckats knyta 

skor. Och jag bara såhär liksom, okej, han kan inte knyta skor. Då vart jag som såhär, då 

satte jag mig ned som förälder. Då tänkte jag som såhär, det var då själva, blanka, 

märkvärdigt! Och så tänkte jag som såhär att, ska min då son, alltså min då, ska min son 

aldrig kunna ha ett par knytskor. Han ska alltid behöva gå i såna skor med sån här 

kardborre liksom. Och jag tänkte som såhär, vilken sorg! Och jag verkligen sörjde över att 

han liksom inte, en sån enkel grej! Och så blev jag så arg! Och jag tänkte såhär, fan, det 

ska väl gå att komma runt det! Så jag satte sån här draglås. I jackor. Sån där som sitter i 

jackan. Dom drog jag på hans gummiskor och så klippte jag av snörena. Och så drog han 

upp dom och körde ner foten, drog åt och drog ner (otydligt) och så stoppa vi in den. Han 

ska ha knytskor! Om han vill ha det. 

- Vill han det? 

- Ja. Ibland. Sedan nu är det ju som såhär. Nu behöver ju inte jag labba runt och stressa över 

att behöva hitta skor med kardborre för att det funkar inte för mitt barn. Nu kan jag köpa 

vilka skor jag hittar som liksom, titta ett par skor och du ville ha dom, färdig, och ha det 

som, just det, vi löser det, det är lugnt. Men alltså det är just där! Där kommer min rätt 

som, där kommer min skyldighet in som förälder. Jag ska hjälpa honom att nå det där. Så 

att han slipper känna att jag kan inte göra saker och ting. Sedan att vi gör det på ett annat 

sätt, det är ju fullständigt ointressant. Men han kan! Han kan ha skor med snören. Och det 
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är så löjligt. Man blir helt gråtfärdig av lycka. Men liksom. Han ska! Han har rätt till det. 

Och så sitter dom på Habiliteringen och bara, nej, du kanske måste acceptera att det är så 

att han aldrig kommer knyta skor. Ja! Det är okej! Men det betyder inte att han ska vara 

hindrad i sitt liv av att han aldrig kommer kunna använda det. Nej, för han, han har inte 

rätt att lära sig på ett annat sätt. Man bara, think out of the fucking box! Liksom. (Anna) 

 

Att sätta insikten åt sidan  

Som en motsats till lyhördheten och solidariteten kunde några av mödrarna också förhålla sig 

till sina barn på ett mer distanserat och oförstående sätt.  

Cecilia berättade om hur familjen kunde skämta på Camillas bekostnad och fråga om inte 

pojkvännen kunde torka henne efter toalettbesök.   

Elsa berättade att Edvin sedan något år tillbaka hade börjat duscha, trots att han tyckte bättre 

om att bada. Elsa ansåg ändå att dusch gick mycket fortare, även om det kunde ta mer än en 

timme innan Edvin var klar att gå in i duschen.  

Anna berättade att de ibland ställde Anton i badkaret med kläderna på för att få honom att inse 

att han måste duscha. Fastän det inte var särskilt snällt, var det åtminstone effektivt, framhöll 

Anna, eftersom det brukade sluta med att Anton slet av sig kläderna i protest, han tyckte att 

man inte kan ha på sig kläder i badkaret.  

Några av mödrarna kunde tidvis beskriva sina barns passivitet som ett medvetet val.  

När barnet inte utförde en aktivitet eller delaktivitet berodde det inte på att de fysiska 

förutsättningarna saknades utan på att barnet valde att underprestera. Den som pratade mest 

om detta, var Anna, som hävdade att Anton lät bli att utföra aktiviteterna eller delaktiviteterna 

därför att han inte ville. Anna underströk att Anton inte hade några motoriska svårigheter, han 

kunde cykla, springa och hoppa och fungerade både grovmotoriskt och finmotoriskt på så gott 

som alla områden. Men att tvätta sig självmant gjorde han helt enkelt inte. Anna ansåg också 

att Anton struntade avsiktligt i att gå på toaletten, istället gick han när han själv hade lust.  

Britta berättade att Björn sov med kläderna på och varken badade eller åt om inte hon sa till 

honom. Detta beskrev hon som hans lösning. Hon hade också föreslått för Björn att de skulle 

ta en heldag och träna på att knyta skor men han hade inte visat något intresse.  

Cecilia ansåg att Camilla kunde mer än vad hon gjorde, till exempel fick hon snabbt på sig 

kläderna om hon skulle ut och träffa killar. 

Elsa tog Edvins svårigheter i beaktande men även hon trodde att hans beteende också innehöll 

en kärna av medvetenhet.  

Så då beskriver… jag tror det är väldigt… med min son känns det som att det är väldigt många 

lager av olika typer av svårigheter, både medvetna, omedvetna, både fysiskt, att han har 

motoriska problem eller svårigheter och en del liksom att det finns… att det är jobbigt, att det 

är obehagligt och kanske någonstans lite makt. Det är väldigt svårt att få reda på vad det är. 

Jag tänker det som en lök liksom. Olika lager av svårigheter. (Elsa) 
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Tema 3 Tvivel – Tillförsikt 
- Att möta omgivningens svek och stöd  

- Att vara förbehållsamt optimistisk 

Att möta omgivningens svek och stöd  

De flesta hade haft dåliga erfarenheter med sakkunniga. En del av missnöjet var relaterat till 

sen återkoppling samt långsam och ibland ineffektiv handläggning. 

Cecilia berättade att det tog flera dagar innan BUP ringde tillbaka. BUP accepterade dessutom 

inte e-post, vilket Habiliteringen gjorde.  

Anna och Frida hade båda efterfrågat välrenommerade och beprövade terapiformer men fått 

avslag. Frida antog att det berodde på upphandling. Frida ansåg att Fanny hade behövt mer 

hjälp från Habiliteringen, till exempel någon som kunde lära Fanny en gång för alla hur man 

gör när man duschar. När hon hade simundervisning hade Fanny haft med sig en stödperson 

men av olika anledningar blev det aldrig av att de duschade tillsammans efteråt. Frida var 

också förvånad över att BUP i hennes hemkommun hade rykte om sig att vara särskilt 

framstående inom just autism, det var ingenting som hon själv kände igen.  

Britta hade hoppats att BUP hade kunde hjälpa henne med att inarbeta rutiner men så hade det 

inte blivit. Med Habiliteringen hade Britta ingen kontakt alls, hon visste inte vad de skulle 

kunna hjälpa henne med. När Britta ombads ge råd till andra föräldrar i samma situation, 

underströk hon hur viktigt det var att vara skeptisk, inte lita på någon utan dubbelkolla all 

information.  

Även Cecilia framhöll vikten av att lita på sin egen magkänsla.  

Anna ansåg att man skulle ta hjälp av andra föräldrar, för, som hon uttryckte det, av samhället 

får man ingen hjälp.  

Daniela hade fått vänta lång tid på att få bildstöd till Diana och fick under tiden klottra bilder 

själv. När bilderna väl kom visade det sig att de ändå inte var anpassade för dottern, 

Habiliteringen och skolan använde dessutom olika system. Habiliteringen hade också 

ifrågasatt Dianas behov av timstock på toaletten och bett Daniela beskriva utförligt varför 

dottern behövde timstocken. Habiliteringen såg nämligen inte syftet med en extra timstock då 

det redan fanns tre i familjen. För att kunna avgöra om och på vilket sätt Diana använde 

timstocken, tyckte habiliteringspersonalen att Daniela skulle filma när dottern satt på 

toaletten, vilket fick Daniela att känna sig misstrodd. Hon saknade också bättre 

framförhållning och större lyhördhet hos Habiliteringen. Särskilt retade Daniela sig på 

Habiliteringens standardfråga ”vad behöver ni?” ”Det är inte alltid man vet det”, konstaterade 

Daniela. Både Anna och Daniela hyste en stark motvilja mot Habiliteringen, framförallt 

beträffande arbetsmetoder och bemötande. Arbetsmetoderna beskrevs som lite flexibla och 

när man efterfrågade alternativa sätt att ta itu med ett problem på, exempelvis hembesök för 

att träna på personlig hygien, var svaret alltid ”Vi jobbar inte så” (just det svaret återgavs av 

både Anna och Daniela). Anna upplevde Habiliteringen som nedlåtande. Hon tyckte att de 
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lyssnade för lite på henne och ansåg att deras råd snarare skulle göra Anton mer beroende än 

självständig.   

Elsa hyste större förtroende för Habiliteringen, som hon ansåg hade bättre resurser och större 

kompetens än BUP. Hennes råd till andra var också att få tidig hjälp från Habiliteringen om 

man behövde hjälp med just den personliga hygienen. Elsa verkade hitta på Habiliteringen 

vad Anna och Daniela saknade, dvs. hög sakkunskap och ett flexibelt arbetssätt. Några tips 

om hjälpmedel till personlig hygien hade Elsa däremot inte fått, det enda hjälpmedel inom 

ADL som Habiliteringen hade rekommenderat var ett specialbestick som skulle göra det 

lättare för Edvin att äta.  

Dessvärre är det ju… Det här är ju någonting vi har tagit med Habiliteringen väldigt, väldigt 

länge och väldigt många år, och som nu faktiskt senast här innan årsskiftet så drog vi bara på 

såhär, hon är… hon fyller femton i år, alltså 2017. Och sedan arton ligger ju nästgårds, alltså 

det är ju inte många år tills hon är arton. Så att jag har ju hela tiden jobbat på att någonstans i 

den här processen måste vi se till att hon ska fungera någorlunda som vuxen. Som kvinna sett. 

Där har ju vi blivit motarbetade hela tiden från Habiliteringen för jag har ju tyckt det här med 

personlig hygien det är ju basic. Alltså, det liksom borde man ju öva och ha liksom som någon 

stående grej genom hela barnets uppväxt med hjälp från Habiliteringen och omsorgen. Dom 

har aldrig förstått det utan dom tycker att dom jobbar inte på det sättet. Och då har det ju så att 

säga, man själv som förälder, tänker ju jag i alla fall, man hittar ju sina vägar för man är så illa 

tvungen. Och då har ju det förhalat flera år, upplever jag i alla fall. Hade man fått rätt hjälp 

från början i detta, då hade hon kanske nått längre än vad hon är idag. (Daniela) 

Positiva erfarenheter fanns också. När Diana skulle få inopererad sin gastroknapp, hade det 

bara tagit en veckas tid att åtgärda. Flera av mödrarna hade dessutom mycket gott att säga om 

skolan. Enligt Daniela var det självklart för skolpersonalen att Diana skulle ha en egen toalett. 

Hon var också mycket nöjd med stödet de hade fått runt Dianas munhygien. 

Frida berättade att personalen i Fannys skola jobbade på att hitta en lösning så Fanny kunde 

gå på toaletten i skolan. Frida hade också stort förtroende för Fannys lärare och för personalen 

på korttidshemmet.  

Uppfattningen att personer med synliga, fysiska funktionsnedsättningar får mer hjälp och 

större förståelse än personer där funktionsnedsättningen inte syns utanpå, uttrycktes av Anna 

och Daniela men framträdde tydligast hos Britta. Känslan att vara förfördelad var någonting 

hon ofta återkom till under intervjun. Om hon skulle ut i arbetslivet igen hade hon velat ha en 

person som kunde hjälpa Björn på morgonen, då han, som Britta uttrycker det, ”inte är mer 

rörlig än en som sitter i rullstol”. Insatsen beviljades emellertid inte eftersom det skulle röra 

sig om för få timmar. 

Två av mödrarna upplevde att de inte fick särskilt mycket stöd av sina respektive makar, den 

påverkan barnens diagnos hade på vardagslivet bidrog snarare till ökad stress för deras del. 

Makarna hade dessutom svårt att se vad som behövde göras (här rör det sig dock om 

situationen i stort och inte enbart den personliga hygienen). Den ena av mödrarna såg det 

emellertid som en fördel att hennes man förvärvsarbetade då de annars skulle haft svårt att 

klara ekonomin. 

 I tre av familjerna hjälpte bägge föräldrarna till.  
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En av mödrarna och hennes man hade kommit överens om att hon skulle hjälpa dottern i 

duschen, nu som hon kommit i puberteten.  En annan hade vid enstaka tillfällen frågat sin 

man om han kunde torka deras dotter efter toalettbesök men som man ville han inte gärna 

göra det. 

I två av familjerna kunde syskonen vara svartsjuka på att ungdomarna fick så pass mycket 

hjälp. Man rådde bot på detta genom att ge syskonen fördelar, som t ex pengar till att äta ute 

eller egen tid med någon av föräldrarna. Det senare gällde även en annan av mödrarna, som 

för övrigt preciserade att hon inte observerat någon svartsjuka från syskonet som var närmast 

barnet i ålder. En av mödrarna berättade också att ett äldre syskon, som inte längre bodde 

hemma, med åren hade utvecklat stor förståelse för syskonets problematik.  

En av mödrarna preciserade att hon absolut inte hade upplevt någon svartsjuka från barnets 

syskon. Syskonen hjälpte föräldrarna genom att klara sig själva.  

Den sista av mödrarna som hade mer än ett barn sa att inget av syskonen hade reagerat på att 

barnet fick mycket hjälp. 

Vad gäller hjälp och förståelse från anhöriga och övrigt nätverk, upplevde framförallt tre av 

mödrarna att de fick liten förståelse från sina föräldrar, respektive svärföräldrar.  

Två av mödrarna tog ändå hjälp av sina barns mormödrar. Ett av barnen fick åka på 

regelbundna övernattningsbesök hos sin mormor. Modern underströk dock att hon inte visste, 

och inte heller brydde sig om, hur han klarade sin personliga hygien där.  

Ytterligare två mödrar avlastades emellanåt av sina föräldrar och svärföräldrar. En hade låtit 

sina föräldrar hade gått en kurs som gjorde dem bättre rustade att hantera barnet medan den 

andra berättade att hennes svärmor sänkte kraven på samma sätt som hon själv. Hon betonade 

dock att det krävdes mycket förberedelser för att hon och hennes man skulle komma iväg, inte 

minst var det viktigt med noggranna skriftliga instruktioner för att allt skulle bli rätt.  

En av mödrarna berättade att familjen hade varit på charterresa två gånger. Det hade gått bra. 

Mormor och morfar var med ena gången och hennes farmor och farfar den andra. 

Omständigheterna runt den personliga hygienen påverkade delvis aktiviteter och val av resmål 

för tre av familjerna. 

En av mödrarna berättade att familjen åkte till samma plats varje sommar, dessutom med 

samma färdmedel.  

En annan berättade att om familjen skulle åka på en solresa fick de välja ett hotellrum nära 

poolen så barnet, som avskydde offentliga omklädningsrum, hade kort väg tillbaka när han 

skulle byta till torra byxor efter badet.  

Elsa berättade att Edvin inte kunde följa med på badhuset, eftersom han inte ville att Elsa 

skulle följa med in och hjälpa honom att duscha.  

Fridas dotter Fanny, som bara kunde gå på toaletten hemma, kunde bara åka till närmaste stad 

och inte exempelvis sova över på hotell någonstans. Frida hade emellertid funderat på om hon 

skulle försöka, eftersom man på ett hotell i alla fall skulle ha en ”egen” toalett. 

Den enda av mödrarna som var ensamstående fick heller ingen avlastning vare sig från 

anhöriga eller av barnets pappa. Hon uppfattade emellertid detta som positivt då hon ansåg att 

pappan hade kunnat förstöra rutinerna hon hade byggt upp och som var så viktiga för sonen.  
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En av mödrarna hade för en del år sedan haft en stödfamilj till sitt barn men valde att avsluta 

insatsen då hon upplevde att familjen inte var tillräckligt intresserade, barnet fick inte känna 

sig speciellt. Stödfamiljen var dessutom föga intresserad av att kommunicera med henne. Hur 

barnet skötte tvätt och tandborstning trodde hon att stödfamiljen struntade i. 

Viss självkritik yttrades av Britta och Elsa. Britta berättade att hon tyvärr kunde bli irriterad 

ibland, vilket fick Björn att bryta samman. Elsa berättade att det var svårt att alltid att vara 

”lågaffektiv”, det hände att hon inte lyckades behärska sig, utan visade irritation eller ilska. 

Samma känslor fanns också hos Daniela. Hon kunde känna sig frustrerad eller ledsen och reta 

sig på Diana när hon behövde hjälp i situationer som inte var speciellt avancerade. Men 

Daniela valde att vara ”urpedagogisk” istället för att låta känslorna komma upp till ytan. Hon 

visste att Diana inte skulle komma vidare annars. När Daniela ombads ge råd till andra, 

betonade hon betydelsen av att se sin egen roll i det hela. Om någonting gick snett behövde 

det inte enbart vara barnets fel utan det kunde vara föräldern som gjort ett misstag.  

Frida berättade att hon uppigenom åren hade gjort många misstag, men ansåg å andra sidan att 

hon hade lärt sig av dem.  

Alltså, så – det är väl ett ok som många av oss föräldrar bär som har utsatta barn att, hade jag 

bara vetat så hade jag gjort annorlunda. Men ja, man gör annorlunda nu. (Frida) 

Att vara förbehållsamt optimistisk 

En negativ aspekt som flera av mödrarna nämnde, var att barnens hjälpbehov inte hade 

minskat i takt med deras ålder.  

Anna upplevde att situationen var oförändrad, i och med det blev den också sämre.  

Elsa ansåg att hjälpbehovet nog hade minskat men att förväntningarna däremot hade blivit 

större.  

Daniela påpekade hur utomstående kunde tycka att Diana borde kunde klara sig utan stöd nu 

som hon närmade sig fjorton.  

Frida tyckte att Fanny numera behövde hjälp med andra saker än tidigare, själva hjälpbehovet 

hade däremot inte minskat och klyftan gentemot hennes jämnåriga hade blivit större. I och 

med puberteten tillkom dessutom nya saker att förhålla sig till, som exempelvis deodorant, 

varför och på vilket sätt skulle den användas och vilken sort skulle man använda? På samma 

sätt som när Fanny skulle hitta rätt mensskydd hade Frida fått lov att köpa samtliga 

deodorantsorter som fanns i handeln för att Fanny skulle få testa.  

Britta och Cecilia var mindre negativa. När Björn var mindre hade Britta tänkt att hon skulle 

träna ”stenhårt” med honom för att göra honom självständig. Men efterhand hade hon insett 

att hon skulle bli tvungen att fortsätta hjälpa honom i lång tid framöver. Genom åren hade 

Britta lärt sig acceptera att Björn så småningom kunde göra samma saker som alla andra, det 

tog bara mycket längre tid. Cecilia å sin sida ansåg att hjälpbehovet hade minskat - ”något”.  

Pessimismen var även framträdande när mödrarna reflekterade runt barnens framtida 

hjälpbehov. 

 Anna antog att Anton skulle behöva hjälp ”för evigt”, om han inte fick stöd i sin utveckling. 

Inte heller Daniela såg några tecken på att hjälpbehovet skulle komma att minska. Hon oroade 

sig dessutom inför Dianas artonårsdag, eftersom Diana då kunde bestämma sig för att ”skita i 

alltihopa”. 



 

36 
 

 Cecilia tyckte att det skulle kännas som att vara i ett fängelse om hon måste hjälpa dottern 

även om fem år.  

Britta såg ingen förbättring utan trodde att hon tyvärr skulle behöva hjälpa Björn ”i alla fall 

hela högstadiet”. 

 Elsa såg inget stopp i hjälpbehovet men tillade att hon tog en dag i sänder och inte såg lika 

mörkt på det numera. Hon underströk dock att om Edvin fortfarande behövde hjälp om fem år 

skulle det bli mer påtagligt att han hade en funktionsnedsättning.  

Frida trodde också att Fanny skulle behöva hjälp så länge hon bodde hemma men såg å andra 

sidan framför sig att Fanny flyttade till ett internat där hon fick lära sig att bli mer 

självständig.  

Alla hade exempel på framsteg som deras barn hade gjort. Alla kunde också peka på 

förhållanden som blivit bättre. Det kunde vara att barnet hade börjat utföra en aktivitet eller 

delaktivitet själv, eller att situationen runt omkring vissa aktiviteter eller delaktiviteter hade 

blivit lugnare. 

Enligt Elsa var det ett stort framsteg att Edvin hade börjat torka sig själv efter toalettbesök. 

Han kunde fortfarande behöva hjälp men det var ändå ett stort framsteg från att behöva torka 

honom varje gång, eller att han struntade i det. Edvin var också något mindre irriterad när de 

tjatade, och han hade börjat tvåla händerna.  

Cecilia framhöll också att Camilla hade blivit något bättre på att torka sig efter toalettbesök, 

även om det bara skedde när hon hade en bra dag. Det hade också blivit mindre bråk när 

Camilla skulle duscha.  

Daniela tyckte att Diana hade blivit bättre på att hantera förändringar, hon hanterade också 

ljudet från hårtorken bättre. Diana hade också blivit bättre på att torka sig efter toalettbesök, 

även om hon torkade åt fel håll.  

Anna berättade att det inte längre var lika traumatiskt när Anton skulle duschas, få naglarna 

klippta eller när han skulle klippa håret, han skrek inte längre lika mycket. Hon tillade dock 

att det fortfarande var de (hon säger ”vi”) som fick göra det.  

Frida tyckte att Fanny klarade sig bättre numera när hon hade menstruation, även om hon 

fortfarande behövde hjälp. Innan Fanny fick sin mens hade Frida varit orolig och tänkt att det 

skulle bli jobbigt. Det hade varit jobbigt i början men inte jättelänge och Frida ansåg att Fanny 

hade klarat menstruationen över förväntan. Fanny hade också börjat borsta tänderna och klä 

på sig själv. Det var också mindre bråk när hon skulle duscha.  

Britta såg på Björns utveckling i ett lite större perspektiv och slog fast att han hade gjort 

framsteg, fast mycket långsammare än andra. 

 

Och sedan när jag tänker tillbaka då, han var ju fyra år när han slutade med blöja. Och så 

tänker man väl ändå tillbaka då, ja ja, det handlar om dom här grejerna som man var orolig för 

under men det kommer liksom. Och det har han ju gjort. Han har ju slutat med blöja. Han kan 

klä på sig. Det tar väl bara flera år längre än alla andra. (Britta) 

Med undantag för Cecilia och Daniela uttryckte sig mödrarna mer eller mindre försiktigt 

positivt om framtiden.  

Elsa insåg att hennes föräldraskap skulle vara betydligt mycket längre än andras men hon 

litade samtidigt på att Edvin skulle utvecklas. Hon hoppades dessutom på att han skulle 
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avböja hjälp och bli mer självständig när han kom i puberteten – fast var inte alls säker på att 

det skulle bli så.  

Britta trodde att Björn skulle komma att behöva hjälp ”hela högstadiet” men framhöll också 

att han hade blivit mycket gladare, mycket tack vare att han hade fått hjälp i skolan samt 

mediciner som fungerade. Britta underströk också mer explicit än de andra hur viktiga de 

personliga egenskaperna är, inte bara med tanke på den personliga hygienen utan för 

situationen i stort. Hon hade insett att hon var den typen av person som klarade den 

utmaningen.  

Frida ångrade mycket hon hade gjort innan Fanny fick sina diagnoser. Med åren hade hon 

insett att vanlig uppfostran och tillsägelser inte fungerade utan man fick hitta lösningar som 

fungerade på längre sikt. Detta var också ett råd hon gav till andra föräldrar. För att få bukt 

med Fannys bristfälliga tandborstning hade hon därför avtalat med tandläkaren att Fanny 

skulle få komma så ofta som var tredje månad. Istället för att bråka om tandborstningen var 

det bättre att få den att fungera. Frida betonade också att Fanny någonstans var införstådd med 

att det är föräldrarna som bestämmer och att det är vissa saker man faktiskt måste göra, såsom 

att tvätta sig och borsta tänder. För att slippa konflikter fanns det alternativa lösningar att ta 

till, som att rengöra håret med torrschampo. Frida undrade dessutom om det inte skulle gå att 

ta fram ett duschmunstycke som ändrade färg när man behövde gå vidare till nästa steg i 

processen. 

Även för Anna var det ointressant på vilket sätt Anton skötte sin personliga hygien. 

Huvudsaken var att han faktiskt fick lära sig att sköta den själv. Då skulle, som Anna 

uttryckte det, målet vara uppnått.  

För som sagt, jag skiter i vilket sätt han gör det på. Blir hygienen löst. Blir liksom, lyckas han 

fixa så att han inte får hål i tänderna. Lyckas han med bedriften att tvätta sig så att han håller 

liksom en ordentlig hygien, mål uppnått.  Jag skiter väl i hur. Alltså, jag är inte inne på liksom 

såhär ceremoniell clensning. Jag är inte ute efter… liksom att man tvättar händerna först och 

armhålorna i steg fem, armhålorna lalala. Jag har inte det kontrollbehovet. (Anna) 
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Kapitel 6. Diskussion och slutsatser 
I denna avslutande del presenteras först en kort sammanfattning av studiens huvudresultat. 

Vidare följer en diskussion runt metod och datainsamling, därefter diskuteras resultatet och 

jämförs med tidigare forskning. Dessutom tillkommer några reflektioner runt förhållanden 

som inte ingick i studiens frågeställningar men som ändå har relevans för förståelsen av 

materialet. Avslutningsvis ges några förslag angående de framtida forskningsbehov som 

studien pekar mot.   

Sammanfattning av resultat 
Syftet med denna studie var att öka kunskapen om mödrars erfarenheter av att hjälpa 

ungdomar med ASD med deras personliga hygien samt med påklädning. För att belysa detta 

formulerades fyra frågeställningar, som undersöktes med hjälp av kvalitativa intervjuer: 

 

- Hur hjälper mödrarna sina barn med ASD med deras personliga hygien? 

- Hur påverkar detta mödrarna? 

- Hur upplever mödrarna att detta påverkar ungdomarna?   

- Hur upplever mödrarna att detta påverkar familjen? 

Hur hjälper mödrarna sina barn med ASD med deras personliga hygien? 

Mödrarnas berättelser visar att stödet kunde vara såväl icke-verbalt som verbalt. Exempel på 

icke-verbalt stöd är att klä på sitt barn eller tvätta sitt barns hår. Exempel på verbalt stöd är att 

med hjälp av muntliga instruktioner lotsa sitt barn genom de olika delaktiviteterna som ingår 

när man skall duscha. Utöver detta tillkom olika former av beredskap och förberedelser. 

Exempel på detta är att hålla ett öga på barnets naglar så de inte blir för långa eller att tvätta 

på natten så den enda byxan barnet accepterar att ha på sig är ren till nästa dag.  
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Hur påverkar detta mödrarna? 

Mödrarna ägnade mycket tid åt att hjälpa sina barn. De tog också mycket hänsyn till sina 

barns behov och lojaliteten gentemot barnen var till större delen stark, likaså viljan att förstå 

och visa omsorg. Samtidigt fanns där en viss skepsis beträffande barnens motiv, några av 

mödrarna ansåg att hjälpbehovet inte uteslutande berodde på funktionshindret utan att det från 

ungdomarnas sida också fanns en medveten strategi bakom. Med ett undantag var mödrarna 

också noga med att ta till vara sina egna behov, främst genom att dra sig undan för kortare 

stunder. Detta till trots kände de flesta att de hade för lite tid för sig själva. Överlag hyste 

mödrarna ett starkt missnöje gentemot sakkunniga/professionella och kände sig delvis 

motarbetade av dessa. Mödrarna gladde sig åt de framsteg som deras barn hade gjort men 

förhöll sig till dels pessimistiska med tanke på framtiden. 

Hur upplever mödrarna att detta påverkar ungdomarna? 

Utifrån mödrarnas berättelser går det inte att dra några säkra slutsatser om hur ungdomarna 

eventuellt påverkades av att behöva hjälp med sin personliga hygien. Vad som framgår är att 

ungdomarna ibland gjorde självständiga val, som att välja bort skor med kardborrband till 

fördel för andra skor som inte behövde knytas, eller som knöts en gång för alla, och som var 

lätta att ta på sig. Liknande exempel är att vara uttalat negativ till bildschema, säga att man 

skall börja torka sig själv när man fyllt femton samt att inte vilja gå på badhuset eftersom 

andra ungdomar då skulle se att man behövde hjälp av sin mamma. Detta kan tyda på en viss 

känslighet inför hjälpbehovet, speciellt i situationer där omgivningen kan bli uppmärksam på 

att man inte klarar sig själv. Känslomässiga reaktioner på tillrättavisningar eller motgång, som 

exempelvis att reagera negativt när man får besked om att torka sig bättre, skulle också kunna 

antyda en känsla av otillräcklighet. Att ungdomarna och mödrarna i en del fall hade resonerat 

sig fram till en lösning skulle kunna vara en indikation på att ungdomarna åtminstone delvis 

kände att de hade ett visst inflytande.  

Hur upplever mödrarna att detta påverkar familjen? 

En av mödrarna var ensamstående och hade därmed ingen att dela ansvaret för barnet med. 

I två av familjerna hjälptes makarna åt med barnets personliga hygien, i tre av familjerna 

verkar det mesta ha fallit på mödrarna, speciellt två av dessa poängterade att fäderna inte var 

särskilt intresserade av att hjälpa och att de inte heller hade förmåga att uppfatta vad som 

behövde göras. Viss svartsjuka från syskon fanns i två av familjerna men mödrarna upplevde 

den som hanterbar. Störst påtaglig inverkan på familjen som helhet verkar hjälpbehovet ha 

haft på val av gemensamma aktiviteter och val av resmål. Om mödrarna behövde hjälp av 

någon utanför den egna familjen tydde de sig oftast till sina egna föräldrar eller till 

svärföräldrarna. Alla upplevde däremot inte att dessa förstod barnets behov fullt ut. 
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Metoddiskussion 

Utmaningar med intervju som metod 

Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa, semistrukturerade intervjuer, som därefter 

kodades och slutligen skrevs som sex enskilda berättelser, som tillsammans med andra 

relevanta delar från materialet bildade underlag för teman och underkategorier.  

Intervjuer kan bilda underlag för flera olika analysförfaranden (Wilig, 2008). När människor 

ges tillfälle att berätta om en särskild företeelse, ger det en inblick i djupare och mer 

komplexa orsakssammanhang, som hade varit svåra att få fram med hjälp av exempelvis 

kvantitativ metod (Ottman & Crosbie, 2013).  Enligt Willig (2008) är metoden också 

förhållandevis lätt att administrera jämfört med exempelvis longitudinella studier eller 

dagboksanteckningar.  

En semistrukturerad intervju är uppbyggd runt ett antal teman som forskaren definierat i 

förväg (Dalen, 2007). Risken reduceras således för att samtalet halkar in på ovidkommande 

ämnen. I den aktuella intervjusituationen blev det stundtals svårt att dra en gräns, då mödrarna 

allt som oftast kom in på andra områden, som nog var kopplade till att vara förälder till ett 

barn med ASD men som inte hade direkt beröring med undersökningens primära fråga om att 

hjälpa barnet med dess personliga hygien. Att lyfta fram ytterligare aspekter kunde till viss del 

ge en mer nyanserad bild, men det kunde också leda till att det blev svårt att ta sig tillbaka till 

huvudspåret. I ett fall uttalade intervjupersonen explicit att hon inte ville prata ”mer” om 

personlig hygien. Det fanns också vissa frågor som mödrarna i den aktuella studien verkade 

uppfatta som mer angelägna än frågorna runt personlig hygien, vilket diskuteras närmare 

under ”Vidare reflektioner”. Under transkribering och senare analys blev det viktigt att inse 

vad ”parallellberättelserna” tillförde av värdefull kunskap och vad som behövde uteslutas. En 

annan utmaning som uppstår när personer skall berätta om sig själva, är att intervjuaren 

saknar förkunskaper om vissa förhållanden som intervjupersonen tar för givna. Om 

intervjuaren måste ställa frågor titt som tätt för att kunna uppfatta hela bilden finns det risk att 

samtalet tappar fart.  

Själva samtalen gick däremot ganska lätt att genomföra. Förutom i fallet med 

intervjupersonen som efterhand reserverade sig mot frågor som handlade om personlig 

hygien, svarade mödrarna utfyllande på i stort sett alla frågor. Det var heller inte svårt att 

etablera den tillit som krävs för att intervjupersonen skall våga öppna sig  

(Dalen, 2007; Willig, 2008). Denna aspekt kommer  diskuteras närmare i avsnittet  

”Etik och förförståelse”. 

 Att samtalen ägde rum i olika miljöer, i min bostad, hemma hos intervjupersonen, på 

arbetsplatsen och i en föreningslokal, verkade inte ha någon större inverkan på deras vilja att 

berätta, vilket förmodligen berodde på att det var mödrarna som fick bestämma var vi skulle 

träffas, i enlighet med rekommendationerna i litteraturen (Dalen, 2007). Den mest reserverade 

av mödrarna intervjuades i sin egen bostad. Däremot fick ett samtal avslutas ganska abrupt, 

eftersom ungdomen som omtalades i intervjun plötsligt ringde och visade sig vara på väg 

hem. Vi hade dock hunnit gå igenom alla frågor. Vid ett intervjutillfälle var intervjupersonens 
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make hemma, och kom in i köket där samtalet pågick. Han gjorde inga försök att medverka i 

samtalet, som tystnade tills han hade lämnat rummet.  

Om rekryteringen av medverkande 

Studien har genomförts med hjälp av ett bekvämlighetsurval, vilket är ganska vanligt vid 

undersökningar med anknytning till hälsa eller funktionsnedsättning (Kroll, 2011). Ändå 

begränsas den till viss del av det låga antalet intervjupersoner. Den ursprungliga 

målsättningen var att få tag på åtta mödrar fast det visade sig vara svårt. Förklaringen till detta 

kan vara att gruppen mödrar till barn med ASD som behöver hjälp med sin personliga hygien 

är svår att få tag på, varför man behöver gå vägen via ombud. Nackdelen med detta är risken 

att ombuden hellre än att förmedla kontakter istället tar på sig rollen som ”grindvakter”, och 

därmed gör det svårare att få tillgång till den aktuella gruppen (Bryman, 2015).  Även om 

förfrågan läggs ut i ett Facebookforum som riktar sig speciellt till föräldrar till barn med ASD 

finns det heller ingen garanti att alla potentiella intervjupersoner tar del av det. Det gäller inte 

minst i ett slutet forum där man först och främst är med för att utväxla erfarenheter med 

likasinnande och som därtill har ett högt informationsflöde. Det kan också finnas en viss 

misstänksamhet mot akademiker som är ute efter att ”snoka”, och även här kan 

”grindvakterna” göra sig påminda (Bryman, 2015). Jag nekades till exempel tillträde till ett 

slutet Facebookforum av just den anledningen, trots att jag uppfyllde kriterierna för 

medlemskap. För övrigt valde jag att gå ur forumet jag hade gått med i när jag fått tag på 

tillräckligt många intervjupersoner. 

Reflektion runt andra metoder 

En upprepning av studien med samma metod skulle nog gått till på ungefär samma sätt fast 

med ett ännu tydligare fokus på frågorna runt personlig hygien. Exempelvis hade det kunnat 

underlätta om mödrarna först hade fyllt i ett frågeformulär om personlig hygien, kanske med 

ADL-taxonomin som förlaga. Ett annat alternativ hade varit att utföra studien med hjälp av en 

annan metod. Kvantitativa metoder såsom svarsenkäter hade kunnat ge högre svarsfrekvens 

och därmed högre validitet men å andra sidan hade tillfället till fördjupning i den enskildes 

berättelse gått förlorad. Däremot hade en undersökning genomförd med kvantitativ metod 

kunnat ge svar på hur pass vanliga mödrarnas stödstrategier var i en större del av 

populationen. Dagböcker är en annan metod som hade kunnat passa för ändamålet. Mödrarna 

hade då fått möjlighet att vid en bestämd tidpunkt ägna fullt fokus åt frågan om personlig 

hygien medan forskaren hade fått möjlighet att se mönster och eventuella variationer. Risken 

är dock stor att dagboksanteckningarna ändå skulle bli för knapphändiga eller schematiska för 

att kunna förstås av en utomstående, kompletterande intervjuer hade troligtvis behövts ändå. 

Bryman (2015) påpekar dessutom att dagbokskrivande är en arbetskrävande metod som tar 

mycket tid i anspråk. Ytterligare en risk är därmed att dagboksskrivandet hade blivit ännu ett 

åtagande som mödrarna till slut hade tröttnat på.  

Validitet och överförbarhet 

Vad studiens validitet angår, är det på sin plats att understryka att inte alla ungdomar med 

ASD behöver hjälp med att sköta sin personliga hygien. En viss snedfördelning av urvalet 

torde därmed ha skett. Å andra sidan var mödrar som behöver hjälpa sina barn med ASD med 

deras personliga hygien just den grupp jag sökte. De täta narrativen och den noggranna 
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resultatredovisningen gör det dessutom möjligt för läsaren att själv avgöra inom vilka 

områden resultatet skulle kunna vara överförbart (Bryman, 2015).  

Gällande överförbarheten kan studien också ses som tudelad, där den ena delen består av 

svaret på den första frågeställningen, som ljöd ”Hur hjälper mödrarna sina barn med ASD 

med deras personliga hygien?” Svaret på denna fråga, som redovisats med hjälp av mödrarnas 

narrativ och som sammanfattas i de tre stödstrategierna, Icke-verbalt stöd, Verbalt stöd och 

Beredskap., hade sannolikt kunnat gå att replikera i en större, mer kvantitativt inriktad studie. 

Ifall de övriga tre frågeställningarna, som belyser mödrarnas upplevelse, skulle leda fram till 

motsvarande resultat i en annan studie är däremot inte lika säkert. Som Bryman (2015) 

påpekar, kan kvalitativa studier vara problematiska att replikera, i första hand eftersom 

forskaren träder i förgrunden på ett helt annat sätt än vid kvantitativ forskning. Val av ämne, 

insamling av data och vad forskaren fokuserar på i sina iakttagelser, påverkas i hög grad av 

forskarens egna intressen och tidigare kunskaper (Bryman, 2015). 

Etik och förförståelse  

Studiens syfte och frågeställningar om hur mödrar hjälper sina barn med ASD med deras 

personliga hygien, manar till etiska reflektioner. Ämnet berör nog så intima delar av så väl 

mödrarnas som ungdomarnas vardag, varför frågan om möjlig identifikation och anonymitet 

blir särskilt angelägen.  Dalen (2007) påminner om att risken för avidentifiering är större i ett 

land med liten befolkning, en risk som också kan tänkas öka när det rör sig om en specifik 

grupp. Samtidigt bör man inte vara så försiktig att betydelsefull information går förlorad 

(Dalen, 2007). Att framställa den enskilde intervjupersonens erfarenheter som en 

sammanhängande berättelse har därför varit en avvägning mellan kravet på tät beskrivning 

och kravet på anonymitet. Narrativ ägnar sig väl för täta beskrivningar men fordrar också stor 

varsamhet då en del personliga detaljer skulle kunna äventyra anonymiteten. Stundtals har det 

varit en balansgång att bestämma vad som kan ingå som en del av berättelsen och vad som 

bör redovisas på generell nivå. Här har jag valt en ganska strikt försiktighetsprincip och 

uteslutit vissa aspekter även om de hade kunnat tillföra värdefull insikt till den enskilda 

personens narrativ. I ett enstaka fall då det rörde sig om ett förhållande som skulle vara svårt 

att utelämna utan att påverka narrativet, kontaktade jag intervjupersonen och frågade om hon 

tillät att uppgiften kopplades direkt till hennes berättelse. Hennes svar var att det var okej. 

Att jag själv hade egna erfarenheter med att hjälpa mitt barn med ASD med hennes personliga 

hygien var en fördel så till vida att jag hade insikt i ämnet och lätt kunde sätta mig in i vad 

mödrarna berättade. Förmodligen bidrog detta till att det var ganska lätt att skapa en 

förtroendefull stämning, vilket framhålls som angeläget av bland andra Bryman ( 2015) och 

Willig (2008). Min upplevelse var att mödrarna såg min förförståelse som en tillgång. 

Tydligast framgick detta när intervjupersonen försökte skapa ett band mellan henne och mig, 

genom att exempelvis säga ”det här känner nog du också till” eller liknande. Dalen (2007) 

påminner dock om risken för att det uppstår ett solidaritetsproblem om forskaren studerar ett 

ämne hon eller han är personligt berörd av. Av samma anledning fick jag också vara noga 

med att inte dra förhastade slutsatser, och heller inte leda intervjupersonerna fram till svar 

som stämde med mina egna åsikter. Att man har samma erfarenheter betyder ju inte 

nödvändigtvis att man upplever dem på samma sätt, vilket blev uppenbart när jag fick andra 

svar än jag hade förväntat mig. Tilläggas bör att jag inte kände några av intervjupersonerna 
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sedan tidigare, och jag hade heller aldrig träffat deras barn. Detta var också en medveten 

strategi inför rekryteringen av respondenter. Samtliga upplysningar som delgavs under 

intervjun, både de som har tagits med i studien och de som har lämnats utanför, delgavs vid 

just det tillfället.  

Resultatdiskussion 

I kapitlet diskuteras resultaten med hänseende på tidigare forskning, först med avseende på 

orsaksförhållanden som är specifika för personer med ASD, därefter med anknytning till 

mödrarnas stödstrategier. Vidare följer kortare reflektioner runt hjälpmedel, ungdomarnas 

självständighet, hjälp från familj och anhöriga samt eventuell påverkan på mödrarnas hälsa. 

Slutligen övergår kapitlet i en diskussion om andra aspekter vid materialet, särskilt med 

anblick på några av de teman och delteman som presenterades i analysen. Även kopplingar till 

Giddens' teorier kommer att belysas. 

Diagnosspecifika förhållanden 

Frågan om vad ungdomarna behövde hjälp med i sin personliga hygien var, som tidigare 

nämnt, inte med som en egen frågeställning. Trots det har jag valt att ta med den som en del 

av resultatdiskussionen då delar av orsaken till ungdomarnas hjälpbehov skulle kunna 

förklaras av faktorer med anknytning till deras autismdiagnos. 

Enligt tidigare forskning påverkas förmågan hos personer med ASD att sköta sin personliga 

hygien av framförallt fem faktorer. Dessa faktorer är: Motoriska svårigheter (Jasmin et al., 

2009; Kopp et al., 2010; Piek & Dyck, 2004). Sensorisk överkänslighet (Green et al., 2015; 

Jasmin et al., 2009), Brister i adaptivt beteende (Bal, et al., 2015; Gilotty et al., 2010), Brister 

i kognitiv förmåga (Duncan & Bishop, 2015; Jasmin et al. 2009) samt Brister i exekutiva 

funktioner (Duncan & Bishop, 2015; Gilotty et al., 2010). Motoriska svårigheter, Sensorisk 

överkänslighet, Exekutiva funktioner samt Adaptivt beteende kommer diskuteras närmare 

nedan.  Den kognitiva förmågan har jag valt att utelämna då det skulle kräva mer ingående 

kunskap om ungdomarna att fundera runt den aspekten.   

Bland mödrarna var det bara Elsa som uppfattade motoriska brister som en delförklaring till 

Edvins svårigheter. De andra avfärdade det mer eller mindre, också när deras beskrivningar 

antydde motsatsen. Mest kategorisk i detta avseende var Anna, som vid ett par tillfällen 

upprepade att hennes son inte hade några motoriska problem, fastän han exempelvis inte 

kunde knyta sina skor. Daniela och Frida förde ungefär samma resonemang, trots att inte 

heller deras barn kunde knyta sina skor själva. Frida beskrev dock hur svårt hennes dotter 

hade när hon skulle simma och behövde få ihop sina rörelser till en obruten helhet, men 

verkade inte sätta det i samband med motoriken. Bristfällig motorik behöver inte heller ha 

varit den utslagsgivande orsaken i något av fallen, det hade bara kunnat påvisas med hjälp av 

observationer eller kliniska undersökningar. Några av mödrarna underströk dessutom att deras 

barn var motoriskt fullt utvecklade och kunde cykla eller hade en vacker handstil. Med tanke 

på att flera av ungdomarna behövde hjälp med delaktiviteter som att torka sig efter 

toalettbesök och klippa sina naglar är det dock svårt att avföra aspekten helt. Reflektionen får 

också stöd hos bland andra Kopp et al. (2010), som framhåller att normalbegåvade flickor 

med ASD och/eller ADHD har signifikant större svårigheter med motorik och koordination än 

typiska flickor i samma ålder. Fastän det i den aktuella studien både fanns flickor och pojkar, 
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och bara en av ungdomarna hade ADHD, går det möjligtvis att skönja samma tendens även 

här. Att till exempel klippa naglarna eller knyta skorna kräver såväl god motorik som god 

koordination mellan öga och hand.  

Sensorisk överkänslighet, att uppleva obehag när man utsätts för exempelvis beröring eller 

sinnesintryck, är vanligt förekommande hos personer med ASD (Green et al., 2015; Jasmin et 

al, 2009). Fenomenet har också skildrats i den självbiografiska litteraturen, bland annat av 

Gerland (1996), som berättar hur plågsamt det var för henne att duscha eftersom 

vattenstrålarna kändes så hårda mot huden. I sin artikel skriver Jasmin et al. (2009) att 

eftersom barn med ASD gärna undviker sensorisk stimulans eller sensory interaction (min 

kursivering), kan detta få en direkt inverkan på deras förmåga eller vilja att utföra aktiviteter 

som ingår i egenvård.  I den aktuella studien berättar Anna, Elsa och Frida att deras barn 

upplever vatten som obehagligt. Exempelvis var alla tre mycket noga med 

vattentemperaturen.  Även ljud och beröringar kunde kännas outhärdligt. Frida fick 

exempelvis inte gnugga ihop händerna när hon skulle schamponera Fannys hår eftersom det 

framkallade ett obehagligt ljud. Röra vid Fannys hår fick hon heller inte. Cecilias dotter, 

Camilla, som tyckte illa om att klippa sig, kan också vara ett exempel på sensorisk 

överkänslighet men i hennes fall verkar det ha varit lindrigare.  

Ungdomarna kunde också ha svårt att inleda en aktivitet eller gå vidare till nästa steg, vilket 

överensstämmer med den forskning som visar att personer med ASD ofta brister i sina 

exekutiva funktioner (Duncan & Bishop, 2015; Gilotty et al., 2010). Anton kunde ha svårt att 

avsluta när han torkade sig med handduk medan Diana ofta fastnade i intvålningen. Även 

mödrarnas påminnelser om påklädning, tandborstning eller toalettbesök kan tyda på att 

ungdomarna saknade en egen ”inre motor” som satte igång aktiviteten.  

Forskningen har också påvisat att personer med ASD kan ha svårigheter med det adaptiva 

beteendet, dvs. att applicera inlärd kunskap i praktiken (Bal et al., 2015; Gilotty et al., 2010). 

Några av ungdomarna i den aktuella studien hade behov av upprepade instruktioner trots att 

de hade utfört aktiviteten många gånger, vilket kan indikera att de hade svårt att tillämpa sina 

kunskaper. Daniela behövde exempelvis lägga papper i Dianas hand när hon skulle torka sig 

efter toalettbesök. Anton och Fanny behövde muntliga instruktioner när de skulle duscha, 

trots att de hade utfört delaktiviteten åtskilliga gånger.  

Som nämnt ovan har jag valt att inte reflektera runt ungdomarnas kognitiva förmåga. 

Duncan och Bishop (2015) poängterar dock att den adaptiva förmågan kan vara låg även om 

den kognitiva förmågan är hög. På samma sätt kan förmågan att utföra en aktivitet inom ADL 

vara låg också när den kognitiva förmågan är hög (Duncan & Bishop, 2015). Eftersom 

samtliga ungdomar som omtalas i den aktuella studien var normalbegåvade kan så ha varit 

fallet även för deras del.  

Stödstrategier 

Smith et al. (2009) påvisar i sin undersökning att mödrar till ungdomar och vuxna med ASD i 

genomsnitt lägger ned 5 timmar pr. dag på child care activities (min kursivering), medan 

mödrar till barn utan funktionsnedsättning lägger ned i genomsnitt 3 timmar pr. dag. 

Mödrarna i den aktuella studien har inte beräknat hur mycket tid de lägger ned på att hjälpa 

sina barn men deras berättelser indikerar att det tar mer tid i anspråk än för föräldrar till 

jämnåriga typiska barn med mindre hjälpbehov. Även tabellerna ger en inblick i detta. Fast 
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vad studien framförallt ger utökad kunskap om är vad som kan ingå i dessa 

”omsorgsaktiviteter”samt vilka stödstrategier mödrarna griper till för att hjälpa sina barn med 

deras personliga hygien. Två av stödstrategierna, Beredskap samt Verbalt Stöd har delvis sina 

paralleller i forskningen. Beredskapen, att, som Britta uttrycker det, alltid ha ett falköga, eller 

med Cecilias formulering, hela tiden tänka flera steg, har en motsvarighet hos Hoefman et al. 

(2014), som understryker hur det omfattande omvårdnadsbehovet till barn med ASD medför 

att deras föräldrar ständigt måste vara beredda.  Även Seymour et al, (2013) finner i sin studie 

att barn med ASD behöver ständig övervakning och stöd i sina vardagliga aktiviteter.  

Carothers & Taylor (2004) poängterar att barn med ASD behöver tydliga instruktioner om de 

skall lyckas utföra sysslor som ingår i ADL. Instruktioner var ett verbalt stöd som ett flertal av 

mödrarna i den aktuella studien använde sig av.  I det verbala stödet ingick även påminnelser, 

vilket sannolikt även förekommer i familjer där ungdomarna inte har någon diagnos. Det kan 

därför vara svårt att peka ut ASD som den enda orsaken till att mödrarna behövde påminna 

sina barn, ibland kan det också ha rört sig om rent ”tjat”. ASD behöver inte heller ha varit den 

enskilda orsaken till att ungdomarna behövde hjälp med sin personliga hygien. Samtliga hade 

fler diagnoser förutom ASD, och det kan tänkas att några diagnoser har samverkat med 

autismdiagnosen eller haft en enskild inverkan på ungdomarnas förmåga. Den enda fysiska 

funktionsnedsättningen var cerebral pares men ungdomen som hade denna diagnos var inte 

den som behövde mest hjälp. 

Hjälpmedel 

Ungdomarna i den aktuella studien hade också olika hjälpmedel men som Tabell 15 visar 

bidrog de förskrivna hjälpmedlen inte alltid till större självständighet och inte heller till 

minskad belastning för mödrarna. Daniela, som måste visa bild för bild när hennes dotter 

skulle klä på sig, är nog det tydligaste exemplet på just detta men ingen av mödrarna berättade 

att deras barn använde bildstödet helt självständigt, även om Frida ”trodde” att Fanny tittade 

på det. När mödrarna och ungdomarna själva hade kommit överens om ett hjälpmedel 

fungerade det däremot bättre för ungdomarna förutom att mödrarnas arbetsinsats blev mindre. 

Cecilias dotter fick till exempel lyssna på musik i duschen medan Fridas dotter använde en 

särskild app i mobilen som underlättade vid tandborstningen. En möjlig förklaring till att det 

fungerade bättre när ungdomarna hade fått vara med och påverka är troligtvis att mödrarna 

därmed tog hänsyn till ungdomarnas önskemål. Detta är dessutom en intressant kontrast till de 

tillfällen när mödrarna valde att genomföra en delaktivitet utan närmare förklaringar, eller 

valde det framgångssätt som var det mer bekväma ur mödrarnas synvinkel men det mer 

obekväma för ungdomen. Det tydligaste exemplet på det senare är Edvin som fick lov att 

duscha, fastän han hellre skulle vilja bada. När Elsa argumenterar med att det trots allt går 

snabbare att duscha än att bada i badkar, överensstämmer det dessutom med Giddens’ tanke 

om att vi väljer rationellt och därtill kan motivera våra val (Johansson, 2007).  

Självständighet  

De 6 narrativen samt tabellerna 3 – 11 visar att ungdomarna som omtalas i den aktuella 

undersökningen behövde mycket stöd med sin personliga hygien men att de också kunde 

utföra vissa delaktiviteter relativt självständigt. Jasmin et al. (2009) betonar att level of 

independence eller självständighetsnivå (min kursivering och min översättning) är en viktig 
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förutsättning för att barn med ASD skall kunna integreras i förskolan och skolan. Studien 

berör andra ADL-aktiviteter än personlig hygien och handlar om förskolebarn 

(Jasmin et al., 2009). Frågan om integrering är emellertid intressant även om den inte direkt 

har belysts i den aktuella studien. Resultatet visar dock att en låg självständighetsnivå kunde 

påverka ungdomarnas möjligheter att behärska omgivningen på samma villkor som andra. 

Framförallt gällde detta Edvin och Fanny. Edvin undvek badhus eftersom han inte kunde 

duscha utan hjälp, medan Fanny inte kunde gå på toaletten någon annan stans än hemma. För 

tre av familjerna hade ungdomarnas hjälpbehov också en viss inverkan på var och hur man 

valde att tillbringa sin semester.  

Att ta hjälp av familj och anhöriga 

Enligt Hartley et al. (2014) tar mödrar till barn med ASD större ansvar för omvårdnaden 

medan fäderna å sin sida i större utsträckning arbetar utanför hemmet. Det överensstämmer 

delvis med den aktuella undersökningen. I den aktuella studien var det bara två av mödrarna 

som förvärvsarbetade, den ena heltid, den andra något mindre.  En av mödrarna, som var 

sjukskriven, betonade dessutom specifikt att hon tog hand om allt som hade med barnen att 

göra, inklusive hjälp med personlig hygien, för att hennes man skulle kunna tjäna pengar till 

familjen. I deras fall rörde det sig alltså om en avsiktlig rollfördelning.  

Mödrarna involverade andra anhöriga i olika stor grad. Mor- och farföräldrar anlitades oftast 

som ”barnvakt”, även om de enligt mödrarna inte alltid var införstådda med barnens 

problematik. Anledningen till att mödrarna ändå kände förtroende för dem var troligtvis att 

mor- och farföräldrarna var dem som fanns närmast till hands och som hade känt barnet sedan 

lång tid tillbaka. Det kan också tänkas att nära släktingar ofta tenderar att göra saker på 

samma eller likartade sätt, vilket gör att skillnaden till den som oftast utför omsorgen blir 

mindre. 

Påverkning på mödrarnas hälsa 

Hur stor enskild påverkan mödrarnas hjälpinsatser hade på deras hälsa ger inte resultatet 

någon tydlig fingervisning om. Kopp et al. (2010) framhåller att det omfattande hjälpbehovet 

hos barn med ASD sannolikt har en negativ inverkan på vårdnadshavarna. Antagandet får 

stöd av Duarte et al. (2005) samt Green och Carter (2014).  Men i flera av familjerna i den 

aktuella studien fanns även andra faktorer som kunde påverka mödrarnas hälsa och 

välbefinnande, inte minst där det fanns fler familjemedlemmar med diagnos. Sannolikt fanns 

det därför fler orsaker till att de flesta av mödrarna var noga med att pausa från sina plikter 

emellanåt. På samma sätt berodde upplevelsen av stress och värk inte uteslutande på att 

mödrarna behövde hjälpa sina barn med deras personliga hygien. Det kan också vara värt att 

nämna att den enda av mödrarna som var ensamstående och dessutom var den enda som bara 

hade ett barn, också var den enda bland mödrarna som inte hade känt av värk, stress eller 

utmattning. En möjlig förklaring kan vara att hon, trots att ungdomen tog mycket tid i 

anspråk, inte hade några andra förpliktelser och därmed kunde ägna sig helhjärtat åt sitt barn.  

Samtidigt visar mödrarnas berättelser att den hjälp de bistod sina barn med ifråga om 

personlig hygien faktiskt tog upp en ganska stor del av deras tid, också när de inte 

handgripligen behövde gå in och hjälpa ungdomarna. Med hänvisning till Benson och Karlofs 

(2009) begrepp intense, sustained caregiving (min kursivering) finns det också anledning att 

reflektera över vad dessa upprepade, till stor del monotona, aktiviteter och delaktiviteter som 
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pågår år efter år och fortgår långt efter det att barnets jämnåriga har börjat klara sig själva, gör 

med mödrarnas välbefinnande på sikt. ”Tryggheten” i förutsägbarheten och de inarbetade 

rutinerna skulle lätt kunna övergå i en känsla av att det aldrig tar slut, eller att ansvaret sakta 

nöter ned en, jfr. Fridas tankar om att hon nog skulle orka fortsätta trots att hon egentligen inte 

förmår. Med anblick på Giddens’ teorier förhåller sig Frida här reflexivt till vardagsrutinerna 

genom att fundera aktivt över dem. Däremot verkar hon inte anse att hon har makt att 

genomföra varaktiga ändringar, vilket gör att man kan uppfatta hennes situation som mer 

villkorad än vad som antyds hos Giddens, som ju anser att människan har förhållandevis stor 

handlingsfrihet (Johansson, 2007). 

Återkoppling till teman och delteman 

Deltemat ”Att ha och att känna ansvar” visar att mödrarna angav olika skäl varför de hjälpte 

sina barn med deras personliga hygien. Man gjorde det av kärlek, plikt eller i förebyggande 

syfte.  Däremot var det ingen av mödrarna som beskrev det att hjälpa som någonting 

glädjefyllt i sig, fast å andra sidan var det heller ingen som angav att de upplevde det som 

utpräglat negativt. Detta kan påminna om vad Giddens (2014) betecknar som "pragmatiskt 

accepterande" eller "cynisk pessimism". Genom att anamma detta förhållningssätt väljer man 

att godta rådande omständigheter som de är och uthärdar, även i motgång (Giddens, 2014).  

Samtidigt markerade några av mödrarna ett tydligt avstånd till omsorgsuppgifterna. Frida 

kände sig mer som en vårdare än en förälder och verkade uppleva omsorgsrollen som en 

påtvingad börda. Diana beskrev sig själv som en ”robot” medan Elsa preciserade att hon inte 

kände sig bekväm med ”mammarollen”. Anna markerade i vissa sammanhang ett fysiskt 

avstånd, hon ville t ex inte hjälpa sonen med att torka sig efter toalettbesök.  

Mödrarnas beskrivningar kan också ge en viss uppfattning om deras självidentitet, dvs. deras 

förståelse av vilka de är utifrån berättelsen de skapar om sig själva (Giddens, 2014). Eftersom 

självidentiteten utvecklas genom en inre process som förmodligen skulle vara svår att fullt ut 

förmedla för andra, är det förstås omöjligt att kunna fastslå vilken bild en annan människa har 

av sig själv. Men om man utgår från en omvårdnadsaspekt verkar mödrarna som deltog i 

studien inte primärt uppfatta sig själva som ”omsorgsgivare”, utan det var en roll de iklädde 

sig ibland och som de också markerade ett visst avstånd mot, även om detta skedde i olika 

grad. Att behöva ge sitt barn hjälp och stöd med den personliga hygienen bör kanske snarare 

ses som en funktion än som del av en identitet.   

Tema 2 ”Medförståelse”, eller mödrarnas vilja och strävan att förstå och hjälpa sina barn, har 

delvis en parallell hos Woodgate et al, (2008). Föräldrarna som medverkade i deras studie 

underströk betydelsen av att låta barnen få utvecklas så långt deras förmåga tillät. I den 

aktuella studien fick ungdomarna ganska stort utrymme att klara sig själva, även om det 

ibland var med visst stöd. Dock fanns det sammanhang där ungdomarna utförde en 

delaktivitet utan hjälp fast på ett felaktigt sätt. Ibland blev effekten mest estetisk, som när 

Cecilias och Elsas barn rev sönder sina naglar eller när Fridas dotter lät bli att borsta sitt hår.  

I Danielas fall där dottern hade börjat torka sig efter toalettbesök fast torkade sig åt fel håll, 

fanns det däremot en risk att hon skulle ådra sig urinvägsinfektion. Materialet ger också 

exempel på att självständighet inte alltid är lika med adekvat förmåga. Elsa återgick till att 

tvätta Edvins hår eftersom resultatet inte blev tillräckligt bra när han gjorde det själv. Frida 

hade velat hjälpa Fanny mer men Fanny tillät henne inte göra det förutom med enstaka 
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delaktiviteter. Mödrarnas medförståelse har också delvis en motsvarighet hos Maljaars et al. 

(2014), som visar i sin studie att föräldrar till barn med ASD var mindre regelstyrda än andra 

föräldrar. Woodgate et al. (2008) beskriver i sin studie hur föräldrarna ansträngde sig för att 

hjälpa sina barn att bli så duktiga som det överhuvudtaget var möjligt. Däremot var det viktigt 

att det skedde på barnens premisser. 

Ambitionen att förstå sitt barns behov och anpassa sitt beteende efter det, beskrivs under 

deltemat ”Att visa acceptans och medkänsla”.  I vissa fall kan acceptansen emellertid ha 

berott på att man hade resignerat inför situationen, det fanns helt enkelt inte mer att göra.  

Man kan också ha velat undvika vissa konsekvenser, exempelvis konflikter, vilket Cecilia 

påpekade.  Men mödrarna kan också ha inarbetat fungerande rutiner.  Enligt Giddens (2014)  

får rutiner en grundläggande betydelse när relationen mellan barnet och omsorgspersonen 

utvecklas. Fasta rutiner innebär dock inte att handlingarna utförs automatiskt utan de kräver 

uppmärksamhet om man skall komma vidare (Giddens, 2014). Just rutiner och förutsägbarhet 

är av stor betydelse för personer med ASD (Stockholms Läns Landsting, 2014).  För 

mödrarna i den aktuella studien kan det ha medfört att vardagen strukturerats på ett nog så 

detaljerat sätt. Man skapar rutiner för såväl mindre som större sammanhang (inte röra vid 

håret, sitta länge på toaletten, ha fasta duschdagar), vilket i sin tur skapar förutsägbarhet och 

trygghet. Rutiner innebär ordning och översiktlighet men har enligt Giddens också stor 

betydelse för vår ontologiska trygghet (Johansson, 2007).  En viktig beståndsdel i den 

ontologiska tryggheten är att man medvetet ignorerar den kunskap man har om eventuella 

faror. Fast i den praktiska situation som mödrarna befann sig i, med de konkreta utmaningar 

som de ställdes inför, kan denna kunskap snarare ha hamnat i förgrunden. Avvik från 

rutinerna skulle kunna leda till olika typer av konskevenser som mödrarna inte vågade blunda 

inför. I några fall, som exempelvis att försöka korta ner tiden för toalettbesök, skulle det ha 

lett till att delaktiviteten inte blev utförd, i andra, som att negligera barnets önskemål om att 

slippa beröring till vredesutbrott eller oro.  

Johansson (2007) pekar på ytterligare aspekt som enligt Giddens är kopplade till den 

ontologiska tryggheten, nämligen det praktiska medvetandet. Vårt praktiska medvetande 

bidrar till att göra oss till reflexiva varelser, vi är alltid uppmärksamma på hur vi agerar, och 

vi kan också välja att bryta mot våra invanda rutiner även om vi inte alltid kan räkna ut vilka 

konsekvenser det kan få (Johansson, 2007).  I de fall då mödrarna i den aktuella studien bröt 

sina rutiner verkar de emellertid ha kunnat överblicka följderna. Det gäller exempelvis Anna, 

som ibland ställde Anton i duschen med kläderna på, och det gäller Elsa, som bytte från 

badkar till dusch, trots att Edvin helst ville bada badkar. När Cecilia valde att sänka kraven 

under Camillas dåliga perioder kan även det ses som ett medvetet val att frångå rutinerna. 

Materialet ger också exempel på att man inte vågade bryta mot rutinerna. Frida vågade inte ta 

bort Fannys bildschema, Daniela visste inte om hon vågade riskera ändra på rutinerna när 

Diana skulle duscha. 

Medförståelsen skulle också kunna innehålla element av vad Giddens kallar ”det rena 

förhållandet”.  Det rena förhållandet bygger inte på yttre förutsättningar som släktskap eller 

maktobalans pga. exempelvis skillnad i social status utan på ömsesidig grundläggande tillit 

(Giddens, 2014). Även om Giddens (2014) understryker att skillnad i ålder och erfarenhet kan 

göra det svårt för föräldrar och barn att etablera ett rent förhållande, framhåller han också att 

det inte alls är omöjligt. Ungdomarna som omtalas i den aktuella studien befann sig, inte bara 
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pga. sin diagnos utan också pga. sin ålder, i beroendeställning till sina mödrar, faktorer som 

enligt Giddens (2014) står i vägen för ett rent förhållande. Icke desto mindre fanns det i några 

av familjerna stunder då kommunikationen var avslappnad och relationen jämnbördig. 

Emellertid är det svårt att avgöra om det handlar om ett genuint rent förhållande eller rör sig 

om en flyktig kamratkänsla som uppstår tack vare särskilt gynnsamma förutsättningar. 

Deltemat ”Samförstånd” visar dock att det ibland fanns en ömsesidig tillit, ”stunder” som 

Frida uttryckte det, när man kunde resonera som jämnbördiga.  Förtroligheten behövde inte 

nödvändigtvis vara uttalad. Även hos Britta fanns element av ömsesidig tillit fast i hennes fall 

var det mer av ett tyst samförstånd. Hon var den enda som inte berättade om några 

överenskommelser med sonen men upplevde ändå att han litade på henne.  

Under deltemat ”Att ställa sig på sitt barns sida” beskrivs hur mödrarna i den aktuella studien 

ibland ställde sig på sitt barns sida för att ta strid för deras rättigheter eller försvara dem mot 

felaktigt bemötande. Detta skulle kunna bero på en ansvarskänsla man har som förälder 

generellt. Det kan också ha varit i mödrarnas intresse av mer egennyttiga skäl. Om barnet får 

den hjälp han eller hon behöver kommer det sannolikt gynna även vårdnadshavaren eftersom 

belastningen blir mindre.  Mödrarna kan också ha upplevt att de var de enda som hade 

tillräckliga kunskaper eller de enda som orkade hävda sina barns behov och rättigheter. 

Lojalitetskänslan kan också ha bottnat i inlevelseförmåga och att mödrarna tog illa vid sig när 

deras barn blev dåligt bemötta.  Vad gäller den praktiska situationen att hjälpa sitt barn med 

den personliga hygienen måste mödrarna även här fatta beslut om vilket framgångssätt som 

fungerar bäst. Däremot rör det sig inte om direkt livsavgörande ändringar eller ödesdigra 

ögonblick (Giddens, 2014). Ödesdigra ögonblick är händelser som medför att vi måste välja 

inriktning eller fatta viktiga avgörelser (Giddens, 2014). För mödrarna i studien lär 

ögonblicket när barnen fick sina diagnoser ha varit det mest ”ödesdigra”. Några av episoderna 

som återgavs i intervjuerna kunde emellertid påminna om ”ödesdigra ögonblick”, i den 

bemärkelse att det rörde sig om situationer som hade framtvingat nya lösningar  

(Giddens, 2014). Anna löste exempelvis problemet med kardborrbanden på sitt eget vis, efter 

det att hon fått nog av Habiliteringens mer avvaktande förhållningssätt.  När Anna berättar hur 

hon ”satte sig ner som förälder” för att komma på en lösning, illustrerar detta även Giddens’ 

tankar om hur en människa med hjälp av reflexiva processer granskar sitt eget handlande och 

därefter väljer det alternativ hon anser är bäst (Johansson, 2007).  

Mödrarna valde också ibland ”att sätta insikten åt sidan”. Detta kan förstås som en kontrast 

till den utpräglade lojalitetskänslan som annars framträder av temat Medförståelse men 

snarare rör det sig nog om en nyans. En så långvarig relation som förhållandet mellan förälder 

och barn är inte statiskt utan samspelet med och upplevelsen av motparten växlar. Det kan 

också tänkas att förståelsen och förmågan, eller viljan, att sätta sig in i någon annans behov, 

har sin naturliga eller psykiska gräns. Ingen kan heller förstå en annan människa till ett hundra 

procent. I en del fall kan mödrarna förstås också haft rätt i sina antaganden om att deras barn 

kunde mer än de faktiskt gjorde. Fast antagandet skulle också kunna bero på okunskap och att 

mödrarna inte fått tillräckligt med information om hur ASD kan påverka förmågan att klara av 

den personliga hygienen. Förutom Elsa, som tog upp motoriska svårigheter, var det 

exempelvis ingen av mödrarna som explisit nämnde några av de diagnosspecifika 

förhållandena som berörs i början av kapitlet. Det är ändå viktigt att inte dra för långtgående 

slutsatser. Mödrarna kan ha haft kunskapen utan att ge exakt uttryck för den, att personer med 
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ASD kan ha svårt att komma igång kan till exempel vara någonting de har vetat.  Att så 

många av mödrarna uppfattade ungdomarnas tillkortakommanden som ett resultat av 

medvetna beslut tyder ändå på vissa kunskapsbrister.  

Deltemat ”Att möta omgivningens svek och stöd” innehåller omfattande kritik mot 

professionella. Den genomgående dåliga erfarenheten med sakkunniga motsvaras av vad 

Woodgate et al. (2008) betecknar som The unsupportive “system” (kursivering och placering 

av citattecken är författarnas).  Flera av deltagarna i deras studie upplevde de olika 

institutionerna som ansvarade för barn med ASD som svårtillgängliga och en bidragande 

orsak till att man kände sig isolerad. Kritiken riktade sig mot såväl utbildningsinstitutioner 

som vårdinrättningar. Även hos Hartley och Schultz (2015) understryker mödrarna hur viktigt 

det är att sakkunniga som exempelvis läkare och tandläkare behandlar deras barn med respekt.  

Mödrarna i den aktuella studien hyste en ganska stark misstro gentemot ”expertsystemet” 

(Giddens, 2014). Expertsystemet kan beskrivas som objektiva professionella kunskaper som 

delges mellan personer utifrån förutbestämda metoder (Giddens, 2014). Mödrarnas kritik mot 

sakkunniga var tidvis skarp och deras tillit till expertsystemet kan därmed uppfattas som 

förhållandevis låg, även om många också var nöjda med den hjälp de hade fått, framförallt i 

kontakten med skolan. Kritiken riktade sig i första hand mot Habiliteringen och BUP och de 

professionella som arbetade där. Detta till trots valde mödrarna att vända sig till 

professionella, varför det ändå kan ha funnits ett visst hopp om stöd. En annan förklaring kan 

vara att det specifika stödet inte gick att få på annat håll, vilket överensstämmer med Giddens’ 

(2014) beskrivning av den senmoderna människan som mindre beroende av sin närmaste 

omgivning och mer beroende av professionella aktörer. I den aktuella studien handlar det 

emellertid inte enbart om ett abstrakt och övergripande system utan om inrättningar och 

personer som mödrarna hade regelbunden kontakt med. Den förutsättningslösa tilliten som 

enligt Giddens (2014)  är nödvändig för att expertsystemen skall upplevas som legitima är 

ofta frånvarande hos mödrarna, vilket kan bero på att de oftast talar om sin erfarenhet av 

människor som verkar inom systemet. Men mödrarna berättar också om mekanismer som är 

inbyggda i systemet och som är en del av de bestämmelser som styr organiseringen av 

exempelvis Habiliteringen, såsom arbetssätt, upphandling, etc. Därutöver tillkommer 

beskrivningarna av det fysiska mötet med sakkunniga, upplevelsen att de inte lyssnar eller 

som Daniela upplevde det till och med motarbetar. Om det dessutom förhåller sig så att 

mödrarna saknade kunskaper om hur ASD kan tänkas påverka förmågan att sköta sin 

personliga hygien kan det tyda på att de sakkunniga inte delade med sig av den kunskap de 

faktiskt hade utan inväntade föräldrarnas initiativ. När Daniela påpekar att man inte alltid vet 

vad man behöver kan hon ha önskat sig en mer proaktiv hållning från de sakkunnigas sida. 

Istället lämpades ansvaret över på henne. Anledningen var förmodligen att sakkunniga 

sannolikt är försiktiga med att introducera lösningar och verktyg som föräldrarna inte har 

efterfrågat. Habiliteringens inställning kan också vara att ”hälsan tiger still”, en fråga som inte 

lyfts av vårdnadshavarna anses inte vara något problem. Kanske hade det varit bättre om ASD 

i det här sammanhanget hade behandlats utifrån ett mer medicinskt förhållningssätt till 

funktionsnedsättningen; där man utgår från att svårigheterna är varaktiga och inte kommer 

kunna tränas bort (Barnes, 2012). När Britta säger att hennes son inte är rörligare än någon 

som sitter i rullstol kan det delvis vara den tanken hon snuddar vid. Om man ska utgå från 

mödrarnas berättelser verkar de sakkunnigas fokus snarare ligga på miljöanpassning, där 
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mödrarna som en del av miljön också måste anpassa sig genom att anamma vissa 

kommunikationstyper, som exempelvis bildstöd, eller tillgripa vissa förhållningssätt, som 

exempelvis lågaffektivt bemötande.  

Det bör också påpekas att mödrarna inte var odelat kritiska mot professionella. Den institution 

som de hade mest regelbunden kontakt med, nämligen skolan, hade många positiva 

erfarenheter av. Just skolmiljön var det fler som tog upp som en positiv faktor utöver den 

personliga hygienen och både Britta, Daniela, Elsa och Frida ansåg att deras barn hade fått det 

bättre efter att de bytt skola. 

Trygghet, tillit, tillförsikt  

Ontologisk trygghet är övertygelsen om att det finns ett sammanhang i allt som sker och att vi 

tack vare ”skyddshinnan” håller medvetenheten om yttre hot på avstånd (Giddens, 2014).  Hur 

stark upplevelsen av sammanhang var för mödrarna i studien är svårt att veta utifrån 

materialet. Om vi enbart utgår från omsorgsuppgifterna de utförde för att hjälpa sina barn med 

den personliga hygienen, kan de ha upplevt tillvaron som förutsägbar, tack vare erfarenhet 

och väl inövade rutiner. Däremot var medvetenheten om möjliga hot i den specifika 

situationen förmodligen högre än hos andra grupper, om vi med ”möjliga hot” menar 

oönskade reaktioner hos ungdomarna som kunde utlösas om man ändrade rutinerna. En viktig 

del av stödet bestod i att just förekomma eller undanröja sådana risker, som till exempel att ge 

efter för barnets önskemål för att undvika vredesutbrott. Om vi utgår från mödrarnas 

upplevelse av den del av deras tillvaro som hade anknytning till barnens diagnos och 

problematik, verkar känslan av kontinuitet vara jämförelsevis låg och deras skyddshinna 

motsvarande svag. Även mödrarnas grundläggande tillit kan uppfattas som genomgående låg. 

Den grundläggande tilliten är den villkorslösa tilltro som vi når fram till när vi medvetet 

skjuter vår vetskap om möjliga riskfaktorer åt sidan (Giddens, 2014).  På samma sätt som med 

den ontologiska tryggheten var mödrarnas medvetenhet om potentiella yttre faror hög även 

här. Mödrarna förlitade sig snarare på sig själva och hade dessutom viss tillförsikt som 

grundade sig på positiva erfarenheter, vilket beskrivs under deltemat ”Att vara förbehållsamt 

optimistisk”.  

Giddens (2014) gör en tydlig distinktion mellan ”tillit” och ”tillförsikt”, vilket också berörs i 

teorikapitlet. En förutsättning för grundläggande tillit är, som vi nyss varit inne på, att 

medvetenheten om riskfaktorer skjuts åt sidan till fördel för ovillkorlig tilltro (Giddens, 2014).  

Tillförsikt förutsätter att vi kan luta oss mot goda erfarenheter inom ett visst område  

(Giddens, 2014).  Deltemat ”Att vara förbehållsamt optimistisk” visar hur mödrarna i den 

aktuella studien var pessimistiska när de jämförde sina barn med andra, något mer positiva när 

de berättade om ungdomarnas individuella utveckling. Små steg framåt gav upphov till viss 

optimism. Mödrarnas framtidshopp grundade sig därmed mer på tillförsikt än på tillit. Vad 

gäller ungdomarnas förmåga att sköta sin personliga hygien var det ingen av mödrarna som 

såg oförbehållsamt ljust på framtiden, utan om framtiden skulle bli bättre måste vissa villkor 

infrias. Eftersom mödrarna övervägde riskfaktorer var deras grundläggande tillit låg.  Tilliten 

till den egna förmågan var däremot högre. Den tematiska analysen visar att tre av mödrarna - 

Britta, Daniela och Elsa - framförde viss självkritik. Självkritiken gällde däremot inte hur de 

hjälpte sina barn utan riktades mer mot deras egna känslomässiga förhållningssätt, framförallt 

att de kunde bli irriterade. Britta och Elsa begrundade detta och förhöll sig därmed reflexivt 
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till sina egna handlingar, vilket även gäller Daniela. Till skillnad från de andra två valde 

Daniela däremot att behärska sig och hålla irritationen tillbaka, vilket ur hennes synvinkel 

verkar ha varit den mest rationella lösningen. Att Daniela på detta vis justerar sina handlingar 

är dessutom i linje med Giddens’ uppfattning att människan har förmåga att påverka vad hon 

gör (Johansson, 2007).  

Inslaget av självkritik bör emellertid inte tolkas som ett utslag av dåligt självförtroende. Frida 

ångrade visserligen mycket hon hade gjort innan hon tillägnat sig mer kunskap, men varken 

hon eller någon annan av mödrarna ifrågasatte vare sig sin egen kapacitet eller sina egna 

lösningar. Att mödrarna hade en utbredd förmåga att komma till rätta med utmaningarna bör 

däremot inte ses som en positiv konsekvens av situationen de befann sig i, att motgången hade 

gjort dem starkare. Snarare var det nog så att de, som Daniela formulerade det, hittade sina 

vägar, vilket skulle kunna utläsas som att de reflekterade över olika handlingsalternativ, i 

enlighet med Giddens’ syn på människan som reflexiv och fri att välja  (Johansson, 2007). 

Men när Daniela tillägger att ”man är så illa tvungen” tyder det snarare på att hon känner sig 

pressad att acceptera och anpassa sig till situationen - eller för att låna ett uttryck från Giddens 

(2014) - förhålla sig cyniskt pessimistiskt.   

Vidare reflektioner 
Som det framgår av såväl den empiriska redovisningen som resultatet la mödrarna ned mycket 

tid på att hjälpa sina barn med deras personliga hygien. Ändå blev det tydligt under samtalen 

att detta bara var en del av den extra belastningen som följde med att ha ett barn med ASD.  

Det visade sig genom att mödrarna allt som oftast gled över i att prata om andra svårigheter de 

upplevde i samband med diagnosen, svårigheter som oroade och tyngde dem mer. För det 

första behövde ungdomarna stöd på fler områden än enbart med den personliga hygienen eller 

andra aktiviteter som var knutna till ADL. För det andra kunde några av ungdomarna uppträda 

gränslöst eller provokativt. Exempel på särskilt utmanande beteende var våld eller hot om 

våld, hot om självmord eller regelrätta självmordsförsök, självskadebeteende samt att uppföra 

sig på ett sätt som skulle kunna uppfattas som sexuellt provocerande. Jämfört med allt detta 

kan mödrarna ha uppfattat den personliga hygienen som någonting förutsägbart och 

återkommande som de trots allt hade lärt sig att hantera eller förlika sig med. Nu var barnen 

dessutom så stora att mödrarna hade goda kunskaper om vad som fungerade och vad som inte 

fungerade. Genom åren hade de också upparbetat en rutin att hålla fast vid. En mer nyanserad 

och delvis mer pessimistisk förklaring är att mödrarna så att säga hade resignerat inför sitt 

öde. Troligast är dock att svaret ligger någonstans däremellan, livet med ett barn med ASD 

består av så många sammanhörande komponenter att det är svårt att frikoppla en enskild del 

för att beskriva enbart den. Behöver man klä på sitt barn för att det skall bli klart i tid för att 

åka till skolan, kommer man lätt in på problem med att passa tider eller på en krånglig 

skolsituation.  

Utöver svårigheterna med den personliga hygienen hade ungdomarna även problem med 

andra aktiviteter som ingår i ADL. De flesta ungdomarna hade till exempel svårt att förstå tid, 

bara en av dem kunde klockan och använde den självständigt.  Att ungdomarna saknade en 

intuitiv känsla för tid kunde ibland påverka utförandet av en aktivitet som hade anknytning till 

den personliga hygienen. Ett exempel på det är Fridas dotter Fanny, som duschade till 

varmvattnet tog slut. 
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Två ämnen tog nästan samtliga mödrar upp spontant. Det ena ämnet var mat, trots att mat inte 

fanns med som tema i intervjun. Eftersom aktiviteten ”Äta och dricka” finns med i ADL-

taxonomin (Landstinget Blekinge, u.å.) hade mat kunnat ingå som en frågeställning i 

undersökningen då det rörde sig om en induktiv studie, men av utrymmeshänsyn och 

tidsplanering skulle det bli för mycket att ta sig an.  Nästan samtliga ungdomar som omtalas i 

studien hade problem i någon form i samband med mat. Ett exempel som skildrats ingående 

är Danielas dotter Diana, som helt hade slutat äta och fick inopererad en knapp på magen för 

att överhuvudtaget kunna ta till sig föda. Eftersom området runt gastroknappen behövde 

rengöras fick ingreppet också direkt inverkan på den personliga hygienen. Men mödrarna 

hade också erfarenheter med allt från allvarliga ätstörningar till vad som verkade vara ett 

allmänt ointresse för mat.   

Det andra ämnet, som så gott som alla nämnde spontant, var att ungdomarna inte kunde knyta 

sina skor. I synnerhet för Anna var detta ett ämne som väckte mycket känslor men 

engagemanget runt frågan var stort även hos de andra. Det kan finnas flera anledningar till att 

just förmågan att knyta sina skor var ett så angeläget ämne men en förklaring kan vara att det 

syns så tydligt om man inte kan knyta sina skor själv. Om man inte vill eller kan få hjälp 

måste man ha skor med kardborreband eller dragsko, alternativt se till att skorna ständigt är 

knutna och "luska i foten", som Elsa uttryckte det. Att ha skor med kardborreband var något 

som både många av mödrarna och deras barn motsatte sig, troligtvis pga. rädslan att det skulle 

kunna uppfattas som "barnsligt" eller associeras med "handikapp".  Ytterligare en faktor som 

utmärker just skoknytning är att det är en komplicerad process såväl kognitivt som 

finmotoriskt med flera moment som måste utföras i en bestämd ordning och på ett bestämt 

sätt (Ullmann, 2015). Om man inte behärskar detta blir det samtidigt en indikation på 

otillräcklighet och omogenhet (Ullmann, 2015). Ullmann (2015) påminner också om att 

kunskapen kan gå förlorad. I hennes skönlitterära skildring beror det på ålderdom  

(Ullman, 2015) men av Fridas berättelse ser vi att det också skedde med hennes dotter Fanny. 

Implikationer för praktiken 
Studien pekar på en del förbättringsbehov. En försiktig generalisering av resultatet visar att 

det kan vara nödvändigt att kartlägga den faktiska nyttan av förskrivna hjälpmedel, i första 

hand bilder. Om ett underliggande syfte med bilderna är att underlätta för både 

vårdnadshavarna och deras barn är det inte säkert att kommunikationssättet alltid fungerar 

som det var tänkt. Ur ett miljörelativt perspektiv bör ett hjälpmedel underlätta och skapa en 

tillnärmad ”normal situation” där funktionsnedsättningen inte längre är till hinder för att en 

aktivitet skall kunna utföras. Den aktuella studien visar delvis någonting annat: För att 

överbrygga avståndet mellan funktionsnedsättning och handlingsförmåga måste hjälpmedlet 

passera genom den anhörige, som därmed också fungerar som ett hjälpmedel, eller antar 

rollen av en funktion. Därmed blir den förväntade självständigheten istället ett dubbelt 

beroende, dels beroendet av hjälpmedlet, dels beroendet av den anhörige som administrerar 

det. 

 Det kan också finnas skäl att se över Habiliteringens arbetssätt. Hellre än att avvakta frågor 

och önskemål från vårdnadshavarna hade man kunnat förebygga genom att informera 

föräldrarna om att personer med ASD inte sällan kommer behöva hjälp med sin personliga 

hygien även när de blir äldre, och sedan föreslå hjälpmedel utifrån detta. Det kan förstås 
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finnas habiliteringar som arbetar så men mödrarna i den aktuella studien hade inte varit med 

om det, och det är heller inte min erfarenhet. Vad ASD angår brukar fokus snarare ligga på 

psykiska faktorer som kommunikation och förhållningssätt, som exempelvis lågaffektivt 

bemötande. Att det finns en fysisk aspekt knuten till ASD borde vara lika angeläget att 

informera om.  

Studien visar också att det kan finnas anledning att lyfta behovet av ökad tillit till 

professionella. För att mödrarna skall orka med att hjälpa sina barn med deras personliga 

hygien kan de också behöva konkreta stödinsatser utöver befintliga LSS-insatser. Bättre 

anhörigstöd skulle kunna vara en sådan insats. Ingen av mödrarna i undersökningen berättade 

att de hade vänt sig till kommunens anhörigstöd, trots att denna möjlighet skall finnas i alla 

svenska kommuner och riktas mot alla typer av funktionsnedsättningar.  

Vidare forskning 
En naturlig uppföljning till den aktuella studien hade varit att fråga ungdomar med ASD hur 

de upplever att få hjälp med sin personliga hygien och vad de eventuellt hade velat ändra på. 

Studier om fäders och syskons erfarenheter hade också varit intressant. Vidare kan en 

undersökning med inriktning på sakkunnigas kommunikation med vårdnadshavare vara 

angelägen, vad skulle det innebära om Habiliteringen arbetade mer proaktivt och långsiktigt 

i förhållande till potentiella fysiska svårigheter som följer med ASD? Ytterligare ett 

forskningsområde är att klarlägga vilka behovsområden som finns, i syfte att utveckla 

hjälpmedel som gör det möjligt för personer med ASD att sköta sin personliga hygien utan 

stöd av andra. Här kan det finnas möjlighet att ta fram nya innovationer eller förbättra 

befintliga verktyg, alltifrån specialtillverkade robotar, ergonomiskt utformade hjälpmedel till 

rörliga bilder som projiceras på väggen till Fridas tanke om ett duschmunstycke som ändrar 

färg.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

Intervjuguide 

Inledning 

Det vi ska prata om är hur du hjälper ditt barn med sin personliga hygien och hur du 

upplever detta. Alla frågor stämmer kanske inte med din situation, och det finns inga rätt eller 

fel svar. Du behöver inte svara på alla frågor, och du kan också gå tillbaka till en fråga om 

du kommer på någonting mer som du vill tillägga eller förtydliga.  

Tema 1 – hjälpbehov, hjälpinsats (Frågeställning: Hur hjälper man?)  

 Om du tänker på ditt barns personliga hygien, vad klarar barnet av själv? (toalettbesök, 

dusch/kroppstvätt, torka sig, hårtvätt, hårvård, tandborstning, nagelklippning, av- och 

påklädning, för flickor eventuell hjälp vid menstruation).   

- Vad behöver han/hon hjälp med?  

- Vem hjälper? 

- På vilket sätt hjälper du? (handgripligt, muntliga påminnelser, instruktioner, 

justeringar)  

- Vad upplever du är det svåraste för ditt barn (att komma igång, att utföra själva 

momentet, vet inte hur han/hon ska göra, är för långsam, rädsla, trots.) 

- Hjälpmedel? (särskilda behållare, bildschema, anpassade redskap) 

Tema 2 – Barnets reaktion (Frågeställning: Hur påverkar det barnet?) 

Hur brukar din son/dotter reagera när du behöver hjälpa till? Är barnet medvetet om sitt 

hjälpbehov? 

- Kräver/ber han/hon om din hjälp? 

- Vill han/hon helst göra på ”sitt sätt”? 

- Är han/hon noga med hur du gör? (t ex hålla på ett visst sätt, vara tyst, säga särskilda 

saker, börja på en viss sida).  

- Händer det att han/hon vägrar ta emot hjälp? Hur gör du då? 

- Finns det saker som du absolut inte får hjälpa till med, trots att det egentligen skulle 

behövas? (kan t ex vara viss typ av beröring, inte hjälpa till med hårborstning etc) 

- Kan barnet ta emot hjälp från andra än dig? I så fall vem eller vilka? 

- Undviker ditt barn vissa situationer där han/hon behöver vara självständig? (t ex sova 

över hos andra, klassresor, duscha efter idrotten, toalettbesök i skolan…) 

- Aggressionsutbrott, andra känslomässiga reaktioner, reaktioner på tillrättavisningar, 

kritik 

- Exempel på framsteg? Har hjälpbehovet ökat eller minskat?  
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Tema 3 – Mammans upplevelse (Frågeställning: Hur påverkar det mamman?) 

Kan du beskriva hur du upplever att behöva hjälpa ditt barn?  

 

- Kan du beskriva hur det påverkar dig att du behöver hjälpa din son/dotter? Finns det 

saker som du tycker är speciellt svåra? (fysiskt, psykiskt….) 

- Värk (axlar, huvud…) 

- Stress, oro, utmattning, lättirriterad, irriterad, arg på barnet 

- Hjälper du ibland för mycket? För lite? (avstår från att hjälpa, fastän du ”borde”?) 

- Får du någon avlastning? (personlig assistent, avlösare, läger, korttidshem, 

stödfamilj,…) Hur ofta får du avlastning? Är du nöjd med avlastningen? Om inte, 

varför? Hur skulle du vilja att det var istället? 

- Har du efterfrågat eller erbjudits hjälpmedel för att göra din son/dotter mer 

självständig? (t ex från Habiliteringen - kurser, fysisk träning, särskilda hjälpmedel, 

tips från föräldrar i samma situation…) Har det varit till någon hjälp? Varför, varför 

inte?  

- Om intervjupersonen inte sökt om hjälpmedel och/eller avlastning, fråga varför 

- Din situation idag jämfört med för ett år sedan? Bättre, sämre, samma? 

- Tid, ork för egna intressen, umgänge, arbete? 

- Hur länge tror du att du kommer behöva hjälpa din son/dotter? Kommer han/hon 

behöva din hjälp om fem år? Vad skulle det innebära för dig? 

 

Tema 4 – Påverkan på familjen (Frågeställning: Hur påverkar det familjen?)  

- Tid/ork för eventuella syskon? För sambo/make? 

- Förståelse för son/dotters hjälpbehov från övrig familj? 

- Engagement, intresse från övrig familj? Engangement, intresse i hennes situation, i 

barnets situation? Involvera eller hålla utanför familjen, släkten, nätverket? 

- Hjälpbehovet som konfliktutlösare? 

- Svartsjuka?  

- Om yngre syskon, deras reaktion på ett storasyskon som behöver hjälp? 

- Om äldre syskon, deras reaktion på ett syskon som inte ”kommer i kapp”? 

- Påverkas familjens göromål? (t ex val av gemensamma aktiviteter, resmål, umgänge).  

Avslutning 

- Vilket stöd skulle du vilja ha från samhället? Hur skulle stödet se ut för att fungera 

optimalt? 

- Vad skulle du ge för råd till andra föräldrar i samma situation?  



 

61 
 

 

 

 

 

Bilaga 2.  Intervjuförfrågan 
 

SÖKES: INTERVJUPERSONER TILL STUDIE MED ANHÖRIGPERSPEKTIV 

Mitt namn är Vibeke Devold och jag läser magisterprogrammet i Handikappvetenskap vid 

Högskolan i Halmstad. Jag är dessutom engagerad i anhörigprojektet Steg Ett-Ut, som 

anordnas av Göteborgs Stad sedan 2013.  

Nu söker jag intervjupersoner till min magisteruppsats, som ska handla om mödrar som 

behöver hjälpa sina barn med deras personliga omvårdnad – dvs. toalettbesök, 

tvätt/duschning, hårborstning, tandborstning, etc. Jag är intresserad av alla typer av stöd, 

såsom fysiskt stöd, verbalt stöd eller stöd med hjälp av bildschema eller särskilda redskap. 

Huvudsaken är att barnet eller ungdomen inte kan sköta sin personliga omvårdnad utan hjälp.   

Det har forskats mycket på välbefinnandet bland föräldrar till barn med autism, däremot finns 

det få studier som beskriver mer specifikt vad omvårdnadsuppgifterna består av, och hur 

dessa påverkar vårdnadshavarna. Undersökningen kommer förhoppningsvis också kunna ge 

förnyad kunskap om vilka förbättringar och hjälpinsatser som behövs på området. 

Jag söker mödrar som har: 

 

Barn med autismdiagnos, som behöver hjälp med sin personliga omvårdnad. Barnet bör vara i 

12,13 årsåldern, dock inte yngre än 10 och inte äldre än 15.  

Av praktiska skäl söker jag främst intervjupersoner i Göteborg med omnejd, men alla är 

välkomna att höra av sig. Intervjuerna kommer äga rum under januari, februari 2017.  

Om du vill vara med eller har frågor, kan du kontakta mig på 

e--post: vibdev12@student.hh.se    

Sms: XXXXXX 

eller på Facebook via Messenger. 

Tack på förhand! 

Vibeke Devold 
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Bilaga 3. Medgivandeblankett 
 

INFORMERAT SAMTYCKE 

Jag intygar härmed att jag deltar frivilligt i studien med arbetsnamnet ”Ungdomar med autism 

och personlig hygien” som är ett självständigt arbete inom magisterprogrammet i 

handikappvetenskap vid Högskolan i Halmstad och att jag inte erhållit någon form av 

ersättning eller belöning för att medverka. Jag har blivit informerad om studiens syfte, hur 

resultaten kommer att användas och lämnar mitt samtycke till att samtalet spelas in. Jag har 

informerats om att jag kommer vara anonym i resultatredovisningen och att inga andra än jag 

själv och intervjuaren känner till min identitet.  Jag har också blivit informerad om att jag när 

som helst kan avbryta min medverkan i studien, utan att uppge orsaken till detta.  Jag har fått 

tillfälle att ställa frågor och få dem besvarade på ett sådant sätt att jag förstår innebörden av att 

medverka i studien. 

 

Informant       Student/Intervjuare 

 

Ort  Datum      Ort  Datum 

 

Underskrift       Underskrift 

 

Informant och intervjuare tar vars ett exemplar av det underskrivna samtycket 
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Bilaga 4. Personuppgiftsfrågor 
 

Inför intervju 

Vårdnadshavare 

Ålder ______år        Vill ej svara ☐ 

Gift / Sambo ☐ Särbo ☐ Ensamstående ☐   Vill ej svara ☐ 

Antal barn som bor hemma:___      Vill ej svara ☐
   

Antal barn med funktionsnedsättning:____     Vill ej svara ☐ 

Förvärvsarbetar  Heltid ☐ Deltid ☐ 

Egenföretagare  Heltid  ☐ Deltid ☐ 

Studerar   Heltid ☐ Deltid ☐ 

Sjukskriven   Heltid ☐ Deltid ☐   Vill ej svara ☐ 

Hur omfattande problem upplever du att barnets autismdiagnos innebär? 

Stora problem ☐  Ganska stora problem ☐     

Begränsade problem ☐ Få//inga problem ☐    Vill ej svara ☐ 

Barn 

Kön    Pojke ☐ Flicka ☐ 

Ålder    10 ☐ 11 ☐ 12 ☐ 13 ☐ 14 ☐ 15 ☐ 

 

Ålder vid autismdiagnos ___år       Vill ej svara ☐ 

 

Andra diagnoser  ADD ☐ ADHD  ☐ Epilepsi ☐   

IF ☐ Annat …☐   Vill ej svara ☐  

Övrigt 

LSS-insatser Personlig assistent ☐ Avlösare ☐ Boendestöd ☐

Korttidshem/Läger/Stödfamilj ☐ Vårdbidrag ☐   Vill ej svara ☐ 

 

Skolform  Grundskola ☐ Grundsärskola  ☐  Vill ej svara ☐ 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Vibeke Madsen Devold


