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Sammanfattning  
Inledning: Svårigheterna som förekommer vid autismspektrumtillstånd påverkar 
individer och familjer i stor omfattning. Denna studie fokuserar på att förstå hur 
föräldrar uppfattar sin situation och hur de beskriver familjens behov av stöd och 
hjälp. 
Frågeställningar: Hur upplever föräldrar att relationerna och livet i familjen 
påverkas när en individ i familjen har funktionsnedsättningar inom 
autismspektrum? Hur beskriver föräldrar familjens behov av stöd och hjälp? 
Metod: I arbetet har kvalitativ metod använts. I studien har åtta föräldrar 
intervjuats. Intervjuerna analyserades enligt tematisk analys. 
Resultat: Tre teman framkom i analysen: diagnos - en sorg och en lättnad, 
energikrävande vardag samt ett kämpande för rätt hjälp och stöd.  
Diskussion: Föräldrarna beskriver att diagnosen, även om det också finns en 
sorg, medverkat till att öka förståelsen för barnet och barnets beteende. Det 
framkommer att funktionsnedsättningarna tar energi och tid, att skapandet av ett 
vardagligt liv blir som en omfattande och tidskrävande arbetsuppgift. Föräldrarna 
rapporterar i intervjuerna att de får kämpa hårt för att barnet ska få rätt stöd och 
hjälp.  
Nyckelord: autismspektrumtillstånd, föräldrar, familj, relationer, psykoterapi, 
stöd och hjälp, erfarenheter 
 
Abstract 
Introduction: Autism-related disabilities have large effects on both individuals 
and families. This study focuses on how parents experience their situation and 
how they describe the family’s need for support and counceling. 
Research questions: How do the families experience the impact of autism on 
their relationships and their family life? How do the families describe their need of 
counceling and support? 
Method: In this study a qualitative methodology was used. Parents of five 
children/ young adults were interviewed. The interviews were analysed using 
thematic analysis. 
Results: Three themes emerged from the analysis: diagnosis – both a sadness and 
relief, energy consuming daily life and struggling to get the right counceling and 
support. 
Discussion: Parents describe that the diagnosis, although considered a sadness, 
also contributed to increase the understanding of the child and its behaviour. The 
disabilities of the child impact the family’s daily life and the daily life becomes an 
energy and time consuming task for the parents. Parents report that they have to 
struggle to get the right counceling and support. 
Keywords: autism spectrum disorder, parents, family, relationships, 
psychotherapy, support and help, experiences 
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1 Inledning  
Svårigheterna som förekommer vid autismspektrumtillstånd påverkar individer 
och familjer i stor omfattning (Hoogsteen & Woodgate, 2013) och familjernas 
vardag präglas i hög grad av svårigheterna som följer av funktionsnedsättningen 
(Cohen, 2000). En funktionsnedsättning som finns redan vid födseln eller som 
uppstår tidigt i livet påverkar barnets utveckling och kan innebära begränsningar i 
relation till omgivningen (Socialstyrelsen, 2010). Den annorlunda utvecklingen 
som finns vid autismspektrumtillstånd gör att det blir en mödosam process för 
föräldrarna att lära sig förstå sitt barns uttryckssätt (Mellfeldt Milchert, 2014). 
Svårigheterna medför att tid och energi måste avsättas för att få vardagen att 
fungera för barnet med funktionsnedsättning. Syskons situation blir påverkad när 
föräldrar får svårt att få tiden att räcka till för alla barn (Wrangsjö, 2009). I familjer 
där en eller flera har diagnos inom autismspektrum finns ofta behov av stöd och 
hjälp från vård och omsorg under kortare eller längre perioder (Duvner, 1994). 
Det behövs kunskap om svårigheternas innebörd och hur de upplevs av dem som 
är berörda för att kunna utforma och anpassa terapi, stöd och hjälp. Syftet med 
denna uppsats är att undersöka hur livet i familjen påverkas när en eller flera 
individer i ett familjesystem har en diagnos inom autismspektrum samt hur 
behoven av hjälp ser ut.  
 
2 Teoretisk bakgrund  
Autismspektrumtillstånd är ett samlingsnamn för autism, Aspergers syndrom och 
andra autismliknande tillstånd. Utmärkande är svårigheter eller begränsningar 
inom tre områden, 1. förmågan till socialt samspel, 2. förmågan till ömsesidig 
kommunikation och 3. begränsad föreställningsförmåga, flexibilitet och variation i 
beteende och intressen. Svårigheterna uppstår till följd av biologiskt betingade, 
medfödda eller tidigt uppkomna avvikelser i vissa delar av centrala nervsystemet 
(Socialstyrelsen, 2010). Autismspektrumtillstånd är inte en sjukdom som är 
övergående, det är en funktionsnedsättning som ofta ger en livslång nedsättning i 
varierande form. Hur omfattande och hindrande funktionsnedsättningen blir 
beror på den omgivande miljön och kraven som ställs på barnet. Stor betydelse 
har de behandlande och anpassande insatser som barnet får tidigt. Personer med 
diagnos inom autismspektrum är långt ifrån en homogen grupp. De har precis 
som alla människor olika personlighet, olika temperament och de har formats av 
sin uppväxt. Ingen människa är sitt funktionshinder utan alla människor är unika 
individer som kan ha olika problem, som till exempel autism (Socialstyrelsen, 
2010). 
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2.1 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
 

 

 
 
Autismspektrumtillstånd ingår i begreppet neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar tillsammans med ADHD, DAMP, störningar som medför 
tics; inklusive Tourettes syndrom, OCD (tvångssyndrom), specifika 
inlärningssvårigheter som dyslexi, dyskalkuli och mer generella 
inlärningssvårigheter som svag begåvning. En neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning innebär att hjärnan, inom vissa områden, arbetar och 
fungerar annorlunda. Den neuropsykiatriska funktionsnedsättningen debuterar 
ofta tidigt. Utmärkande är bland annat svårigheter och avvikelser vad gäller 
motorik, kognition, allmän utvecklingstakt, socialt samspel, kommunikation, tal 
och språk, impuls- och aktivitetskontroll, uppmärksamhet, beteende, sömn och 
sinnesstämning. Det är inte ovanligt att begåvningen är låg eller ojämn och att det 
kan finnas stora svårigheter inom vissa områden jämsides med god funktion inom 
andra områden (Gillberg & Rasmussen, 2011). Funktionsnedsättningarna 
överlappar ofta varandra, det är inte ovanligt att en person har flera diagnoser. 
Det är därför viktigt att ha ett brett perspektiv i mötet med personer som har 
neuropsykiatriska diagnoser (Attwood, 2008).  
 
De neuropsykiatriska diagnoserna bygger på symptombeskrivande kriterier. 
Diagnoserna i sig säger inget om orsaker till svårigheterna. För att fastställa 
diagnos används de vedertagna kriterierna i diagnosmanualerna DSM (Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Disorders) 5 (American Psychiatric Association, 
2013) och ICD (International Statistical Classification of Diseases and Related 
Health Problems). Förutom att diagnoskriterierna ska vara uppfyllda krävs även 
uppenbara anpassningsproblem i vardagen för att diagnos ska kunna ställas. I 
många fall spelar genetiska faktorer stor roll för uppkomsten av svårigheterna. Vid 
svåra funktionsnedsättningar, som till exempelvis svår psykisk utvecklingsstörning 
och svår autism, går det ibland att identifiera orsaker till störningen (Gillberg & 
Rasmussen, 2011). Det kan till exempel handla om olika syndrom och 
kromosomavvikelser eller skador under fosterstadiet eller kring födelsen. Orsaken 
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kan också vara hjärnskada som kan ha uppkommit i fosterlivet, under 
förlossningen eller nyföddhetsperioden. Det kan till exempel handla om trauma, 
syre- eller näringsbrist eller förgiftning av exempelvis alkohol, läkemedel, 
tungmetaller. Det är mindre vanligt att hitta en specifikt bakomliggande orsak hos 
intellektuellt högfungerande personer (Gillberg & Rasmussen, 2011). Praktiskt 
taget alla personer med diagnos inom autismspektrum har någon form av 
tilläggsdiagnos, till exempel mental retardation, epilepsi, annan medicinsk 
sjukdom, ADHD, tics, depression, ångest, ätstörningar, katatoni (förlorad 
förmåga att kontrollera sina rörelser; orörlighet eller ökad motorisk aktivitet). Det 
är viktigt att vara medveten om samsjukligheten så att individen får rätt stöd och 
korrekt behandling (Gillberg & Rasmussen, 2011). 
 
Svårigheterna vid autismspektrumtillstånd tar sig olika uttryck i vardagen. Mandre 
(2002) beskriver följderna av den annorlunda psykologiska utvecklingen som 
förekommer vid autismspektrumtillstånd. När det finns brister i förmågan att 
tänka över sitt eget tänkande och när det inre språket och förmågan att skapa inre 
modeller av verkligheten är bristfälliga, så leder det till ökad impulsivitet, det blir 
svårt att tänka flexibelt och att byta perspektiv. Personen får ett tänkande i 
komplex vilket innebär att delar inte kan isoleras och sättas ihop till nya helheter. 
Personen kan samla information men får svårt att skapa ny kunskap genom att 
värdera den nya informationen och eventuellt ändra tidigare föreställningar. Det är 
svårt för personen att generalisera kunskap, att tänka framåt, att förutse 
konsekvenser av sina handlingar och att ta lärdom av sina erfarenheter. Att förstå 
sig själv och andra människor och att nå självinsikt blir svårt. Lögdahl (1996) 
menar att för att kunna utveckla en reflekterande förmåga så är det nödvändigt att 
man förstår sig själv och sin omgivning. För många personer med diagnos inom 
autismspektrum är det en långvarig och krävande kognitiv process att uppnå detta. 
Det är viktigt att individerna möts med respekt och förståelse och att de kan få 
hjälp under processen. Lögdahl (1999) beskriver att vuxna, välbegåvade personer 
med Aspergers syndrom ofta aktivt har fått lära in hur de ska hantera världen. Det 
är inte ovanligt att de har blivit/blir felbedömda av omgivningen som inte sett/ser 
svårigheterna och därför inte tror att personen har en funktionsnedsättning. 
Mandre (2007) beskriver att brister i arbetsminnet bland annat skapar 
kommunikationsproblem. När en person inte minns vad olika personer sagt i ett 
samtal utan bara har vissa fragment kvar i minnet så kommer personen att fylla i 
luckorna i efterhand och därmed skapa sig en helt egen uppfattning om vad som 
sagts. 
 
2.2 Autismspektrumtillstånd och familjer 
Föräldrar till barn med diagnos inom autismspektrum upplever ett sämre mående 
och ökad stress jämfört med föräldrar till barn med andra funktionsnedsättningar 
(Lindqvist, 2014). Mellfeldt Milchert (2014) menar att det ställs extra krav på 
föräldrar till barn med autism. Den annorlunda utvecklingen gör att det är en 
omfattande och tidskrävande process för föräldrarna att lära sig förstå sitt barns 
uttryckssätt. Trots att stöd och hjälp kan inhämtas från samhället blir belastningen 
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på familjen ofta stor och ansvaret kan upplevas som övermäktigt. Det är inte 
ovanligt att föräldrars yrkesarbete påverkas och att det kan uppstå slitningar i 
parrelationen som leder till att föräldrar separerar. Tid och energi måste läggas på 
att få det att fungera för barnet med funktionsnedsättning vilket kan leda till att 
syskonens situation blir påverkad. En del syskon har skuldkänslor och det kan 
finnas uttalade eller outtalade förväntningar på dem att ta över ansvaret för 
syskonet med funktionsnedsättning när föräldrarna inte längre orkar.  
 
Wrangsjö (2009) beskriver hur kronisk sjukdom eller skada påverkar hela familjen. 
Samspelet mellan ett kroniskt sjukt barn och föräldrarna kan i vissa fall leda till en 
större närhet, men det kan också leda till svåra emotionella påfrestningar och 
påtagliga problem med att få tiden att räcka till. Syskon till barn med kronisk 
sjukdom blir vanligen klart påverkade av att föräldrarna får svårt att tillgodose alla 
barns behov. Det kan bli svårt för det friska barnet att kräva tillräckligt utrymme 
för egen del och relationen till det sjuka syskonet präglas ofta av blandade känslor 
och inre konflikter. Wrangsjö (2009) beskriver även att familjer med barn som har 
ett handikapp som inte syns, till exempel Aspergers syndrom med beteende- och 
kommunikationsproblem, kan isoleras och föräldrarna kan av omgivningen 
betraktas som inkompetenta. Det är inte ovanligt att familjens gränser sluts om 
påfrestningarna är stora.  
 
Stress påverkar familjen och familjesystemet. Orsaken till stressen kan vara olika, 
ibland kan stressen kopplas till speciella förhållanden i familjen t.ex. sjukdom och 
handikapp (Minuchin, 1995). Lagerheim (1988) beskriver att stress och kris ofta 
leder till ökad rigiditet i ett familjesystem. För att systemet ska bli mer flexibelt 
måste man på olika sätt underlätta för föräldrarna så att deras totalsituation blir 
mindre pressad. Lindqvist (2014) menar möjligheterna till återhämtning ofta är 
små för föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Stresspåslaget kan vara 
långvarigt och ibland kroniskt. För att kunna hantera stress behöver vi ha perioder 
av återhämtning. När vi inte får möjlighet till återhämtning, utan tvingas till att 
leva med konstant stresspåslag, påverkar det oss i stor omfattning och vi mår 
mycket dåligt. Lögdahl (1999) beskriver hur viktig familjen är för personer med 
funktionsnedsättning och vikten av att familjerna får stöd för att orka och 
bekräftelse för att överleva, hon poängterar ”Familjen består, personal förgår” 
(Lögdahl, 1999, s. 23).  
 
2.3 Autismspektrumtillstånd och psykoterapi 
Personer med diagnos inom autismspektrum och deras familjer behöver hjälp på 
olika sätt, i kortare eller längre perioder. Stödet, behandlingen behöver utformas 
individuellt. Det kan handla om allt från praktiskt konkret stöd till psykoterapi 
både för individen och/eller familjen. Både individen och familjen kan i perioder 
behöva samtalsstöd (Duvner, 1994). Vid autismspektrumtillstånd är det av största 
vikt att kunskap om tillståndet finns hos personen själv, anhöriga och 
professionella (Gillberg & Rasmussen, 2011). Behandling riktad till personer med 
autism ska vila på pedagogisk grund och det är nödvändigt att terapeuten har 
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kunskap om funktionsnedsättningen (Gillberg, 2000). Terapeuten behöver ha 
kunskap om vad funktionssvårigheterna innebär för personerna (Duvner, 1994). 
Enligt Attwood (2008) kan personer med Aspergers syndrom ha nytta av 
psykoterapi, men terapin måste bygga på en grundlig förståelse av vad Aspergers 
syndrom innebär. Terapeuten måste vara medveten om att personen kan ha svårt 
att mentalisera, att se samband och förstå sammanhang och att det kan finnas 
exekutiva svårigheter (svårigheter vad gäller att planera och genomföra handlingar, 
rikta och vidmakthålla uppmärksamhet och koncentration, reglera beteenden, 
motiv och känslouttryck i förhållande till situationen osv.). Det är även viktigt att 
terapeuten är medveten om att personer med Aspergers syndrom kan behöva 
längre tid för kognitiv bearbetning av förklaringar. Det måste finnas kunskap om 
de språk- och kommunikationssvårigheter som är förknippade med Asperger 
syndrom, t.ex. att personen har en tendens att göra bokstavliga tolkningar och att 
det finns svårigheter med turtagning vilket påverkar samspelet med andra. Det är 
nödvändigt att terapeuten har kunskap om när och hur man avbryter. Vid 
autismspektrumtillstånd är individerna ofta hjälpta av en tydlig, strukturerad och 
systematisk metodik med kortare men tätare terapisessioner. Mellfeldt Milchert 
(2014) uttrycker att vuxna med autism har behov av psykologisk behandling. 
Behandlingen måste anpassas till individen, den måste utgå från en helhetssyn och 
den måste vila på kunskap om autism.  
 
3 Tidigare forskning  
I tidigare forskning framkommer det att svårigheterna som finns vid 
autismspektrumtillstånd påverkar individerna och familjerna i stor omfattning 
(Hoogsteen & Woodgate, 2013). I en studie uppger flera föräldrar att de till 
exempel, förutom att hjälpa till med hemmets skötsel, även känner att de måste se 
till att de vuxna barnen klär sig på ett socialt och kulturellt accepterat sätt 
(Griffith, Totsika, Nash, Jones, & Hastings, 2012). Personer med diagnos inom 
autismspektrum har en annorlunda utveckling (Mandre, 2002). Den annorlunda 
utvecklingen påverkar relationerna till andra och livet i vardagen. För att förstå det 
som avviker och är annorlunda behöver det ses i relation till hur barns utveckling 
vanligtvis ser ut.  
 
3.1 Nervsystemet och intersubjektivitet 
Stern (2005) beskriver att spädbarn direkt efter födseln uppvisar tidiga former av 
intersubjektivitet. Med intersubjektivitet menas det som sker i samspelet mellan 
två subjekt, när mentala landskap och erfarenheter delas. Barnet har en förmåga 
att redan från födseln delta i ett psykologiskt samspel som präglas av ömsesidig 
lyhördhet. Det lilla barnet är redan från start utrustad biologiskt och förberedd på 
att läsa av andra människors intentioner och har förmågan att känna i kroppen 
vad andra människor tänker (Stern, 2005). Våra nervsystem är gjorda så att de är 
mycket känsliga för andras nervsystem. Denna förmåga är en förutsättning för att 
vi ska kunna ta andras perspektiv. Detta sker omedvetet i ett ständigt samspel med 
andra där vi hela tiden korrigerar våra tankar och känslor. Stern (2005) menar att 
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det är tack vare vår förmåga till intersubjektivitet som vår identitet kan växa fram. 
Två psyken skapar intersubjektivitet, men intersubjektiviteten formar också de två 
psykena. Vårt psykiska liv skapas och växer fram tillsammans med andra. Stern 
(2005) kallar denna kontinuerliga, gemensamt skapade dialog med andra psyken 
för den intersubjektiva väven. 
 
Enligt Bauer (2007) har forskning visat att förmågan till samspel är starkt kopplad 
till att vi har spegelneuroner. Det finns en vilja i oss och en förmåga att spontant 
spegla en annan individs emotionella uttryck. När vi möter andra människor så 
reagerar vi emotionellt på sinnesstämningar och situationer som andra befinner sig 
i och vi visar det på olika sätt med hjälp av kroppsspråket. För det mesta sker det 
genom att vi omedvetet imiterar eller återger det beteende som hör ihop med en 
känsla. Handlingar som vi ser andra utföra sätter oundvikligen fart på 
spegelneuronerna i vår egen hjärna. De aktiverar ett eget motoriskt schema i 
hjärnan. Det är samma schema som skulle ha aktiverats om vi själva hade utfört 
handlingen. Denna spegelprocess sker simultant, omedvetet och utan några 
överväganden. Bauer (2007) menar att utan spegelneuroner skulle människor inte 
ha intuition och inte känna empati. Spontan förståelse mellan människor skulle 
inte vara möjlig och det som vi kallar tillit skulle inte vara tänkbart. ”Att ha 
spegelceller som verkligen speglar är ett av de viktigaste hjälpmedlen i bagaget på 
resan genom livet” (Bauer, 2007, s. 50). Den genetiska grundutrustningen som vi 
föds med gör att vi redan några dagar efter födseln kan börja utföra de första 
spegelhandlingarna. Spegelhandlingar sker och utvecklas inte av sig själva, utan 
utvecklingen sker i samspel med andra. Det är av avgörande betydelse att det lilla 
barnet får möjlighet att utföra sådana handlingar eftersom neuronsystem som inte 
används går förlorade (Bauer, 2007). Vår genetiska grundutrustning är inte en 
garanti för att vårt biologiska system senare verkligen ska fungera så som de är 
tänkt att göra. Det krävs mellanmänskliga relationer för att kroppens biologiska 
system ska kunna komma i gång att utvecklas och fungera (Bauer, 2007).  
 
3.2 Autismspektrumtillstånd och annorlunda utveckling 
Bauer (2007) menar att mycket talar för att det är en begränsning av olika 
spegelneuronsystems funktion som ligger till grund vid autismspektrumtillstånd. 
Tidigt uppvisar barn med autism en nedsatt förmåga att imitera spontana 
ansiktsuttryck eller gester. Förmågan att spontant rikta uppmärksamheten mot 
samma fokus, joint attention, är också kraftigt reducerad. Personer med diagnos 
inom autismspektrum har en nedsatt förmåga när det gäller att se, förstå och ta 
hänsyn till sina medmänniskors känslor. Det är svårt för barn med autism att 
föreställa sig hur andra tänker, att sätta sig in i andras situation och att reflektera 
över andra människors perspektiv. Enligt Stern (2005) ser man hos personer med 
autism en massiv brist på intersubjektivitet. Han beskriver att barnet med autism 
har annorlunda ögonkontakt, lider brist på mottaglighet för mänsklig kontakt; 
både fysisk och psykisk, samt att barnet visar ointresse för eller oförmåga till att 
kommunicera verbalt eller icke-verbalt. När barn mot slutet av första levnadsåret 
börjar peka går det att urskilja två typer av pekande, antingen pekar de för att få 
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något eller så pekar det för att visa något som är intressant eller nytt (Stern, 2005). 
När barnet pekar för att visa något så är det en intersubjektiv handling då 
intentionen är att dela samma upplevelse. Vissa barn med autism pekar, men ofta 
bara för att få något de vill ha, mycket sällan för att dela en upplevelse. Stern 
(2005) uttrycker att personer med autism ser ut som vem som helst, men i 
samspelet med andra människor bryter de mot det vi förväntar oss av varandra. 
”De tycks leva utanför vår välbekanta intersubjektiva väv” (Stern, 2005, s. 106).  
 
Gillberg och Rasmussen (2011) beskriver hur de neuropsykologiska och 
socialkognitiva funktioner, dvs. hur hjärnan arbetar och förmågan till samspel och 
kommunikation med andra, utvecklas annorlunda hos personer med autism. Det 
gäller bland annat en annorlunda utveckling av delad uppmärksamhet, central 
koherens (fokusering på detaljer och svårighet att se helheten eller att växla mellan 
helhets- och detaljtänkande), exekutiv funktion (planera och genomföra 
handlingar, rikta och vidmakthålla uppmärksamhet och koncentration, reglera 
beteenden, motiv och känslouttryck i förhållande till situationen osv.) empatisk 
förmåga och inlevelseförmåga. Vissa studier talar för att personer med autism har 
en avvikande funktion i spegelneuron och det skulle kunna tyda på att det finns 
ett samband mellan avvikande funktion i spegelneuron och nedsatt empatisk 
förmåga (Gillberg & Rasmussen, 2011).  
 
3.3 Autismspektrumtillstånd och systemteoretiska tankar 
En viktig del av systemteorin är synen på cirkulära orsakssamband. Vi ingår alla i 
ett sammanhang, det är omöjligt att inte göra det. Ett samspel pågår ständigt 
mellan omgivningen och den enskilde människan och ett system är mer än 
summan av delarna. Varje enskilt beteende påverkar helheten och helheten 
påverkar det enskilda beteendet. Ingen enskild individ kan betraktas som orsak till 
en annan individs beteende och ingen har fullständig makt över systemet, lika lite 
som att någon är helt maktlös. System är inte linjära och förutsägbara utan system 
är cirkulära. I systemteoretisk familjeterapi respekterar terapeuten den subjektiva 
upplevelsen och den förståelse som den enskilda familjemedlemmen har av 
problemet. Alla uttalanden och beskrivningar är lika sanna (Schjodt & Egeland, 
1994). En systemisk terapeut utforskar de olika bilderna av verkligheten 
tillsammans med familjen. Att vara terapeut innebär att man följer med i det 
system där man själv är medlem, det terapeutiska systemet. När terapeuten 
observerar eller erfar något så görs det som deltagare och inte som åskådare. Alla 
sociala system befinner sig i ständig utveckling och förändringar sker på familjens 
premisser. Terapeuten är inte en expert som talar om hur familjen ska göra, utan 
terapeuten intar en icke-vetande position och utforskar tillsammans med familjen 
de olika perspektiven. Grundtanken är att det finns tillräckligt med resurser i 
systemet (Schjodt & Egeland, 1994). Hur svårigheterna vid autismspektrum-
tillstånd tar sig uttryck och hur omfattande de blir är kopplade till hur miljön är 
utformad och hur förhållningssättet och bemötandet från omgivningen är 
(Socialstyrelsen, 2010).  
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Att föräldrar till barn med funktionsnedsättning har en sämre livskvalité är känt. I 
Socialstyrelsens rapport Re/habilitering i samverkan (2008) beskrivs det att en 
fungerande samverkan i re/habilitering har en helt avgörande betydelse för 
livskvalitén vid till exempel autism. Samverkan förstärker specialistkompetensen 
hos de olika aktörerna och i samverkanssituationen blir det möjligt att skapa en 
mer fullständig bild av verkligheten, en helhetssyn, till skillnad från när var och en 
agerar för sig. Samverkan förutsätter inte att alla har samma bild, utan bara att alla 
berörda är medvetna om vad som förenar och vad som skiljer och att de kan 
förhålla sig till det. Skillnaderna i uppdrag, kompetens och erfarenhet är en viktig 
poäng när det gäller samverkan. Det är genom dialog som olikheter kan bli en god 
grund för formulerandet av gemensamma vårdideologiska tankar och för 
utvecklandet av en gemensam terminologi. Enligt rapporten finns det minst fyra 
viktiga motiv för samverkan:  
 
* Samverkan kan förhindra att människor hamnar mellan stolarna. 
Individer/familjer blir inte lämnade att själva söka och kombinera de insatser som 
behövs och på så sätt minskas ett onödigt lidande.  
 
* Ingen enskild aktör har mandat, möjlighet eller resurser att ensam lösa 
individens problem. Olika kompetens, olika resurser behövs för att tillgodose 
behoven av hjälp och stöd. 
 
* Framgångsrik samverkan leder till såväl bättre re/habiliteringsresultat som lägre 
samhällskostnader.  
 
* Samverkan bidrar till att skapa ny och fördjupad kunskap om re/habiliteringens 
förutsättningar och problem när yrkesutövare med olika specialistkompetens, 
perspektiv och erfarenheter tillsammans bidrar till att utforma bra 
re/habiliteringsprocesser.  
 
I takt med att barn utvecklas och växer upp genomgår alla familjer olika faser. 
Familjer ställs ideligen inför nya utmaningar och nya krav. Ibland kan familjerna 
hantera kraven och utmaningarna själva, men ibland kan hjälp utifrån behövas. 
Det som skiljer ut en familj med ett barn med autism från andra familjer är att 
hela familjens tillvaro i hög grad kommer att kretsa kring barnet med autism 
(Cohen, 2000). Forskning har visat att de svårigheter som finns vid 
autismspektrumtillstånd har en genomgripande inverkan på individer och familjer. 
I familjerna hamnar autismen i centrum. Föräldrar blir tvungna att förutom 
föräldrarollen inta flera olika roller såsom vårdgivare, lärare, sjukgymnast, 
arbetsterapeut etc. (Hoogsteen & Woodgate, 2013). Barnets funktionsnedsättning 
och konsekvenserna funktionsnedsättningen får för familjen kan leda till 
slitningar. Föräldrar till barn med autism löper dubbelt så stor risk att skilja sig än 
föräldrar till barn utan autism (Solomon & Chung, 2012). Föräldrar till barn med 
svårigheter inom autismspektrum har en förhöjd stressnivå jämfört med föräldrar 
till barn utan svårigheter (Nealy, O’Hare, Powers & Swick, 2012). Det har också 
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framkommit att föräldrar till barn med diagnos inom autismspektrum upplever en 
lägre livskvalitet än föräldrar till barn med andra svårigheter t.ex. cerebral pares 
eller utvecklingsstörning (Griffith et al., 2012). Funktionssvårigheterna påverkar 
hela familjen. Föräldrars oro för barnets oförutsägbara och ofta oacceptabla 
sociala beteende leder till en ökad isolering för familjerna (Nealy et al., 2012).  
 
4 Frågeställningar 
Hur upplever föräldrar att relationerna och livet i familjen påverkas när en individ 
i familjen har funktionsnedsättningar inom autismspektrum? 
 
Hur beskriver föräldrar familjens behov av stöd och hjälp? 
 
5 Metod  
5.1 Undersökningsdeltagare 
I en kvalitativ studie bör man sträva efter ett kvalitativt representativt urval. 
(Langemar, 2008). Deltagarna i studien är 8 föräldrar som har sökt hjälp på grund 
av att de har barn som har en diagnos inom autismspektrum. Vid tre intervjuer 
var två föräldrar närvarande, vid två intervjuer deltog en förälder. Barnen/vuxna 
barnen är i åldrarna 12-28 år. Två barn är under 18 år och tre är över 18 år. Två 
barn bor i egen bostad, tre barn bor hemma i föräldrahemmet. Samtliga personer 
med diagnos har gått/går i grundskola. Intervjupersonerna är bosatta i olika 
storstadsregioner i Sverige. Förfrågan om att delta i studien har skett via 
intervjuarens personliga och professionella kontakter. Intervjupersonerna är 
handplockade utifrån att de kan ge information och utifrån deras tillgänglighet 
och villighet att ställa upp på intervju. Avgränsning vad gäller ålder har skett för 
att kartlägga om det skiljer sig i hur svårigheterna uttrycker sig hos äldre barn 
kontra unga vuxna som har flyttat hemifrån alternativt är på väg att flytta. 
 
5.2 Datainsamlingsmetoder 
I arbetet har kvalitativ metod använts. Kvalitativ metod är oftast inriktad mot att 
studera upplevelser (Langemar 2008). Kvalitativ metod används för att upptäcka 
samband som har mening och som på så sätt kan förstås. Analysmetoder som 
används vid kvalitativ metod är språkliga och de ger ett språkligt resultat, en text 
av något slag (Langemar, 2008). Uppsatsen bygger på fem kvalitativa intervjuer. 
Intervjupersonernas egna subjektiva berättelser av sin verklighet och av hur de 
upplever sin vardag, är i fokus. För varje intervju avsattes 90 minuter och varje 
intervju spelades in. En samtyckesblankett användes för att få godkännande att 
spela in intervjun samt använda materialet, var god se bilaga 1. Intervjuerna var 
halvstrukturerade. En intervjuguide med olika frågeområden fanns tillgänglig, var 
god se bilaga 2, men det var intervjupersonernas egna subjektiva berättelser av sin 
verklighet och av hur de upplever sin vardag som var i fokus. I intervjuerna 
berördes följande frågeområden, familjeförhållanden, skola/utbildning, diagnos, 
relationer i familjen och hjälp och stöd. Utrymme för lämpliga följdfrågor fanns. 
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Varje intervjutillfälle avslutades med att personerna fick möjlighet att göra tillägg 
kring sådant de upplever som viktigt eller som de upplevde saknades i intervjun.  
 
5.3 Bearbetningsmetoder 
Samtliga intervjuer har transkriberats i sin helhet. Delar av innehållet i intervjuerna 
presenteras i citaten. För att bearbeta insamlat material har tematisk analys 
använts. Samma person har intervjuat, transkriberat och analyserat materialet. 
Langemar (2008) beskriver att tematisk analysmetod används för att bearbeta 
kvalitativt undersökningsmaterial, till exempel data från intervjuer. Data 
struktureras utifrån teman som antingen kan vara bestämda i förväg eller som 
utarbetats utifrån det insamlade materialet. I analysen har nyckelord, olika teman 
och mönster identifierats. I denna uppsats har teman utarbetats utifrån det 
insamlade materialet, vilket benämns som induktiv eller empiristyrd tematisk 
analys. Materialet transkriberades till text. Texten lästes igenom och nyckelord 
som var relevanta för frågeställningarna noterades. Nyckelord och citat sorterades 
utifrån preliminära teman. Därefter bearbetades texten igen och allt som var 
relevant för temat skrevs ner. En slutgiltig benämning av varje tema valdes. 
Materialet sammanfattades och belystes med citat. Undersökningen utgår från ett 
systemteoretiskt perspektiv. Grundsynen är att alla människor ingår i ett 
sammanhang och att det ständigt pågår ett samspel mellan omgivningen och den 
enskilde människan där varje enskilt beteende påverkar helheten och helheten 
påverkar det enskilda beteendet.  
 
5.4 Genomförande 
Intervjuerna skedde under våren 2015, perioden januari till april. 
Intervjupersonerna valde själva plats för intervjun. Tre skedde på mottagning, två 
i hemmiljö. Intervjuerna tog mellan 60-90 minuter. Intervjuerna inleddes med 
genomgång kring sekretess, att medverkan var frivillig och att deltagarna var fria 
att när som helst avbryta sin medverkan. Denna information hade deltagarna även 
fått muntligt och skriftligt i samband med att intervjun bokades. Intervjun 
spelades in med digital diktafon. Vid tre intervjutillfällen ringde det vuxna barnet 
till föräldrarna och det blev en kortare paus i intervjun. Anteckningar fördes 
löpande under intervjun. Förutom ljudinspelning och anteckningar under 
intervjun har loggbok förts under hela arbetsprocessen. I den har tankar som dykt 
upp skrivits ner. Idéer, frågor och påminnelser har samlats och vad som har 
behövt kontrolleras och eventuellt följas upp har noterats. Det ljudinspelade 
materialet har överförts från tal till text. Samtliga deltagare genomförde hela 
intervjun.  
 
6 Forskningsetiska frågeställningar 
Information ska alltid ges i förväg om vad ett deltagande i en studie innebär 
(Langemar, 2008). Intervjupersonerna informerades både muntligt och skriftligt 
om syftet med undersökningen och vilka metoder som skulle användas. 
Information om att deltagandet var frivilligt och att intervjupersonerna hade rätt 
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att när som helst avbryta sin medverkan gavs både muntligt och skriftligt. Allt 
material i en studie ska behandlas konfidentiellt och deltagare ska inte kunna 
identifieras i rapporter (Langemar, 2008). Intervjupersonerna informerades om att 
de är anonyma och avidentifierade i materialet. Samtycket till att delta i studien 
dokumenterades i skrift och intervjupersonerna informerades om att de när som 
helst, med omedelbar verkan kan dra tillbaka sitt samtycke utan att ange orsak. Att 
delta i en intervju kan leda till positiva och negativa upplevelser. För vissa kan det 
upplevas som positivt att få utrymme att prata om sin situation (Langemar, 2008). 
För andra kan det innebära att smärtsamma tankar och känslor dyker upp som 
behöver tas om hand och bearbetas vidare. Beredskap fanns för att vid behov 
lotsa personerna vidare till stöd och hjälp.   
 
7 Resultat  
I intervjuerna framträder tre teman som återkommer i samtliga intervjuer;  
 

• Diagnos - en sorg och en lättnad   
• Energikrävande vardag 
• Ett kämpande för rätt hjälp och stöd 

 
 
Diagnos – en sorg och en lättnad 
 

 
 

 
Sorg och lättnad 
Utredning och diagnos beskrivs i termer av både sorg och lättnad. Detta är 
genomgående i intervjuerna vare sig diagnosen sattes tidigt i barndomen eller som 
tonåring/ung vuxen. Svårigheter har funnits och ringats in i tidig ålder hos alla. 
Det har bland annat handlat om hörsel-, tal- och språksvårigheter, tvång, 
inlärningssvårigheter och annorlunda perception.  
 

… han hade uttalssvårigheter så de trodde han hade (fel på hörseln) och det var inga, inga 
alls fel på hans hörsel 
 
… hon hade talsvårigheter, vet inte om man ska kalla det talstörning och det tog väldigt lång 
tid för henne att lära sig prata…  
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… det var någonting, som vi inte kunde sätta pekfingret på riktigt. Hon var lättstressad och 
ljudkänslig har hon varit ända sedan hon var bebis. 

 
För några dröjde det flera år innan diagnos inom autismspektrum sattes. I 
intervjuerna beskrivs hur föräldrarna på olika sätt sökt hjälp och kämpat med att 
försöka förstå och hjälpa sitt barn.  
 

… eftersom man inte fattade liksom vad det var som hände och man tyckte liksom att man 
gjorde saker på rätt sätt, men allt blev bara fel hela tiden, och så tänkte man, gud är vi så 
inkompetenta som människor att det inte funkar?! 
 
Skolan tyckte ju inte att det var något fel på honom för han var ju intelligent. 

 
Flera beskriver att det var en lättnad att få en beskrivning på barnets svårigheter, 
men i intervjuerna framkommer även en sorg och en sorgeprocess i samband med 
att diagnos sattes. Flera föräldrar blir under intervjun känslomässigt berörda av att 
tänka tillbaka på tiden då diagnosen sattes. 
 

Jag kommer precis ihåg när T (psykologen) tog i min arm, hon skulle gå iväg, hon hade väl 
gjort sista testet med F och så skulle hon gå iväg och så säger hon till mig så här… vi väntade 
då på utlåtandet, då säger hon så här att (tystnad) ja, jag börjar nästan gråta när jag tänker 
på det, för det blir så, jag blev så chockad då va, ska han få de här diagnoserna?! Det, det, det 
var jättetufft faktiskt (gråter)  
 
Joo.. alltså det var ju en lättnad, så kan jag känna… usch nu känner jag att jag börjar gråta,  
men samtidigt så är det ju en sorg också, att det skulle vara så…  jag ska inte säga att det var 
kris liksom, men jag vet att vi var liksom, även om man var beredd på att det skulle vara 
någonting, så autism hade jag nog inte tänkt, jag vet inte vad jag hade tänkt egentligen. 

 
Det blir en process att förstå att det handlar om en funktionsnedsättning, 
specifika svårigheter som i varierande form och omfattning kommer att finnas 
kvar, inte en sjukdom som kan behandlas bort så att man blir ”frisk”. 
 

… det här kommer hon att få leva med, det är inget som växer bort. Det var jobbigt samtidigt 
som det var en lättnad att veta vad det var.  
 
… man förstod nog aldrig det här livsperspektivet då, för mig var det då: ja, ja, men nu har 
han de här diagnoserna, men sen så blir det väl som vanligt…  

 
I intervjuerna framkommer att det finns ytterligare svårigheter, 
funktionsnedsättningar och psykiatrisk samsjuklighet, såsom ADHD, OCD 
(tvångssyndrom), dyslexi, depression, ångest, självskadebeteende. Det beskrivs 
även trauman som dödsfall i familjen, olika former av övergrepp och traumatiska 
händelser. Det finns erfarenheter av svåra situationer då polis har behövts tillkallas 
och det finns erfarenheter av inläggningar på psykiatrisk klinik. 
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Han började vända saker inåt och mot sig och skuldsätta sig och blev deprimerad och började 
säga att han ville ta livet av sig. 

 
Jag hade nog inte heller förstått det här tvångsmässiga beteendet som hon har… att hon måste 
klä på sig i en viss ordning eller att det skulle vara rätt för henne… 
 
… hon fick in sådana tvångsrutiner att börja räkna upp alla som hon kände så att det inte 
skulle hända något med dem och så vart den där listan längre och längre och längre så hon 
hade ett helsike att sova för att listan blev så lång med alla namn. 

 
De traumatiska händelserna har satt spår hos familjerna. För vissa har 
omgivningens, dels vänners men också professionellas bemötande och reaktioner 
varit svåra att uppleva. Många föräldrar upplever att deras egen ångest, som vuxit 
efter de svåra händelserna, ofta har negligerats. De beskriver att de uppfattas som 
överkänsliga och att de överreagerar. 
 

… till slut måste man ringa polisen… polisbilar nedanför hans fönster och poliser som kom 
upp… men de var ju tvungna att ta med honom, oss då, så jag fick åka i en bil och han i en, 
jag vet inte varför vi fick åka i olika polisbilar… 
 
… att hon varit utsatt för övergrepp, allt det här sammantaget liksom, gjorde ju att hon blev 
mer och mer destruktiv (tystnad, hostar, harklar, får inte fram ord) USCH JA (paus) 
jaa det är fruktansvärt, det är fruktansvärt…  

 
Jag menar hjärnspöken, tacka fan för det, när man tittar in i hennes brevlåda och det är blod i 
hela köket, i hela hallen, i hela vardagsrummet, blod över hela golvet… jag blir så jävla 
irriterade på sådana människor som inte, som har mage att ha en massa uppfattningar om 
saker som de inte har upplevt själva… 

 
 
Framtiden 
Tankar om hur det ska bli i framtiden kommer när föräldrarna inser att 
svårigheterna inte kommer att växa bort. Insikt nås om att barnet i varierande 
form behöver fortsatt stöd i livet. Hur mycket stöd ska man som förälder själv stå 
för och när ska man lämna över ansvar till andra, är frågor som föräldrarna 
funderar över.  
 

… det här liksom, att det går upp för en att, eller det går upp för en liksom, man får en sådan 
här glimt in i framtiden, så hur kommer det att vara när hon är 20, när hon är 25? Hon 
kommer kanske aldrig, hon kommer kanske alltid, inte att vi behöver vara så tajta som nu, 
men liksom hon kanske alltid behöver oss på ett annat sätt än vad P (bror) kommer att göra. 
Som att flytta hemifrån plugga och så och då kan man bli så här: Hjälp! Hur blir det? Hur 
blir relationen då? … det är bara sådana tankar som kommer, det handlar ju också mycket 
om tänker jag, om relationer och hur blir föräldrarelationen när man har ett barn… 
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när släpper man, när  ska man släppa till andra, när ska man … ja sådant tänker jag på, 
nu är hon ju bara tolv så…  
 
… oj, han kanske inte kommer att flytta hemifrån och gifta sig och skaffa barn och åka till 
Kanarieöarna och köpa en bil och så där, utan han kanske kommer att sitta här i vår 
lägenhet hela livet, (paus) men så kan det ju inte vara?! Eller kan det vara så då? Man 
försöker se det, hur ska det bli när inte vi finns längre? 

 
Information 
Diagnosen leder ofta till en önskan om och ett sökande efter information. För de 
föräldrar vars barn har fått diagnosen senare i livet innebär det även att via ny 
information se sitt barn med nya glasögon. Det blir en process att förstå och se på 
åren som har varit och se på tidigare händelser ur ett annat perspektiv. 
 

… och vi fattade ju inte heller, man förstår inte ens sitt eget barn fullt ut förrän de är 17 år, 
det blir väldigt konstigt. 
 
… men hon hade ju inte berättat för oss hur hon upplevde sig själv. Det har ju framkommit 
(nu) att hon alltid känt, har känt sig annorlunda…  

 
Tid läggs på att söka information, att ta emot erbjudande om kurser och 
utbildningar, att dela erfarenheter med andra föräldrar osv.  

 
Det blir ju nästan lite absurt, för sen handlar ju allt väldigt mycket om de här diagnoserna, vi 
började ju läsa, jag kände mig helt uppslukad av att läsa böcker, vi fick ju gå på utbildning på 
Aspergercenter, träffa andra föräldrar med samma liksom erfarenheter och det var ju helt 
fantastiskt, det var ju, det var ju liksom, ja, oj! Finns de andra som har det som vi?!   
 
… jag lånar böcker, jag googlar, jag tittar på doktor Phil och jag, allt som har med det här 
funktionsnedsättningar och psykiatriska tillstånd. Jag vill lära mig så mycket som möjligt, 
hitta någon, någonting…  
 
… det (att läsa en specifik bok) blev som en slags sorgearbete som var avgörande för, tror 
jag, för att vi skulle kunna fortsätta. Annars vet jag inte hur det hade gått.  
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Energikrävande vardag 
 

 
 

 
Logistik 
I intervjuerna beskriver föräldrarna att de, förutom sin föräldraroll, fyller en 
mängd andra funktioner, oavsett ålder på barnet. Föräldrarna uttrycker att de 
måste vara samordnare, motor och utförare. Bara vardagen i sig och att få ihop 
det praktiska tar energi. De beskriver hur vardagen och familjelivet blir som ett 
arbete. Som föräldrar måste de dela upp uppgifter som rör familjen mellan 
varandra och byta av varandra för att få allt att fungera. Det blir nödvändigt att 
utveckla en förfinad logistik för att få allt att gå ihop. Föräldrarna beskriver att 
vardagen kräver planering och förberedelse och det tar oerhört med energi. Att 
hantera känsligheten för förändringar är komplicerat och tidskrävande. Det är 
svårt att alltid hinna med att förbereda, ligga steget före och att skapa rutiner. 
Lugnet infinner sig sällan och det blir aldrig någon riktig vardagslunk.  
 

… det tar så mycket energi själva vardagen… 
 

… det har väl blivit som om att man jobbar mycket tänker jag… hemma… och att man 
liksom kunnat köra, lösa av varandra… 
 

Övergångar, att byta miljö, aktivitet, att besöka andra människor mm. beskrivs 
som svåra. Även besök på välkända platser och hos välkända personer, till 
exempel far- och morföräldrar, kräver noggrann planering och förberedelse. Trots 
det kan sådana besök spåra ur. 
  

… när vi var ute hos (morföräldrarna) på deras lantställe… det var alltid totalkaos när vi 
var där, först var det när man kom dit sen var det när man skulle hem, det kunde ta timmar 
att få in honom i bilen… 
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Småbarnsåren fortsätter 
Småbarnsåren fortsätter år efter år, om än i en något modifierad version.  

 
… man blir mer låst på nått sätt, det känns i och med att hon inte är så självgående och att vi 
inte har kunnat lämna henne… det blir mer som att fortfarande vara småbarnsförälder på 
något sätt… det är inte självklart att man liksom gör någonting utan att kolla med den andre 
(föräldern), för någon måste alltid vara hemma så det påverkar relationen lite också, det 
känns som man fortfarande är i småbarnsår… 

 
Även för vuxna barn med egen bostad behöver föräldrarna stå för struktur och se 
till att vardagen fungerar. Många föräldrar beskriver att de förutom föräldrarollen 
har en roll som boendestödjare. En del föräldrar ser till exempel till att ”barnet” 
tar sig till arbetet, praktikplatsen eller studierna. Funktionsnedsättningen gör att en 
vanlig dag på arbetet eller skolan tar oerhört med energi. I slutet av dagen är 
energin slut och det finns inte kraft kvar för att sköta inköp, matlagning och 
skötsel av sig själv och sitt hem. I perioder har föräldrar blivit tvungna att bo hos 
barnet fast det har flyttat hemifrån. Föräldrarna har varit tvungna att vara på plats 
i barnets bostad för att stötta i vardagen, när barnets funktionsnivå sjunkit till 
exempel på grund av psykisk ohälsa.  
 

… jag ser till att hennes räkningar blir betalda… 
 
… alltså hon har, hon är stark, hon är uthållig, hon är kreativ, men när hon sen måste 
fokusera på att hela tiden passa in, då tar det så mycket energi, så det tar ju kål på henne…  
 
… hon orkar inte gå till affären och träffa folk… Jag har hjälpt S (dottern) väldigt mycket 
och jag vet inte hur det hade gått annars med mat och med vardagen och allting… hon 
använder 5, 6 timmar varje dygn till att göra sig i ordning för att komma till jobbet… hur 
många använder en fjärdedel av dygnet till det? 

 
Många funderar kring om hjälpen de ger är rätt, eller om de förvärrar och 
permanentar oförmåga. Föräldrarna sliter med frågan om de handikappar sitt 
vuxna barn mer än nödvändigt. Det är ett ämne som föräldrarna säger sig föra 
många diskussioner om och som de kan ha olika åsikter kring. 
 

… vi har väl lite olika syn på hur man ska hantera det, min approach är mer hjälp till 
självhjälp va och det är liksom att vi ska finnas till och hjälpa och stötta men vi kan inte leva 
deras liv… 
 
… men när vi inte alla gånger har varit överens om hur vi ska göra och så där, har ju det varit 
utmanade också… 
 
… men på något sätt, den hjälp vi ger, tycker jag ska vara till sådan hjälp att det verkligen 
gagnar henne, att det utvecklar henne… 
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Relationer 
Relationerna i familjen påverkas av att det finns en funktionsnedsättning som på 
ett genomgripande sätt inverkar i familjens vardag. I intervjuerna uttrycks att 
parrelationen påverkas. Föräldrarna beskriver hur det sliter på relationen när man 
på grund av praktiska och tidsmässiga orsaker till exempel blir tvungna att dela 
upp sig och när de måste ”växeldra”. En längtan efter varandra och att få göra 
saker tillsammans som par uttrycks.  
 

… så känner jag en stor sorg över att Rs och min relation, alltså den är ju inte dålig så, jag 
menar vi pratar ju hela tiden med varandra, men den är ju, alltså vi hittar ju inte på några 
roliga saker tillsammans, vi är väldigt låsta av det här och det kan jag känna en sorg över.  

 
Föräldrarna uttrycker även en oro för barnets hälsa, oro för sin egen och sin 
partners hälsa. Oro för och ovetskap om hur framtiden ska bli tär på föräldrarna.  
 

Jag är så rädd någonstans att det är så här vårt liv ska se ut, jag är rädd att jag inte ska få 
uppleva en ålderdom… tillsammans… 

 
Men svårigheterna beskrivs även ha bidragit till att föräldrarna har svetsats 
samman.  
 

… det finns ju tycker jag en djup, en förtrolighet mellan R och mig som, vi har alltid pratat 
med varandra, vi har aldrig slutat prata med varandra, oavsett om vi har det bra eller dåligt, 
eller vi har nog båda två känt det här ska vi klara… 
 
… men vi är ju envisa båda två, eller liksom vi ger inte upp och det tänkte jag på häromdagen 
att hur jobbigt det än är hemma, så får väl kanske barnen med sig det… vi ger ändå inte upp 
även fast det är jobbigt… det är ingen av oss som orkar skilja sig (skratt)  
 
… vår relation, jag tycker att det, samtidigt så har vi växt in i den tillsammans på något sätt, 
vi har alltid sagt att vi, tur att vi har fixat det här tillsammans, för vi har ju träffat så många 
som vars relationer har pajat. Så att på det sättet så tycker jag att den har mått bra av det på 
ett sätt. 

 
Föräldrarna beskriver att syskonens behov ibland kommer i andra hand. Syskon 
har tidigt fått ta ansvar och de har vissa gånger fått klara sig själva. Föräldrarna 
känner att de många gånger har försummat syskonen och att de inte har fått 
tillräckligt med tid. De känner oro för hur de övriga barnen påverkas, har 
påverkats av familjens situation. 

 
… K har tagit så mycket energi ur mig också så att när man väl är färdig med honom så har 
de andra (barnen) klarat sig själva, så är det bara liksom, där känner jag att jag försummat 
dem lite… 
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… vi hade inte sådana problem med honom (brodern) som med henne, så att självklart så 
fick väl hon otroligt mycket av vår tid på det viset och han fick stå tillbaks…  

 
P (bror) har fått något utbrott och sagt (till syskonet med funktionsnedsättning): ’du 
har förstört mitt liv’ och det, sådant är ju ganska hårt att höra liksom som förälder och då kan 
man ha väldigt dåligt samvete för P, att inte han har fått ta mer plats. 

 
Men föräldrar beskriver också att de har skyddat syskon från att vara delaktiga och 
behjälpliga från sådant som syskon vanligtvis får hjälpa till med, till exempel att 
hämta och lämna sitt syskon på förskola, skola osv. Detta beroende på att barnet 
med funktionsnedsättning har haft svårt vid övergångar vilket försvårat hämtning 
och lämning.  
 

… på ett sätt får han ta mer ansvar eftersom han är så självgående, allting funkar bra med 
honom, men på ett sätt kanske vi inte låtit honom ta ansvar kanske. Vi kanske inte har 
krävt så mycket av honom som man kanske hade gjort av en storebror annars liksom, hjälpa 
till och hämta eller liksom sådana praktiska grejer mer, förstår du vart jag vill komma? 

 
Syskonen får enligt föräldrarna hantera många påfrestningar i vardagen. De får 
ibland stå tillbaka och skjuta upp egna behov då föräldrarna måste hantera 
situationer som uppstått. Syskonens situation hemma i familjen påverkas men 
också deras liv i andra sociala sammanhang till exempel med kamrater. 
Föräldrarna uttrycker att de måste vara uppmärksamma och se till att freda 
syskonets utrymme när kamrater är på besök. Syskonen beskrivs ofta ha stor 
förståelse men ibland blir det svårt. 
 

… han tycker att det är jobbigt och han vet ju om hennes funktionsnedsättning och jag tror att 
han tycker att det är rätt jobbigt när han har kompisar och hon bara går in och liksom bara 
kanske gör konstiga miner eller ska visa honom någonting och bara brakar in där… 
 
… han bryr sig jättemycket om henne och gillar henne jättemycket, han älskar henne, men han 
orkar inte alltid. 

 
Trots att vardagen innebär många påfrestningar för syskonen så beskriver flera 
föräldrar även en stark närhet och ett starkt engagemang. 
 

L (bror) har ju alltid stöttat henne i väldigt mycket… (han har) önskat att han kunde ha 
skyddat henne bättre (gråter). Fast det kan man inte…  
 
… är det någon som har stöttat henne mycket så är det ju I (bror) fast han har fått ett eget 
barn, så har han ju varit där… han har tagit med S och gått på bio och så har de lagat mat 
och haft en helkväll… 
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Ett kämpande för rätt hjälp och stöd 
 

 

 
 
Ensamma om ansvar 
Flera föräldrar beskriver att de känner sig ensamma och några upplever att allt 
hänger på dem. Tilliten till vård och omsorg är skör. Föräldrarna uttrycker att de 
måste kämpa för att få hjälp. Även föräldrarna som har vuxna barn beskriver att 
det är avgörande att de som föräldrar engagerar sig och agerar för att barnet ska få 
hjälp.  

 
… vi var väldigt ensamma… 
 
… det enda man vet är att man måste se till att skapa sig det där själv, jag tror att det sociala 
skyddsnätet, det är inte så där otroligt starkt. 
 
… men det är ju ingen som kommer att ta hand om henne, utan man måste lösa det själv helt 
enkelt. 
 
… det är det enda vi har gjort (kämpat för att barnet ska få hjälp) alltså jag tror inte att 
S hade fått någon hjälp om inte vi hade varit…  
 
Hon (LSS handläggaren) är bara i vägen för allting… men det är väl socialsekreterarnas 
dilemma, att de sitter ju där för att vara i vägen. 

 
 
Samverkan 
De uttrycker även önskemål om att det ska finnas en samverkan. 
 

… så tror jag på samarbete, föräldrar och ungdomen… och de andra runt omkring, i ett nät, 
ett samverkansnät där alla är involverade… 
 
… samverkan är oerhört viktigt och jag tycker att habiliteringen i all ära, det är liksom bara 
någonting på papper och det händer ingenting… Jag tycker att jobbar man med patienter eller 
personer då, med Asperger, då måste man ju förstå att man som psykolog… se till att personen 
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i fråga, blir motiverad att komma på besöken, eller kolla upp, är det någonting som inte känns 
bra, eller? Näe då släpper man bara personen ifråga… Det gör mig så förbannad, ärligt talat, 
för det är ju en stor del av problematiken, att de här personerna inte tar egna initiativ  

 
Att inte förstå stöd och hjälp 
I flera av intervjuerna beskrivs att hjälpen, stödet, behandlingen inte förstås av 
personen med funktionsnedsättning och ofta inte heller av föräldrarna. Ibland har 
metaforer använts som bidragit till att det blivit obegripligt. Ibland har 
behandlingsupplägg inte förklarats utan det har varit oklart hur behandlingen ska 
gå till och vad som förväntats av var och en.  

 
…hon började prata om någon trappa och både jag och K, vi fattade faktiskt ingenting av vad 
hon pratade om, så när vi gick därifrån så sa K:  men mamma det där var väl inget bra? och 
då var det lite svårt för mig att säga, det där lät väl intressant med den där trappan?!  Hon 
försökte väl någon slags KBT, jag vet inte vad det var, men varken han eller jag förstod riktigt 
vad hon fiskade efter.  
 
… man söker sig fram, vi var hos en psykolog som började prata om timmerflottare…  
 
…en ST eller AT läkare… kom in… så läste hon dom här DSM 4 Aspergerdiagnos-
kriterierna, läste hon för K, och så var det samma sak där (skratt) så fick vi gå hem och då sa 
K: Vad var det här för någonting? 

 
Föräldrar beskriver att behandlingstid ”har suttits av”. 
 

… den behandlingen, jag tror att det var mer att sitta av tiden för henne egentligen och hon 
kanske inte riktigt förstod att dra nytta utav det som, ja de diskussionerna och de råden och de 
greppen som föreslogs, utan det var mer av en transportsträcka tills vi ska vara klara med det 
här, tio gånger, tolv gånger…  
 
… vi satt där alla tre, min man och jag och vår dotter och hon, jag kände det, det här samtalet 
gav ingenting… jag kände också vad ska det leda till?  
 
… han gick där ett tag och sen till slut så vägrade han och sa: nä nu går jag inte dit nått mer, 
jag blir bara förbannad på den här kvinnan, jag får inte ut någonting av det, det är bara 
irriterande liksom, och hon var väldigt irriterande (skratt) så jag kunde förstå, jag förstod 
honom verkligen, fine, du behöver inte gå dit något mer, jag förstår dig faktiskt. 
 
… jag tycker det som BUP (barn- och ungdomspsykiatrin) gjorde, det har inte resulterat 
i någonting och jag tror inte heller tyvärr att vår dotter känt att hon har fått någon hjälp eller 
något stöd direkt. Det är klart att det var väl väldigt bra att hon fick prata med någon, det 
kan jag tro, men det var inte någonting som hon, hon fick inte, tror jag, något lättare liv, för 
det, för det är ju besvärligt att ha som hon har, och så som hon tänker. 
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Någon gång så märker föräldrar att behandlingskontakten ändå bidrar till positiv 
utveckling trots att barnet inte upplevt kontakten som hjälp. 
 

… jag hoppades ändå att L skulle få ut något av det, vilket han ju fick, för det släppte, han 
menar själv att det var helt värdelöst och att han ville inte gå dit, att det inte gav någonting. 
Men jag märkte ändå på honom att den här skuldkänslan släppte, att han bara, puh, kunde 
andas igen, det här att han vände allt mot sig själv det försvann sen faktiskt. 

 
Föräldrarna uttrycker att det finns en avsaknad av kunskap hos dem som ska 
hjälpa. 

… jag tycker det saknas personer som har medförståelse och som har kunskaper. Jag tror att 
det behövs jättemycket fortbildning fortfarande… jag tycker att det saknas kompetens och 
medförståelse jättemycket. 

 
Bra stöd ger energi 
I intervjuerna framkommer en önskan om och ett behov av att kunna få stöd och 
hjälp. Någon som kan hjälpa till med att sortera och som hjälper till med att vidga 
perspektiv på ett respektfullt sätt. Någon som tillsammans med familjen kan 
hjälpa till med att hitta en strategi i svåra lägen. 
 

… när man pratar om stöd, det är det man behöver mest, någon som kommer utifrån och ser 
på något sätt, alltså utan att värdera, för det är det som ofta blir, man liksom får kritik 
istället för bemötande…  

 
Det finns ett behov av stöd i konkret form, av råd i stunden. Föräldrar önskar 
även information om rättigheter och möjligheter till hjälp, till exempel när det 
gäller studier, praktik, sysselsättning och arbete. Det uttrycks en önskan om att 
kunna vända sig till någon som känner till familjens situation, att slippa börja från 
början varje gång.  
 

… ibland har jag känt att när det har varit lite mer så här jobbigt i skolan eller så där, att 
man hade velat ha någon som man bara kunde ringa och: Vad ska jag göra nu? Vad ska jag 
tänka på?  
 
… nu gör vi så här, nu gör vi upp en… så här kan man göra… alltså konkreta råd, 
handfasta råd, hade man behövt mycket mer  

 
Det blir en skillnad när professionella förstår svårigheterna. Ett bra och begripligt 
stöd ger energi.  
 

… hon som vi träffade på försäkringskassan var faktiskt väldigt bra… hon hade fått 
fortbildning… hon var väldigt tillmötesgående och förståenden så det var faktiskt en positiv 
överraskning… 

 
… det märks ju så väl hur mycket bättre han mår och vi mår när han får stöd utifrån. 
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8 Diskussion  
8.1 Metoddiskussion 
Även om enskilda levnadsberättelser eller fallbeskrivningar kan ha ett begränsat 
värde sett ur ett kvantitativt forskningsperspektiv, så kan de ge en mängd olika 
personliga infallsvinklar på samma ämne. De kan hjälpa oss att fördjupa vår 
förståelse om hur svårigheterna kan ta sig i uttryck (Cohen, 2000). 
Frågeställningarna i denna uppsats rör förståelse av föräldrars upplevelse av sin 
situation varför en kvalitativ metodik bedömts som relevant (Langemar, 2008).  
Att urvalet av deltagare är styrt och att intervjupersonerna är handplockade kan ha 
betydelse för resultatet. Egna erfarenheter av området kan påverka 
arbetsprocessen både positivt och negativt. Samtalen kan ha underlättats av att 
intervjuaren är förtrogen med föräldrarnas erfarenheter, men tidigare erfarenheter 
av området kan ha påverkat bearbetning och tolkning av materialet. Det fanns 
redan innan intervjuerna en medvetenhet om den ofta mycket ansträngda vardag 
som familjerna lever i. Tankar kring att intervjun skulle ta tid och energi från 
personer som redan har snäva marginaler fanns. En strävan mot att stanna kvar i 
en intervjuposition och att inte övergå i en terapeutisk kontakt har varit central. 
Insikt om att tidigare erfarenheter kan påverka arbetet har hanterats genom att 
vara nyfiken och öppen för nya infallsvinklar i arbetet med materialet. Alla som 
deltog har generöst delat med sig av sina berättelser. Det har funnits ett genuint 
engagemang och en vilja att delta och bidra.  
 
8.2 Resultatdiskussion 
Tre teman framträder i intervjuerna: diagnos - en sorg och en lättnad, 
energikrävande vardag, samt ett kämpande för rätt hjälp och stöd.  
 
Diagnos - en sorg och en lättnad 
Föräldrarna beskriver att de tidigt sett och förstått att något är annorlunda med 
barnet. De försöker på olika sätt förstå och hjälpa sitt barn. Det som Stern (2005) 
kallar för den intersubjektiva väven, dvs. det finstämda samspelet då man som 
förälder och barn, i en gemensam dialog bygger och utvecklar relationen, ser 
annorlunda ut. När diagnos sätts blir det både en lättnad och en sorg. En process 
att förstå och acceptera svårigheterna börjar, en process som kan ta olika tid. Att 
förstå att det inte handlar om en sjukdom som går att bota, utan att det är en 
funktionsnedsättning, specifika svårigheter, som i varierande form och omfattning 
kommer att finnas kvar, blir för vissa smärtsam och svår att greppa. Samtidigt blir 
diagnosen även ett lättnad och ett svar på alla tankar och funderingar kring varför 
det inte fungerar, har fungerat. Att föräldrarna beskriver att diagnosen upplevs 
som en lättnad skiljer sig från vissa tidigare studier där föräldrar beskriver 
upplevelsen av diagnos enbart i negativa termer som sorg, förvirring, förlust, skuld 
vilket i vissa fall ledde till depression hos föräldern (Altiere & von Kluge, 2009). I 
studien beskrivs även att föräldrarna känner en stor förlust för att de har tvingats 
överge tidigare drömmar och förväntningar inför framtiden. Detta är en skillnad 
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mot vad som framkommer i intervjuerna där föräldrarna beskriver att de tidigt 
känt att något är annorlunda och att diagnosen medverkat till att öka förståelsen 
för barnet och barnets beteende. 
 
Efter diagnos börjar ett sökande efter kunskap och tidigare händelser och 
beteenden går att lättare förstå. Föräldrarna beskriver att svårigheterna påverkar 
familjerna i stor omfattning. Detta har även visats i forskningen, att 
autismspektrumtillstånd är en allvarlig funktionsnedsättning som påverkar 
individer och familjer i större omfattning än andra funktionsnedsättningar 
(Griffith, Totsika, Nash, Jones, & Hastings, 2012). 
 
Flera av föräldrarna beskriver att barnet har ytterligare funktionsnedsättningar, 
som till exempel ADHD, dyslexi, OCD. I flera av intervjuer beskrivs det att 
barnet i perioder har drabbats av psykisk ohälsa som ångest, depression och 
självskadebeteende. Vissa familjer har upplevt traumatiska situationer som har satt 
djupa spår. Att det är vanligt att det förekommer flera neuropsykiatriska diagnoser 
samtidigt och att det kan förekomma en psykiatrisk samsjuklighet vid autism har 
forskning visat (Attwood, 2008, Gillberg & Rasmussen, 2011).  
 
Bauer (2007) lyfter fram att bristerna i de biologiska anlagen kan göra det svårare 
för föräldrar att få en speglande kontakt med sitt barn. På grund av detta kan de  
medfödda spegelsystemen gå miste om avgörande, tidig träning när de inte får 
träda i funktion. Genetisk aktivitet, neurobiologisk struktur och erfarenheter av 
omvärlden påverkar ständigt varandra. Ett nyfött barns biologiska 
grundutrustning kan inte ändras, däremot kan spädbarn och små barn få möjlighet 
att möta en speglande och förstående omgivning. Resultaten från intervjuerna 
visar att föräldrar kan uppfatta en diagnos, även om den kan vara chockande, 
smärtsam och svår, som en lättnad och ett stöd i att förstå och bemöta sitt barn. 
Utifrån denna förståelse kan en speglande och förstående omgivning skapas som 
kan underlätta samspel och kommunikation. 
 
Energikrävande vardag 
Den annorlunda utvecklingen, det annorlunda fungerandet och svårigheterna som 
följer påverkar familjen i hög grad. Vanliga utvecklingssteg tas inte eller tas i en 
annan form vilket påverkar relationerna i familjen. Föräldrarna i intervjuerna 
beskriver hur de upplever att det ställs höga krav på dem och att de förutom 
föräldrarollen också måste inta flera andra roller. Detta är något som även 
Hoogsteen & Woodgate (2013) har visat. I intervjuerna framkommer att 
funktionsnedsättningarna tar energi och tid. Syskon får stå tillbaka trots att 
föräldrar försöker räcka till men det beskrivs även att syskon ”slipper” krav, 
uppgifter som syskon i vanliga fall ställs inför, som att gå tillsammans till och från 
skolan. Föräldrarna beskriver att skapandet av ett vardagligt liv blir som en 
omfattande och tidskrävande arbetsuppgift. Detta bekräftas av Wrangsjö (2009) 
som även påtalar att svårigheterna kan leda till att familjer blir isolerade och att 
föräldrarna betraktas som inkompetenta av omgivningen. Detta visar sig även i 



  

24 
(32) 

 

 

intervjuerna, föräldrarna uttrycker att de i vissa sammanhang upplevt sig ha blivit 
kritiserade istället för respektfullt bemötta.  
 
Föräldrarna i intervjuerna beskriver hur slut och dränerad på energi barnet kan 
vara efter en ”vanlig dag” och hur energikrävande sociala situationer kan vara, 
även tillsammans med personer de känner väl. En del personer med diagnos inom 
autismspektrum utarbetar en egen logik där de försöker kompensera för sina 
svårigheter vad gäller socialt samspel genom att på ett omfattande och 
tidskrävande sätt räkna ut sådant som för andra går automatiskt (Lögdahl, 1999, 
Bauer, 2007). Bristen på automatisering har ett högt pris, det tar mycket energi 
och kan leda till att personen blir kraftigt utmattad av till exempel sociala 
situationer och behöver gott om tid för återhämtning (Julin, 2013). Detta kan vara 
en central och viktig bit att tänka kring när det gäller behandling och något som 
kan vara svårt för personer utan svårigheter att förstå vidden av.  
 
Forskning har visat att konsekvenserna av funktionsnedsättningen sliter på 
föräldrarnas relation och att föräldrar till barn med autism löper dubbelt så stor 
risk att skilja sig än föräldrar till barn utan autism (Solomon & Chung, 2012). I 
intervjuerna i denna studie framträder det tydligt att belastningen är stor och 
många gånger övermäktig för föräldrarna, vilket sliter på deras relation. Att få 
vardagen att ”gå ihop” innebär att de många gånger tvingas växeldra och tiden 
tillsammans som par blir ibland minimal. Trots detta och trots att föräldrarna 
ibland har olika syn på hur situationer ska hanteras, beskrivs det i intervjuerna en 
känsla av stark samhörighet.  
 
Ett kämpande för rätt hjälp och stöd  
Grunden i arbetet med personer med autismspektrumtillstånd och deras anhöriga 
är att vara i relation och att kommunicera, precis som i allt terapeutiskt arbete. Det 
som skiljer är att det finns genomgripande svårigheter vad gäller socialt samspel 
och kommunikation. Sättet att tänka, att uppfatta omvärlden och att 
kommunicera är annorlunda vilket Mandre (2002) visat. De metoder som 
vanligtvis används i terapeutiskt arbete tycks inte fungera alla gånger. I 
intervjuerna beskrivs att insatser och behandlingar inte förstås av personerna 
själva, ej heller av föräldrarna alla gånger. Föräldrarna uttrycker att det saknas 
kunskap hos professionella och att stöd och behandling inte är anpassat till 
funktionsnivån. Forskningen har visat att behov av samtalsstöd och terapi finns. 
Behandlingen måste dock anpassas till individerna och det måste finnas kunskap 
om funktionsnedsättningen hos behandlaren (Attwood, 2008, Gillberg & 
Rasmussen, 2011, Mellfeldt Milchert, 2014).  
 
Föräldrarna i intervjuerna upplever att ett stort ansvar hamnar på dem. Det tycks 
som att det är föräldrarnas kämpande som avgör om barnet får hjälp och stöd.    
Att det ställs extra krav på föräldrar till barn med autism och att belastningen kan 
upplevas som övermäktig är något som Mellfeldt Milchert (2014) belyst. Det finns 
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en risk att de som inte orkar informera sig om rättigheter och som inte orkar 
kämpa för att få hjälp och stöd kan bli utan.  
 
Kunskapen om autismspektrumtillstånd har ökat och det finns idag en större 
medvetenhet om att svårigheterna existerar. Vi har en lagstiftning, Lag om stöd 
och service till vissa funktionshindrade – LSS, som ska se till att individer får stöd 
och hjälp. Trots detta rapporterar föräldrarna i intervjuerna att kunskapen hos 
professionella brister och att de får kämpa hårt för att barnet ska få stöd och 
hjälp. Det är tydligt att det fortfarande återstår ett arbete vad gäller att öka 
kunskap och förståelse och att utveckla stöd och behandling för dessa familjer. 
I undersökningen framkommer fem centrala punkter: 
 

• Autismspektrumtillstånd medför en genomgripande påverkan på livet i 
familjen. 

• Diagnos har betydelse för att få kunskap om samt öka förståelsen för 
svårigheterna och i och med detta kunna skapa en speglande och 
förstående omgivning.  

• Professionellas kunskap om autismspektrumtillstånd är avgörande för att 
utformandet av behandling, stöd och hjälp ska bli rätt. 

• Kontinuitet i vård- och stödkontakter är av stor betydelse. 
• Att samverkan sker mellan olika vård- och stödkontakter är viktigt för 

individerna och familjerna. 
 

 
8.3 Förslag till fortsatt forskning 
Att utforska hur stöd och behandling ska utformas och anpassas så att personerna 
kan tillgodogöra sig insatserna, tycks oerhört väsentligt. Det som har framkommit 
i intervjuerna och som även beskrivs i litteraturen är att förståelse för och kunskap 
om funktionsnedsättningen är avgörande för att rätt stöd ska kunna ges och för 
att terapeutiska insatser ska kunna genomföras. Utifrån detta vore det intressant 
att utforska i vilken omfattning kunskap om funktionsnedsättningar integreras i 
psykoterapiutbildningar idag. 
 
I arbetet med materialet väcks tankar kring hur utvecklingen påverkas vid diagnos 
tidigt kontra sent i livet. Finns något samband mellan sent identifierande och sen 
förståelse för svårigheterna och utvecklandet av psykisk ohälsa hos individen och 
familjemedlemmar?  
 
Intressant vore även att utöka kunskapen om syskons upplevelse av att växa upp i 
en familj där det finns autism. Dels för att ta reda på hur deras behov av stöd och 
hjälp ser ut, men också för att ta vara på deras kunskaper och erfarenheter som 
kan vara till hjälp i utvecklandet av metoder. Att syskon kan vara en resurs och en 
tillgång i re/habilitering börjar uppmärksammas allt mer. Ofta vet de andra saker 
om sitt syskon än föräldrarna och de ser möjligheter där vuxna många gånger ser 
svårigheter. 
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Autismspektrumtillstånd och relationer i familjen 

 
Har Du möjlighet att delta i en studie som handlar om att kartlägga hur 
relationerna i en familj upplevs när en familjemedlem har diagnos inom 
autismspektrum?  
 
Jag går sista året på psykoterapeutprogrammet och studien ingår i mitt 
examensarbete. Fokus i arbetet är att samla information om hur föräldrar till barn 
i tonåren, alternativt föräldrar till vuxna barn med diagnos inom autismspektrum 
upplever relationerna i familjen. Samt hur de ser på behovet av stöd och hjälp. 
Datainsamlingen kommer att ske via intervjuer. Intervjun beräknas ta cirka en 
timme. Intervjun sker antingen på min mottagning eller på plats som Du själv 
föreslår. Intervjuerna kommer att spelas in men deltagandet är anonymt. Efter 
transkribering av intervjun kommer det inspelade materialet att raderas. Resultatet 
av studien kommer att presenteras så att Du inte kan identifieras.  
 
Deltagandet är helt frivilligt. Du kan avböja att svara på vissa specifika frågor och 
Du kan när som helst avbryta ditt deltagande i studien utan att ange orsak.  
 
Om Du har några frågor eller vill veta mer, ring eller skriv till mig. 
 
Vänliga hälsningar 
 
Marie Julin 
 
e-post: 
 
Tel:  
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Samtyckesblankett 
 
Jag har tagit del av information om studien. 
 
Jag är medveten om att deltagandet sker anonymt, att det är frivilligt och att jag 
när som helst kan avbryta utan att ange orsak. Resultatet av studien kommer att 
presenteras så att deltagarna inte kan identifieras. 
 
Härmed ger jag mitt samtycke till att bli intervjuad och att intervjun spelas in på 
band.  
 
 
 
Underskrift av deltagare                                           Underskrift av deltagare 
 
 
________________________________ _________________________ 
Ort, datum   
 Ort, datum 
 
 
____________________________________         _____________________________ 
Underskrift   
 Underskrift 
 
 
_____________________________________       _____________________________ 
Telefonnummer Telefonnummer 
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Bilaga 2 
 
 
Frågeområden 

 
 

Familjeförhållanden 
 
Beskriv din/er familj 
 
Ålder på barnet, barnen 
 
 
Skola, utbildning, sysselsättning 
 
 
 
Diagnos/diagnoser 
 
I vilken ålder skedde utredning? 
 
Hur kom det sig att det blev en utredning? 
 
Hur var tiden före diagnosen? 
 
Hur mottogs utredningsresultatet? 
 
Vilken betydelse har diagnosen haft för familjen? 
 
 
 
Relationer i och utanför familjen 
 
Barnet – föräldrarna 
 
Barnet – syskon 
 
Mor – syskon 
 
Far - syskon 
 
Mor - far 
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Hur ser familjens nätverk ut?  
 
Vilka relationer utanför familjen är viktiga? 
 
Hjälp och stöd 
 
Hur såg behoven av hjälp ut innan och efter utredning/diagnos? 
 
Tillgodosågs behoven? 
 
Blev det någon skillnad vad gäller möjlighet till stöd efter utredning?  
 
Hur ser behoven av hjälp ut idag? 
 
Tillgodoses behoven? 
 
Hur ser stödet från professionella ut idag? 
 
Hur ser stödet från det privata nätverket ut idag? 
 
 
Något som inte har berörts i intervjun 
Finns det något du/ni vill tillägga? 
 


