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Förord 
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även Föreningen Autism för att de hjälpt oss hitta dessa föräldrar. Utan er  
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ABSTRAKT 
 
Idag anser de flesta professionella världen över att autism är en organisk skada. Ett barn med 
autism bearbetar information och uppfattar världen annorlunda än andra. Det mest 
utmärkande draget hos dessa barn är att de har svårt med den sociala kompetensen. Syftet 
med studien var att belysa och öka förståelsen för hur föräldrar till ett barn mellan åldrarna 
noll till tolv år med diagnosen autism, upplever sin livssituation. Vi valde att genomföra en 
intervjustudie med fem föräldrar till barn med detta funktionshinder. För cirka tio år sedan 
koncentrerades forskningen mest på orsakerna till varför barnen fick autism, om det berodde 
på miljön eller om det var medfött. Det är först på senare år som intresset väckts för hur 
föräldrar till barn med autism har det i sin vardag och upplever stödet från samhället. 
Föräldrarna i vår studie uppgav att deras påfrestande situation medfört att deras hälsa, 
arbetsliv och fritid påverkats. Dock var de flesta nöjda med de insatser de hade även om det 
efterlystes ytterligare stöd. Denna uppsats innehar ett socialpsykologiskt perspektiv, där 
resultatet analyseras utifrån roll- och systemteori för att dessa på ett bra sätt belyser faktorer 
och relationer som påverkar familjernas livssituation. 
 
Nyckelord: autism, barn med funktionshinder, habilitering, föräldrar till autistiska barn, 
rättigheter, insatser.  
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Inledning 
Det har funnits många myter om autism, om dess orsaker och kanske framförallt om 
mammorna till autistiska barn. På 1950–talet fanns det teorier om att autism hos ett barn 
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uppkom på grund av att föräldrarna inte kunde visa kärlek till barnet. En av orsakerna trodde 
man var kyliga relationer mellan mamman och barnet.  
 
Det var under 1980–talet som det skedde en explosiv utveckling gällande forskningen om 
autism. Största delen av forskningsrapporterna handlade om neurologisk och genetisk 
forskning där man sökte de bakomliggande orsakerna till de autistiska symtomen. (Mandre, 
1999, s.143) I Sverige var det professor Christopher Gillberg som var bland de första att 
vetenskapligt påvisa att orsakerna var biologiska (Gerland, 1998, s. 66). Att ordet autism har 
börjat användas och kunskaper om det börjar spridas betyder inte att fenomenet är nytt, autism 
har troligen funnits i alla tider. Människor med detta funktionshinder finns förmodligen i alla 
kulturer och autism hos barn finns i alla sociala miljöer (Gillberg, 1999, s. 11). 
 
En person med autism bearbetar information och uppfattar världen annorlunda än andra, på 
grund av att de har en organisk skada (Mesibov, 1993, s. 5). Autism är något som personen 
lever med i hela sitt liv och det påverkar varje barn olika, en del barn pratar aldrig, medan 
andra kan uttrycka sig mycket bra, en del klarar sig bättre ute i samhället än andra osv. 
(Marshall, 2004, s. 1 & Powers, 2000, s. 3). Barn med autism och autismliknande tillstånd har 
olika symptom i olika åldrar (Gillberg, 1999, s. 55) och varje barn med autism är unikt, de har 
sina egna symptom och beteenden. Det går dock ändå att påvisa några allmänna kännetecken 
som dessa barn har. Personer med autism har svårt med den sociala kompetensen, vilket är det 
mest utmärkande draget hos dem. Det betyder att personen har svårt att förstå vad det är som 
förväntas av denne och hur han eller hon ska bete sig i olika sociala sammanhang (Waclaw, 
Aldenrud & Ilstedt, 1999, s.8, Powers, 2000, s. 4). De flesta autistiska barn har inte förmågan 
att leka tillsammans med andra barn, utan vill helst vara för sig själva och blir därför ofta 
väldigt isolerade. Dessa barn har också svårt att anknyta till andra i sin omgivning, det kan 
uppfattas som om de inte är särskilt intresserade av andra människor och detta kan spegla sig i 
att barnet undviker ögonkontakt och verkar leva i sin egen värld (Powers, 2000, s. 4).  
 
Ett annat typiskt drag för barn med autism är tal, språk och kommunikationsproblem. Det är 
inte säkert att barnet använder sig av talspråk för att kommunicera. I det fall där barnet har 
förmågan att tala kan de dock ha svårt att kontrollera ljudnivån, som till exempel när de skall 
svara på en fråga, kan de svara med en väldigt hög röst. De autistiska barnen har även svårt att 
ha en normal relation till saker och händelser, de kan monotont rada upp saker och ting efter 
varandra eller snurra konstant på något föremål. Många av dessa barn har ett stort behov av att 
ha kvar saker som de är och de kan reagera kraftigt på förändringar. (Powers, 2000, s. 5) 
Något som Gillberg (1999, s.47) uppmärksammat är att eventuella förändringar kan utmynna i 
fruktansvärda vredesutbrott, vilket framförallt visar sig i förskoleåldern.     
 
Det finns mycket kvar att studera när det gäller autism. Det är först på senare år som forskarna 
börjat intressera sig för hur föräldrar och familjer med ett barn med autism upplever sin 
situation. Personer med autism och deras anhöriga har ofta en besvärlig livssituation och de är 
många gånger i stort behov av stöd från samhället för att klara sin vardag. Autism är ett 
livslångt handikapp, vilket innebär att personer med detta funktionshinder förmodligen 
kommer att vara beroende av insatser från samhället under hela deras liv.  
 
Med tanke på ovanstående tror vi att ju bättre föräldrarna mår, än större stöd kan de vara för 
sina barn och desto bättre mår då barnen. Detta gör att vi undrar hur föräldrar till barn med 
autism har det. Hur bemöter samhället dessa föräldrar? Finns det stöd som efterfrågas av 
föräldrarna? Vi tror att det finns mycket kunskap om detta ämne som inte nått allmänheten än, 
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bland annat tror vi att föräldrarna själva har en hel del kunskap att förmedla, vilket innebär att 
det finns all anledning att forska vidare på området.  
 
Syftet med denna studie är att belysa och öka förståelsen för hur föräldrar till barn 0-12 år 
som har diagnosen autism, upplever sin livssituation. Våra frågeställningar är: 

- Hur upplever föräldrar till barn med diagnosen autism aspekter såsom familjeliv, 
information och bemötande från samhället? 

- Hur upplever föräldrarna möjligheten till stöd från samhället under 
utredningsprocessen och efter att barnet fått sin diagnos? 

 
För att kunna besvara dessa frågor har vi valt att genomföra intervjuer med föräldrar till barn 
med diagnosen autism, vilka redovisas i resultatdelen. Därefter analyseras resultatet utifrån 
roll- och systemteorin kopplat till den tidigare forskningen på området som vi funnit relevant 
för ämnet. Sedan kommer slutdiskussionen, där vi resonerar kring hur frågorna har besvarats, 
vilka kunskaper vi genom denna studie har fått.  
 
Bakgrund 
Då en av oss haft praktik och arbete på en barn- och familjeenhet vid ett socialkontor har 
denne upplevt att familjer med barn som uppvisar symptom på till exempel autism och inte får 
den hjälp de behöver. Socialtjänsten där har inte tillräckliga resurser för dessa barn och för att 
få stöd enligt Lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS) krävs det att barnet har 
en diagnos, vilket kan ta lång tid att få. Enligt en rapport från Socialstyrelsen (2003, s. 7) 
anser landstingen att, bland de barn och ungdomar som inte får den habilitering de är i behov 
av, så har många av dem ADHD, autism eller Asperger syndrom. I samma rapport 
framkommer det att, för att få det stöd och insatser inom hälso- och sjukvård som barnet kan 
behöva, så krävs det oftast att barnet fått en diagnos. De familjer som socialstyrelsen tillfrågat 
upplever att väntetiderna för utredning till diagnos är alldeles för långa och det innebär därför 
stora problem för barnen och deras familjer. Detta är anledningen till att vi blivit intresserade 
av ämnet. Vi vill genom denna uppsats lyfta fram föräldrarnas livssituation och öka 
förståelsen för detta fenomen för blivande socionomer. 
 
Att få och ställa en diagnos är inte helt enkelt. Enligt Granstedt (2003, s. 60-62) så är det på 
grund av att diagnoserna är beteendedefinierade som diagnosarbetet är svårt att göra. 
Utredaren ska jämföra personens beteende med det förväntade i relation till personens 
utvecklingsnivå. Sedan ska det tas i beaktande om det finns andra möjliga förklaringar till just 
detta symptom för att kunna ta ställning om det stämmer in på en specifik diagnos. Det är 
hjälpbehovet som avgör om en diagnos ska ställas eller inte. De som klarar sig utan extra stöd 
behöver ingen diagnos. Men det finns de som faktiskt blir hjälpta bara av att få diagnosen, 
eftersom den ger en förklaring till det avvikande. Det är lättare för en person att leva med sitt 
funktionshinder om han eller hon själv förstår sitt avvikande beteende.  
 
Alla barnfamiljer utsätts för påfrestningar, ibland är dessa så stora att familjerna inte klarar 
dem på egen hand. Vad som skiljer en familj med ett barn med autism åt, jämfört med andra, 
är att familjens tillvaro till stor del kretsar kring det autistiska barnet (Cohen, 2000, s. 87). 
Autism kan yttra sig olika hos olika barn och familjer, vilket säkerligen beror på många 
orsaker. Därför tror vi det är viktigt med rätt stöd till rätt familj vid rätt tidpunkt. För att detta 
ska bli möjligt är det viktigt att professionella är lyhörda för föräldrarnas åsikter och behov.  
Det finns lagar såsom socialtjänstlagen, skollagen etc. som ska se till att handikappade barn 
ska ha möjlighet att leva på liknande villkor som andra barn. Dessa grundar sig på 1960-talets 
värderingar om att alla människor i vårt samhälle skulle ha rätt till skolgång, boende, arbete 
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eller åtminstone försörjning. Vi skulle ha ett samhälle som var öppet och tillgängligt för alla. 
Då talades det mycket om att handikappade barn skulle ha rätt att växa upp i sina egna 
familjer. De ekonomiska tillgångarna var relativt goda på 1960-talet, vilket innebar att det 
satsades på en utökning av samhällsresurserna för dessa barn (Lagerheim, 1996, s. 70-71). 
Avsikten var att garantera ett samhälle för alla, en skola för alla och en meningsfull fritid för 
alla med stöd och bidrag för att kompensera dem som till viss del stod utanför samhället. 
Detta ingav hopp för de handikappade, som fick stöd och rättigheter i och med lagstiftningen 
(s.77). En viktig händelse angående funktionshindrades möjlighet till samma levnadsnivå som 
andra medborgare var när omsorgslagen stiftades 1986. Denna lag innebar stärkta rättigheter 
för personer med funktionshinder, den tog ett första steg i riktning mot en stark och 
individinriktad lagstiftning. Ett andra steg i denna riktning var när omsorgslagen 1994 ersattes 
med LSS. De två största förändringarna som kom med LSS var att ansvaret för insatserna 
övergick från landstingen till kommunerna och att lagen kom att gälla även utvecklingsstörda 
personer med funktionshinder (Pfannenstill, 2002, s. 91).  

 
Stödet som finns från samhället till personer med funktionshinder regleras idag av flera olika 
lagar och förordningar. Tre viktiga lagar när det gäller detta är Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- 
och sjukvårdslagen (HSL) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 
LSS är en pluslag till SoL och HSL för personer med omfattande funktionshinder. LSS kan 
sägas vara en speciallag i förhållande till SoL och HSL som är mer allmänt tillämpliga. 
Eftersom LSS bygger på den enskildes möjlighet till påverkan och rätt till självbestämmande 
är det av stor vikt att belysa funktionshindrades upplevelser av insatserna. (Statens offentliga 
utredningar, SOU, 2004, s. 156). LSS är den lag som är mest betydelsefull för personer med 
autism eller autismliknade tillstånd. Omgivningens syn på funktionshindret, alltså hur 
samhället bemöter dessa personer har stor betydelse för individerna. Personer med autism och 
autismliknande tillstånd behöver ofta stor hjälp i sin vardag från offentlig verksamhet. Detta 
innebär att de i större utsträckning än andra medborgare blir föremål för myndighetsbeslut och 
att de ur ett rättssäkerhetsperspektiv bör betraktas som särskilt utsatta (Pfannenstill, 2002, 
s.106-108). 
 
Målet med LSS är att barnet och dess familj ska få möjlighet att leva som andra barn och 
familjer. Den enskilde ska i så stor utsträckning som möjligt få chans till inflytande och 
medbestämmande över de insatser som finns att tillgå (SOU, 2004, s. 53). LSS är en 
rättighetslag, vilket betyder att det bland annat är möjligt att överklaga de beslut som fattats 
utifrån denna lag. Detta gäller endast beslut om insatser som avslagits, inte beviljade insatser 
(Bergstrand, 2003, s. 7). För att ha rätt till insatser enligt LSS måste personen ha stora och 
varaktiga funktionshinder vilka föranleder betydande svårigheter i vardagen, som innebär ett 
behov av omfattande service för individen (s. 13). Kommunerna har i LSS ett stort ansvar för 
de svårast funktionshindrade och ska söka upp dem som kan tänkas ha rätt till dessa insatser, 
samt ge information på ett sådant sätt att den det gäller kan ta emot den (Printz, 2001, s. 51). 
 
Det har skett en avsevärd förändring när det gäller situationen för barn med autism och deras 
föräldrar.  Förr ansåg man att barnen mådde bäst av att skiljas från sin familj. Till skillnad mot 
idag då man har förstått att familjen är ett stort stöd för barnet och dess utveckling. Idag har 
man godtagit att autism är ett funktionshinder som drabbar barnet, en konsekvens som 
påverkar barnets emotionella och intellektuella utveckling, där det finns en risk att det medför 
oerhört stora påfrestningar på deras familj. Autism likställs i svensk lagstiftning med 
begåvningshandikapp när det gäller barn och föräldrars rättigheter till stöd från samhället. 
Denna markering i LSS har medfört en enorm förändring avseende synen på barn med autism 
och deras föräldrar (Gillberg, 1999, s. 16).  
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Centrala begrepp 
Det finns ett antal begrepp som kräver en närmare förklaring för att lättare förstå innebörden 
av tidigare forskning och problemformuleringen. De begrepp som här nedan kommer att 
definieras är följande: autism, stöd från samhället, habilitering och rehabilitering, insats 
enligt LSS, LSS-handläggare, vårdbidrag och särskola.  
 
Autism: Enligt Gillberg (1999) delas oftast autism in i svår, medelsvår och lindrig.  Numera 
sammanförs många gånger autism, Aspergers syndrom, andra autismliknande tillstånd och 
autistiska drag under rubriken autismspektrum. Det finns ett antal olika benämningar på 
autism, för att få en bättre överblick vad detta innebär visar vi en tabell enligt Gillberg (1997, 
s. 28) på vad som ingår inom autismspektrum:  
 

 
Autismspektrumstörningar: 

 
 
Autism 
   Infantil autism   
   Autistiskt syndrom   
   Kanner syndrom 
 
Asperger syndrom 
   Autistisk personlighetsstörning 
 
Andra autismliknande tillstånd  
   Genomgripande störning i utveckling utan närmare specifikation 
 
Autistiska drag 

 
 
Infantil autism, autistiskt syndrom och Kanner syndrom är alltså synonymer till autism. 
Likaså är autistisk personlighetsstörning en synonym till Asperger syndrom, och 
genomgripande störning i utveckling utan närmare specifikation är en synonym till andra 
autismliknade tillstånd.  
 
De diagnoskriterier som enligt Gillberg (1999, s.19) de flesta professionella idag är överens 
om  ska gälla för autism är: 
 
                       1. Kraftig begränsning av förmågan till ömsesidig social interaktion. 

2. Kraftig begränsning av förmågan till ömsesidig kommunikation, inklusive 
begränsning i språkförståelse samt svårigheter och avvikelser när det gäller förmågan 
att uttrycka sig verbalt och  icke–verbalt. 
3. Kraftig begränsning i beteenderepertoaren och förmågan att fantisera med 
utstuderade ritualbeteenden, märkliga rutiner eller extremt avvikande lekbeteende.  

 
Dessa tre kriterier överensstämmer med dem som anges i det amerikanska diagnossystemet 
DSM–IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th edition), som är det 
som oftast används världen över (s. 20). För att ställa diagnosen autistiskt syndrom (autism) 
måste alla symtomen finnas. Personer som uppfyller två av dessa kriterier diagnostiseras som 
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havande partiellt autistiskt syndrom, vilket är autismliknande tillstånd. Övriga personer har 
autistiska drag (s.35).  
 
Stöd från samhällte: Detta omfattar i uppsatsen insatser enligt LSS, handläggning och 
ekonomiskt stöd från försäkringskassan, habilitering från landstinget, resurs i förskola 
respektive skola samt stöd såsom information, temakvällar, aktiviteter etc. från Föreningen 
Autism. 
  
Habilitering och rehabilitering: Habilitering är när man vid nedsättning eller förlust av någon 
funktion efter tidigt förvärvad skada/sjukdom på bästa sätt försöker stödja individen att 
utveckla så bra funktionsförmåga som möjligt. Rehabilitering är när man vid nedsättning eller 
förlust av någon funktion efter skada/sjukdom på bästa sätt försöker stödja individen att återfå 
så bra funktionsförmåga som möjligt. Både habilitering och rehabilitering är målinriktade 
insatser där den enskildes möjligheter till påverkan gällande planering, genomförande och 
uppföljning bör uppmärksammas och skyddas (Socialstyrelsen, 2003, s. 9).  
 
Insats enligt LSS: Avser ett verkställt beslut enligt LSS. Enligt denna lag kan särskilt stöd ges 
utifrån tio olika insatser, som exempelvis kan nämnas korttidstillsyn, avlösarservice, råd och 
stöd och korttidsvistelse. De förklaras inte närmare här utan de insatser som berörs i uppsatsen 
definieras allteftersom de nämns. En person kan inneha fler än en insats, dessa olika insatser 
finns reglerade i 9 § LSS. Landstingen ansvarar för insatsen råd och stöd, resterande insatser 
ansvarar kommunen för. Kommuner och landstingen kan komma överens om en annan 
ansvarsfördelning. I vissa fall har man gjort det, där en del kommuner även har ansvar för 
insatsen råd och stöd (Socialstyrelsen, 2005a, s. 12).  
 
LSS-handläggare: I varje kommun finns en LSS-handläggare som utreder och fattar beslut 
om insatser enligt LSS (Åkerström & Nilsson, 2004, s. 21) 
 
Vårdbidrag: Försäkringskassan är den myndighet där föräldrarna kan ansöka om vårdbidrag, 
vilket är en ersättning till föräldrar som vårdar ett sjukt eller funktionshindrat barn. Denna 
ersättning kan även ges för merkostnader på grund av barnets funktionshinder 
(www.forsakringskassan.se). Merkostnader kan till exempel vara slitage på kläder och 
kostnader för speciell mat. Föräldrarna kan få vårdbidrag längst till och med juni det år barnet 
fyller 19 år (Handikappupplysningen, 2004, s. 6). 
 
Särskolan: Särskolan är 10–årig och skolplikten gäller tills att personen fyllt 17 år. Det finns 
två olika nivåer när det gäller grundskolenivån i särskolan, dessa är grundsärskola och 
träningssärskola. Det finns även gymnasiesärskola, som är frivillig (Åkerström & Nilsson, 
2004, s. 22)   
 
Funktionshinder: När en person på grund av skada eller sjukdom inte kan eller är begränsad 
att utföra aktiviteter på det sätt som kan betraktas som normalt, så anses personen ha ett 
funktionshinder (Socialstyrelsen, 2003, s. 9). 
 
Tidigare forskning 
För cirka tio år sedan koncentrerades forskningen mest på orsakerna till varför barnen fick 
autism, om det berodde på miljön eller om det var medfött. Det är först på senare år som 
intresset väckts för hur föräldrar till barn med autism har det i sin vardag och upplever stödet 
från samhället. Det finns inte så mycket forskning angående detta ämne jämförelsevis med 
andra, varför vi även kommer att titta på närliggande forskning. 
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Riksförsäkringsverket (RFV, 2002) har genomfört en intervjustudie med föräldrar till ett 
funktionshindrat barn. Studiens syfte var att beskriva hur föräldrar till barn med 
funktionshinder upplevde stödet från samhället (s. 7). Det framgick att föräldrar till barn med 
funktionshinder nekades hjälp på grund av att det inte fanns ekonomiska resurser. De 
upplevde att det är beroende på var de är bosatta, om barnet har rätt till stöd eller inte från 
kommun, landsting och försäkringskassa. Enligt föräldrarna fanns det svårigheter med få tag 
på handläggare, detta var ett problem eftersom det krävde mycket tid från föräldrarnas sida.  
Många gånger ansåg föräldrarna att det saknades vägledning och information om vilket stöd 
som fanns från samhället, de fick själva leta reda på information om sina rättigheter. Flera av 
föräldrarna i denna studie uppfattade att skolan inte kunde erbjuda barnet det särskilda stöd 
som de var i behov av. De påpekade att det fanns större möjligheter till stöd under skolgången 
om barnet hade en diagnos (s. 11-16).  
 
Föräldrarna i denna studie ansåg att möjligheten till stöd var beroende av deras egen vilja och 
förmåga att kämpa för insatser, vilket kräver stort engagemang och tålamod (Ibid. s.18). 
Mamman upplevde att det var hon som skötte kontakterna med myndigheter och dylikt, att 
hon tog det största ansvaret. I studien framkom att det oftast var mamman som avstod från att 
arbeta, om någon av föräldrarna var tvungen till detta. Det var flera av mammorna i denna 
studie som hade varit eller var sjukskrivna (s. 21). Många gånger var det olika påfrestningar 
som gjorde att de blev sjukskrivna. Orsakerna var att det krävdes ständig tillsyn över barnet, 
brist på avlastning och att det förväntades av dessa mammor att ändå samtidigt kunna arbeta. 
Föräldrarna upplevde att det fanns små möjligheter till avlastning. Enligt RFV fanns det 
många orsaker till detta, en kunde vara att det fanns rekryteringsproblem gällande 
kontaktperson, personlig assistans och korttidsvistelse1 (s. 22).    
  
Det saknas generellt bra statistik när det gäller barn/ungdomar med funktionshinder men 
Socialstyrelsen (2005a) har nyligen kommit ut med statistik angående insatser enligt LSS år 
2004 för funktionshindrade personer, där de mest relevanta resultaten redovisas nedan. Denna 
rapport innehåller statistik som samlats in från samtliga kommuner i Sverige genom en 
enkätundersökning. Statistiken innehåller uppgifter angående de personer som hade ett eller 
flera verkställda beslut om insatser gällande LSS, även insatsen råd och stöd2 (s. 8). 
Socialstyrelsens studie visade att det under föregående år uppskattningsvis var mellan 55 000 
– 57 000 personer som hade en eller flera insatser enligt LSS, det motsvarar ca 0.6 procent av 
Sveriges befolkning. Det skiljde sig markant mellan såväl län som kommuner inom länen 
gällande antalet personer med beslut om insatser enligt LSS i förhållande till befolkningen. 
Stockholms län hade det allra lägsta länsgenomsnittet, något som även gällt vid tidigare års 
mätningar. Det hade skett en ökning med 20 procent när det gällde antal personer med 

                                                 
1 Kontaktperson: Ett personligt stöd för den funktionshindrade med syfte att bryta isolering och att underlätta till 
ett självständigt liv i samhället (Bergstrand, 2003, s. 24). Personlig assistans: Personer med stora och varaktiga 
funktionshinder har rätt till att få hjälp med exempelvis sin personliga hygien, måltider, att klä sig 
(Socialstyrelsen, 2005a, s. 12). Korttidsvistelse: Den funktionshindrade och dennes anhöriga har rätt till 
avlastning utanför hemmet vilket innebär att den funktionshindrade tillfälligt vistas i t.ex. ett korttidshem, i en 
annan familj eller deltar i lägerverksamhet (Printz, 2004, s. 50).  
 
2 Råd och stöd: Personer med stora funktionshinder och även deras anhöriga har rätt till rådgivning och annat 
personligt stöd från till exempel kurator, psykolog, sjukgymnast och logoped (Socialstyrelsen, 2005a, s. 12). 
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LSS–insatser sedan 1999. Den insats som ökat mest de senaste sex åren var korttidstillsyn3. 
Ungefär 29 procent av LSS–insatserna gavs till barn och ungdomar som var 22 år eller yngre. 
Avlösarservice4 och korttidsvistelse var de vanligaste insatserna för barn 0 – 6 år. Medan 
endast korttidsvistelse var den vanligaste insatsen gällande barn och ungdomar 7 – 22 år. 
Totalt sett över hela landet hade insatsen råd och stöd under åren 1998 till 2004 halverats. 
Stockholms län hade år 1998 alltså 3 000 personer med insatsen råd och stöd, medan det år 
2004 endast var 70 personer som hade denna insats (s. 15–20). 
 
I en rapport av Lundström (2005) där elva fäder hade intervjuats om sina upplevelser av 
föräldraskapet när barnet har ett funktionshinder, uppgav några att de önskat att de tidigt fått 
möjlighet att träffa andra föräldrar i samma situation. Det bästa stödet för de flesta var just att 
få träffa någon i samma situation. Alla uttryckte att det behövs professionell hjälp. Det fanns 
fäder som önskade att de fått samtalsstöd och de ansåg vidare att deras egna föräldrar betytt 
mycket för dem. Flera av föräldrarna i denna studie var generellt nöjda med det stöd som idag 
finns i samhället (s. 166-168). Föräldrarna uttryckte en oro inför framtiden, en oro för hur det 
skulle gå för barnet och för oväntade händelser. Föräldrarna hade sedan de fått ett 
funktionshindrat barn fått ett nytt tidsperspektiv, de levde mer i nuet än tidigare (s. 161). De 
flesta i studien berättade om positiva förändringar i livet av att ha fått ett barn med 
funktionshinder. Att de bland annat fått en ändrad inställning om vad som är viktigt i livet. 
Fäderna upplevde att de var nöjda med förändringen som skett (s. 163). Lundström ansåg i sin 
rapport att föräldrarna borde erbjudas samtalsstöd för att få bekräftelse i sin svåra situation. 
En viktig habiliteringsinsats ansågs vara att skapa mötesplatser för dessa föräldrar att träffas 
på. Något Lundström påpekade var att nästan ingen av fäderna hade något att anmärka på 
gällande hur barnet blev bemött av den närmaste omgivningen. Familj, vänner, arbetskollegor, 
föräldrar och personal verkade ha bemött dessa familjer med förståelse (s. 177).   
   
Enligt Socialstyrelsen (2005b) ska myndigheterna, såsom bland annat socialtjänsten, lämna 
nödvändig information till brukarna angående deras rättigheter för att de ska uppfylla sina 
åtaganden angående LSS. Men i denna rapport, som är en intervjustudie med föräldrar till 
barn med omfattande funktionshinder, framgick att föräldrarna ansåg att det fanns brister i 
kommunernas information till familjerna (s. 22). Föräldrarna berättade om byråkratiska 
handläggningsprocesser som tog lång tid, både när det gällde ansökningar om LSS-insatser 
och angående ansökningar om vårdbidrag. Familjerna kunde få vänta ett antal månader, 
ibland flera år på beslut (s. 26). Det framkom också att många familjer själva fick ta tag i och 
samordna samhällets stödinsatser, vilket var en bidragande orsak till att deras livssituation 
kunde vara ansträngd. Det i sin tur påverkade hälsa, arbetsliv, ekonomi och fritid. I rapporten 
påvisades även att om stödet inte blev som familjen ville eller om det dröjde innan det kom 
till stånd så ökades deras behov ju längre tiden gick (s. 56).  
 
Enligt föräldrarna förväntades LSS-handläggarna både uppfylla sina krav gentemot dem, 
genom att med stöd av lagen på ett objektivt, respektfullt och professionellt sätt göra en 
bedömning av familjernas behov och tillgodose dem. Föräldrarna upplevde även att 
handläggaren gentemot arbetsgivaren, förväntades ta hänsyn till kommunens ekonomi och 
                                                 
3 Korttidstillsyn: Skolungdomar över 12 år med stora funktionshinder har rätt till korttidstillsyn före och efter 
skoldagen (Socialstyrelsen, 2005a, s.13). Vissa får tillsyn och hjälp i hemmet medan andra har personligt stöd på 
fritids (Bergstrand, 2003, s.26). 
 
4 Avlösarservice: Föräldrar med barn som har stora funktionshinder har rätt till avlösning av personal i hemmet. 
Avlösningen är till för att föräldrarna ska få möjlighet till att koppla av och att till exempel kunna ägna sig åt 
eventuella syskon (Bergstrand, 2003, s.25). 
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hålla kostnaderna nere (Ibid. s. 57). Föräldrarna berättade att de blivit beviljade insatser som 
sedan inte verkställts. Familjens behov fanns kvar, men eftersom familjen fått ansökan 
beviljad gick beslutet inte att överklaga, vilket innebar att behovet kvarstod (s. 28). 
Socialstyrelsen påpekade att situationen för familjer med ett funktionshindrat barn fortfarande 
var mycket ansträngd tio år efter LSS–reformen. Reformen verkade hänga till stor del på 
individuella handläggares lagtolkningar, förmågan att kunna bedöma familjernas behov och 
även lokala riktlinjer som handläggare var hänvisade att rätta sig efter (s. 36). Att leva med ett 
barn med funktionshinder innebar en genomgripande påverkan på hela familjens situation. 
Det fanns föräldrar i denna studie som beskrev en vardag med stor arbetsbörda. Flera av dem 
jämförde familjens situation med att driva ett företag (s. 43). Många gånger hade föräldrarna 
inte möjlighet att arbeta heltid, en del kunde inte arbeta alls. Det krävdes enligt föräldrarna att 
det fanns en flexibel inställning hos arbetsgivaren för att det skulle fungera (s. 49). De 
föräldrar som var nöjda med stödet från samhället berättade att de haft täta kontakter med 
tjänstemän, att det hade funnits gemensamma mål dem emellan, en förståelse för varandras 
situation samt att de gemensamt hade verkat för planering, uppföljning och problemlösning  
(s. 51).  
 
Bernehäll Claesson (2004, s.80-81) har studerat vilket behov av stöd från samhället familjerna 
har med ett barn med funktionshinder. I denna rapport fanns det studier som pekade på brister 
såsom avsaknad av avlösning och samordning av olika insatser. Bernehäll Claesson påpekade 
att det var förvånansvärt att så många föräldrar beskrev att de saknade sådant stöd som de 
behövde. En del av dessa familjer berättade att de kände sig bekymrade inför framtiden och 
var inte helt säkra på att samhället faktiskt kommer att ge tillräckligt omfattande stöd. 
Föräldrarna såg sin vardag som en oändlig kamp. Det är svårt för en person som befinner sig i 
en utsatt livssituation att kunna se till sina rättigheter. Denna studie kom fram till samma 
resultat som Socialstyrelsen (2005b) det vill säga att föräldrar blivit beviljade insatser, men 
som inte hade verkställts på grund av att det saknats personal (s. 86). Enligt Bernehäll 
Claesson är avlösarservice ofta en förutsättning för att dessa familjer ska orka med den vård 
och omsorg som barnet är i behov av (s. 82).  
 
Larsson och Saric (1996) har intervjuat föräldrar till barn med autism där det framkom att 
familjens liv kretsade kring barnet som har autism och att både syskon och föräldrar blev 
tvungna att anpassa sig till dess behov. Detta medförde ofta att familjestrukturen ändrades och 
att relationerna mer eller mindre rubbades (s. 28). Föräldrarna uppgav att de var tvungna att 
ha en ständig tillsyn över barnet och att de därför tvingades begränsa sitt umgänge och 
fritidsliv. Barnets behov av rutiner gjorde att familjen hade svårt att vara flexibla och 
medverka i aktiviteter av olika slag (s. 20). Förutom att det var slitsamt med barnet som har 
autism så medförde även barnets funktionshinder att övriga relationer inom familjen blev 
ansträngda. Föräldrarna uttryckte att det var viktigt att få en meningsfull sysselsättning, att de 
emellanåt fick tid för sig själva och ha möjlighet till ett eget liv. Föräldrarna menade att det 
var av stor vikt att få möjlighet att umgås med andra i familjen. Eftersom det autistiska barnet 
tog mycket av föräldrarnas tid, hamnade syskonen många gånger i skymundan (s. 24-25).  
 
Johnson (1994) hävdar i sin uppsats, som är en intervjustudie om föräldrars livssituation med 
ett autistiskt barn, att avlastning för dessa familjer är en värdefull hjälp eftersom barnen 
kräver ständig tillsyn. Det skulle kunna vara en oersättlig hjälp att få avlastning några timmar 
i veckan, en avlastning som faktiskt kan vara avgörande om man orkar vidare eller inte. 
Däremot menade Johnsson att stödet från anhöriga i längden kunde leda till att relationerna 
med anhöriga blir ansträngda och att det därför i många fall är bättre med stöd från 
utomstående (s. 24).  
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Sivberg (2002) har gjort en studie inom Kronobergs län, om hur föräldrar till barn med 
autismspektrumstörningar upplevde sin vardag. En studie som innehöll tre delstudier med 
familjer med ett barn med diagnos autismspektrum och en kontrollgrupp med matchade 
familjer. För att genomföra denna studie användes psykologiska test och intervjuer. Syftet 
med studien var att beskriva stress, coping, familjesystem och tidigare erfarenheter hos 
föräldrar till barn med autismspektrumstörningar (s. 6). Sivberg menar att studien visar att 
föräldrar till barn med autism hade högre stressnivåer, både när det gäller föräldraattityder5 
och den totala belastningen på familjesystemet, än kontrollgruppens föräldrar. På grund av 
den höga belastningen på familjesystemet riskerade även syskonen att utveckla psykosociala 
eller fysiska stressrelaterade symptom. Föräldrar med autistiska barn hade högre benägenhet 
att uppfatta barnet som orsak till familjens problem. Sivberg hävdar att det kan finnas en risk 
att en familjejargong utvecklas, som innebär att det autistiska barnet tillskrivs all problematik 
i familjen, att barnet får en så kallad syndabocksroll (s. 23-24). 
 
Ahlqvist (1997) har genomfört en studie med föräldrar till barn med diagnosen autism. Syftet 
med undersökningen var att öka förståelsen för autism, dess orsaker och verkan och då i 
relation till individ, familj och samhälle (s. 43). I studien framkom att föräldrarna fick driva 
en kamp för att få rätt avlastning. Att vara förälder till ett autistiskt barn kan vara krävande, 
eftersom det innebär begränsningar när det kommer till familjens umgänges- och 
sysselsättningsmöjligheter. Den ständiga tillsynen barnen kräver och bristen på sömn var 
något som tröttade ut föräldrarna (s. 55). Ahlqvists undersökning visade att det fanns föräldrar 
som var tvungna att göra stora förändringar i sina liv, som exempelvis sluta eller förändra sitt 
arbete. Föräldrarna visade dock inte någon ångest över att behöva ge upp sina egna intressen. 
Detta berodde förmodligen på att när någon närstående drabbas av olycka eller sjukdom 
förändras perspektivet på livet för många personer, och att det kan vara så att föräldrarnas 
livsperspektiv förändrades på ett likartat sätt då de fick ett barn som är handikappat. Vissa 
förändringar för familjerna hade dock inte varit nödvändiga om samhällets resurser varit 
anpassade efter familjernas behov. Ahlqvist menar att om föräldrarna ska orka med sin 
livssituation så krävs individuella insatser som är anpassade efter vad familjen behöver. 
Studien visar att föräldrarna hade varierande behov av stöd från samhället. Föräldrarna 
uttryckte att de hade svårt att få rätt hjälpbehov tillgodosett. Det kunde då gälla brister i 
information om både handikappet och vilket stöd som finns att tillgå (s. 56-57).  
 
Phannenstill (2004) har skrivit en avhandling som behandlar hur personer med autism och 
autismliknande tillstånd bemöts av olika myndigheter som de kommit i kontakt med när de 
sökt vård och omsorg. Avhandlingen belyser sex fallbeskrivningar av personer med autism 
och autismliknande tillstånd som såväl innan som efter diagnos vårdats inom psykiatrin        
(s. 14). Phannestill menar att föräldrarna i dessa fallbeskrivningar sågs som delvis ansvariga 
för barnets beteendestörningar. I samtliga fall framkom att det fanns ett starkt engagemang 
hos föräldrarna gällande deras barn. Föräldrarna hade åsikter om den vård och behandling 
som tillämpats på deras barn och ställde krav på att få vara delaktiga i planeringsarbetet, och 
även när det gällde att utvärdera dessa insatser. När resultatet uteblev försökte föräldrarna leta 
efter nya behandlingsmetoder och vårdmiljöer (s. 192) Phannenstill hävdar att berörda 
personer inte får den behandling eller bemötande som de är i behov av (s. 202).  
 
Carlberg (2000) har genomfört en studie om hur föräldrars livssituation ser ut när de har ett 
barn med autismspektrumstörning. Där framkom att det tog tid att ta reda på vilka insatser 
som fanns i samhället och vilka som passade barnens behov bäst. Föräldrarna upplevde att 
                                                 
5 De föräldraattityder som undersöktes med hjälp av ett psykologiskt test genom en enkätundersökning var: 
Kärleksfull omsorg, Oro, Stress och Skuldkänslor.  
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barnens hjälpbehov varierade beroende på barnets ålder (s. 43). De ansåg att lärarna och andra 
föräldrar med autistiska barn var de som hade bäst förståelse för deras situation (s. 49). Det 
fanns en oro hos föräldrarna i denna studie för hur barnets framtid kommer att se ut, bland 
annat vilka insatser barnet kommer att ha möjlighet att få (s. 53). 
 
Sammanfattning av tidigare forskning 
Det framgår tydligt i forskningen att hela familjen mer eller mindre påverkas när ett barn 
drabbas av ett funktionshinder. Ett barn med autism kräver ständig tillsyn, vilket för 
föräldrarna innebär stora förändringar. De får själva lägga ner mycket tid på att söka 
information om vilka stödinsatser som finns. Detta påverkar deras hälsa, arbetsliv, fritid, 
ekonomi etc och familjen får anpassa sig efter barnets behov. Föräldrarna upplever att det 
finns en hel del brister gällande stödet från samhället, dock är vissa generellt nöjda med de 
insatser som finns. Många anser att det saknas information och vägledning om vilka 
rättigheter de har. Flera studier visar att föräldrarna upplever att vilken hjälp de får är 
beroende av var familjen är bosatt. Avlastning för dessa familjer är viktigt, men föräldrarna 
kan få vänta länge på att en beviljad insats ska verkställas. Flertalet studier visar att föräldrar 
till barn med funktionshinder känner en oro inför vilka insatser som kommer att finnas för 
barnet i framtiden. Många berättar om att tidsperspektivet ändrats i och med att de fått ett 
funktionshindrat barn, de lever mer i nuet.      
 
Metod  
För att på bästa sätt uppfylla uppsatsens syfte valde vi att genomföra en intervjustudie med 
fem föräldrar till barn med diagnosen autism. Tillvägagångssättet redovisas nedan.  
 
Datainsamling 
Som Olsson och Sörensen (2002) hävdar, används kvalitativa metoder såsom djupintervjuer 
när forskaren vill förstå personen utifrån hennes personliga perspektiv och referensram, och 
strävar efter en så fullständig bild som möjligt av dennes situation (s. 63). Kvalitativ metod 
inriktar sig ofta på det unika och helheten. Vi beslutade oss för att leta reda på någon eller 
några föreningar, där föräldrar till autistiska barn var medlemmar, som skulle ha möjlighet till 
att hjälpa oss att få tag i föräldrar. Vi hittade två föreningar som vi trodde hade möjlighet att 
hjälpa oss med kontaktandet av intervjupersoner för undersökningen. Ena föreningen skickade 
ut vårt brev med skriftlig information om studien per mail till alla sina medlemmar och den 
andra föreningen annonserade brevet i deras medlemstidning.  
 
Urval 
Det var föräldrar som hade läst annonsen i medlemstidningen som hörde av sig och ville ställa 
upp på en intervju. Vi bestämde oss för att intervjua de föräldrar där barnen var mellan noll 
till tolv år för att det inte skulle ha gått så lång tid sedan de fått sin diagnos. Intervjuerna 
genomfördes på antingen Socialhögskolan, föräldrarnas arbetsplats eller hemma hos dem. 
Malterud (1998) framhäver, att urvalet påverkar våra tolkningar och fynd. Det som är 
önskvärt när det gäller kvalitativa metoder är att de beskrivningar, begrepp och teorier som 
framkommer ska kunna tillämpas i andra samband än de ursprungligen kommer ifrån (s. 55). 
Urvalet ska i slutändan förmedla något av det som studien syftar till att undersöka. Vi är 
medvetna om att vårt urval var relativt begränsat, men de etiska aspekterna som presenteras 
närmare nedan var av större vikt än själva urvalet. Urvalet är inte representativt, något som 
enligt Malterud (Ibid. s. 56) dock inte heller är nödvändigt.  
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Utformning av intervjuguide 
Innan vi gjorde vår intervjuguide, började vi läsa tidigare forskning och olika teorimodeller 
som kunde vara relevanta för ämnesområdet. Vi ville ta reda på vilka system som var viktiga 
för familjerna och vilka roller de innehade. Detta innebar att de teman som uppstod var 
familjen, diagnosen, stöd från samhället och samhällets bemötande eftersom det var detta som 
vi blev intresserade av (se bilaga 3). Utformningen av intervjuguiden påverkades av att vi 
valde att till stor del följa Trosts (1993) uppmaning att i största möjliga mån låta 
intervjupersonerna styra ordningsföljden i samtalet och val av fokus i intervjun (s. 25). På 
detta sätt avsåg vi få fram nyanserade och uttömmande berättelser.  
 
Intervjuernas genomförande och utskrift 
Vi genomförde fem intervjuer, där intervjupersonerna i brevet först fick skriftlig information 
om vad undersökningen innebar. De fick även muntlig information per telefon om detta innan 
intervjuerna bokades. Innan själva intervjuerna började erhölls föräldrarnas informerade 
samtycke (se bilaga 2) och de gavs möjlighet att ställa frågor angående detta. Det informerade 
samtycket utarbetades utifrån Kvales (1997) råd som bland annat är att deltagandet är 
frivilligt, att de när som helst kan välja att dra sig ur, syftet med undersökningen och hur 
intervjuerna skulle genomföras (s. 107). Sedan började vi med intervjuerna som registrerades 
med bandspelare, för att senare kunna skrivas ut. Intervjuerna tog i genomsnitt 50 minuter. 
Våra frågor under intervjun fokuserade mer på hur än på varför. Vi försökte förstå 
intervjupersonernas känslor, deras sätt att tänka och handla (Trost, 1993, s. 19). Även om vi 
valde att låta intervjupersonerna till stor del välja ordningsföljden i samtalet och val av fokus i 
intervjun, såg vi till att alla ämnena berördes under intervjuerna genom följdfrågor och 
styrning av samtalet. Vi var två personer som närvarade under intervjutillfällena, där den ena 
var den som höll i dialogen medan den andre var mer i bakgrunden, som mestadels 
observerade och ställde vissa kompletterande frågor under samtalets gång. Den som utförde 
intervjuerna var även den som skrev ut dem, något som gjordes ord för ord. Pauser, 
oavslutade meningar och skratt noterades, gester registrerades inte.  
 
Analys och sammanställning av data 
Att genomföra en kvalitativ analys är enligt Larsson (2005, s. 107) inte helt lätt, eftersom det 
inte finns några tydliga metodregler att gå efter. Vi bestämde oss för att följa Malteruds 
(1998) analysmodell. Vilket innebar att vi först läste igenom utskrifterna för att få ett 
helhetsintryck av materialet. Sedan sökte vi efter återkommande teman, för att därefter 
kategorisera texten och skapa en klarare överblick över materialet. Sedan gjorde vi något som 
kallas för meningskoncentrering, som enligt Larsson (2005, s. 106) är att sammanfatta längre 
utsagor, vilket innebär att omformulera längre intervjuutsagor till mer kortare formuleringar. 
Sedan gick vi igenom varje tema för sig och upptäckte att vissa teman kunde slås ihop och 
andra tas bort. De teman som då framkom var: Barnen, nära anhöriga, arbete och hälsa, fritid 
och umgänge, utredning och diagnos, information, insatser i familjen, samhällets bemötande, 
insatsernas betydelse och önskat stöd och framtidssyn. Samtidigt sökte vi efter lämpliga citat 
som belyste det som framkommit i resultatet. Vi använde oss av Kvales (1997, s. 240) 
riktlinjer hur vi skulle ta ut och använda oss av citaten, bland annat att citaten bör vara korta, 
att det ska finnas balans mellan text och citat och att man ska använda sig av de bästa citaten. 
Citaten ändrades från talspråk till skriftspråk för att de skulle bli lättare att läsa och förstå. 
Därefter sammanställde vi materialet, där vi sammanfattade varje tema för sig av vad som 
framkommit ur föräldrarnas beskrivningar. Vi har strävat efter att återge föräldrarnas egna 
beskrivningar i resultatredovisningen, för att sedan i analysdelen tolka det sammanställda 
materialet och dra slutsatser kopplade till tidigare forskningen och teorier. 
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Validitet och reliabilitet 
Validitet är i vilken utsträckning en metod undersöker vad den är avsedd att undersöka. I 
kvalitativ forskning hänger validiteten ihop med betydelsen och meningen i våra data. Det 
handlar också om för vem och i vilket syfte datainsamlingen gjorts. (Ruth, 1991, s. 286). 
Reliabilitet handlar om hur undersökningen är utförd och dess tillförlitlighet. Kan jag lita på 
det här? Undersökningen kan i princip vara tekniskt skickligt genomförd oavsett om man tar 
reda på det man säger sig undersöka. Den svarar helt enkelt på frågan hur undersökningen är 
utförd (s.284).  
 
Vi valde en kvalitativ metod eftersom vi var intresserade av detaljerade beskrivningar av 
föräldrarnas subjektiva sätt att uppfatta sin livssituation. Enligt Kvale (1997, s. 150) blir det 
fråga om tolkning även avseende utskriften av intervjun. Vi valde att låta informanterna läsa 
igenom datamaterialet för att de skulle kunna göra eventuella ändringar och godkänna 
utskriften. Intervjupersonerna godkände materialet utan några ändringar. När vi sedan 
sammanställt materialet som utgör själva resultatdelen, fick de även läsa igenom detta för att 
som tidigare göra eventuella ändringar och godkänna det. Det var två av föräldrarna som ville 
ändra några citat och formuleringar, framförallt för att de inte ville att någon person i deras 
omgivning skulle känna sig utpekad. Dessa åtgärder syftade till att öka tillförlitligheten.  
 
Kvale (1997, s. 258) påpekar att ledande frågor kan sänka validiteten. Detta hade vi i åtanke 
under själva intervjuskeendet och strävade efter att ställa öppna frågor och lät 
intervjupersonerna i den mån det var möjligt själva styra ordningsföljden och till viss del 
själva välja vilka aspekter de ville ta med. Många av intervjupersonerna har efter intervjun 
och efter att de läst igenom utskrifterna sagt att de lärt sig mycket om sig själva, att det varit 
positivt att ställa upp och att frågorna inte kändes svåra att svara på utan att det gick lättare än 
vad de innan trott. Enligt Trost (1993, s. 23) kan det vara en fördel att vara två som intervjuar 
om de är samspelta, då gör de oftast en bättre intervju och får större informationsmängd och 
förståelse än om det hade varit en intervjuare. Förutom att vi var två personer under intervjun, 
var vi även två vid analys och tolkningar av materialet, vilket innebar att det fanns två 
perspektiv på vad som framkom i undersökningen.  
 
Ruth (1991, s. 284) hävdar att tillförlitligheten bland annat handlar om tidpunkten för 
undersökningen, alltså om tiden för själva undersökningen är den rätta eller om forskaren 
kanske kunnat få ett bättre resultat om han eller hon valt en annan tidpunkt. Flera av 
intervjupersonerna berättade att de inte hade valt att ställa upp på intervjun om inte deras 
tillvaro för tillfället varit stabil. 
 
Generaliserbarhet 
Detta avsnitt handlar om hur långtgående slutsatser som kan dras av det material vi har fått. 
När forskaren, som vi, gjort urval efter tillgänglighet menar Kvale (1997) att han eller hon 
inte kan göra statiska generaliseringar, det vill säga generalisera till populationen i sin helhet 
(s. 210). Avsikten med studien var inte i första hand att generalisera kunskap. Föräldrars 
upplevelser till barn med autism är väldigt individuella och personliga. Enligt Ruth (1991, s. 
289) behövs det inom den kvalitativa forskningen teoretiskt stöd för att kunna göra 
generaliseringar. Utifrån teori och tidigare forskning kan vi se att det finns vissa aspekter i 
föräldrarnas livssituation som vi anser är generaliserbara, vilket kommer att preciseras 
närmare i analysdelen.  
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Etiska aspekter 
Vi har under hela processen, från planeringen av uppsatsen till att den var klar, gjort etiska 
överväganden. Vi har följt Kvales (1997, s. 105) översikt av vilka etiska frågor som ska 
beaktas under hela forskningsprocessen. Det handlar bland annat om informerat samtycke, där 
det gäller är att intervjupersonerna ska vara informerade och ge sitt samtycke till deltagandet. 
Intervjupersonerna har informerats både muntligen och skriftligen, om att de deltar frivilligt i 
undersökningen och att de när som helst kan välja att dra sig ur undersökningen. De har även 
fått information om rapportens syfte och hur undersökningen är upplagd i det stora hela. 
Informerat samtycket innebär även att avgöra hur mycket information som ska ges och när 
den ska ges. Innan intervjuerna bokades fick föräldrarna information om studiens syfte. 
Eftersom det handlar om ett funktionshinder där hela familjen påverkas mer eller mindre, och 
även om det inte är barn som intervjuas så är det mycket information om barnen som 
presenteras. Kvales (Ibid., s. 109) etiska riktlinjer tar även upp konfidentialitet, som innebär 
att privata data som identifierar informanterna inte ska redovisas. Detta har inneburit att vi 
inte redovisat namn på personer och platser, var familjer och anhöriga är bosatta eller andra 
identifierande uppgifter. Det är enbart författarna som har vetskap om vilka 
intervjupersonerna är. En annan viktig etisk aspekt är att ställa sig frågan vilka konsekvenser 
det kan innebära för personerna som ställer upp på intervjun. Kvale (Ibid.,s. 110) nämner i 
detta sammanhang att intervjupersonen i så liten utsträckning som möjligt lider någon skada. 
De tänkbara fördelarna för intervjupersonen och betydelsen av den kunskap som fås ska 
uppväga skaderisken för den intervjuade, och med det rättfärdiga undersökningen. Innan och 
medan undersökningen genomfördes har vi noga funderat över vilka frågor som kan ställas. 
Vi har medvetet valt att inte ställa vissa följdfrågor, just på grund av eventuell etisk 
problematik. Kvale (1997, s. 105) nämner även etiska övervägande avseende analysen av 
datamaterialet, om hur djupt och kritiskt intervjuerna kan analyseras. När det gäller 
tolkningen i analysdelen, har vi gjort den med en försiktighet.   
 
Sökmetoder 
För att leta reda på litteratur på området använde vi oss av framförallt svenska 
referensdatabasen Libris, men även andra databaser såsom SveMed+ och Social Services 
Abstracts. Vi sökte på Stockholms universitets och Lärarhögskolans bibliotekskataloger och 
fick hjälp av Hjälpmedelsinstitutets bibliotek att söka efter litteratur i deras databas. Vi letade 
även efter referenser i redan funnen litteratur. Vi fick också en del litteraturtips på 
Socialstyrelsens, Föreningen Autism och Autismforums hemsidor. Sökord som vi använt oss 
av i olika kombinationer är: autism, autistiska, barn, föräldrar, funktionshinder, rättigheter, 
psykiska, stöd, habilitering, insatser, autismspektrumstörningar, autismliknande tillstånd, 
parenting, children, habilitation, functional disability.       
 
Avgränsningar 
Redan i planeringsstadiet kände vi att vi var tvungna att göra vissa begränsningar. Vi 
bestämde oss för att enbart intervjua föräldrarna till barnen, även om det skulle vara av 
intresse att intervjua personal som arbetar både inom landstinget och kommunen. Det var 
tänkt att vi skulle ha intervjuat en LSS-handläggare, men på grund av att denne blev sjuk 
bestämde vi oss för att utesluta detta. Vi är medvetna om att detta perspektiv antagligen skulle 
ha gett uppsatsen fler infallsvinklar. Dessa ansågs dock inte nödvändiga för att uppfylla 
uppsatsens syfte. Vi har även valt bort jämförelser mellan hur män och kvinnor upplever sin 
livssituation, något som skulle vara en intresseväckande aspekt på det hela. Vi valde även att 
begränsa oss till att barnen skulle ha fått en diagnos och att barnen var mellan noll till tolv år. 
Med tanke på det känsliga ämnet valde vi att fokusera till stor del på stödet från samhället. 
Eftersom föräldrarnas erfarenheter såg olika skulle det troligen ge fler infallsvinklar om det 
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funnits möjlighet att utföra fler intervjuer. Även när vi läste in oss på tänkbara teorier, var vi 
tvungna att begränsa oss, det finns andra teorier som skulle kunna vara applicerbara på ämnet 
och som i sin tur skulle ge uppsatsen andra perspektiv. 
 
Teoretiskt perspektiv 
Denna uppsats innehar ett socialpsykologiskt perspektiv, där resultatet analyseras utifrån roll- 
och systemteorin Dessa belyser på ett bra sätt faktorer och relationer som påverkar familjernas 
livssituation. Socialpsykologin utgår ifrån att människor bara kan förstås utifrån samspelet 
med andra, eftersom människan påverkas av omgivningen.  
 
Systemteori 
Enligt Payne (2002) tillhör vi alla människor olika system såsom familjen, arbetsgruppen, 
föreningen och vänskapskretsen. Systemen är uppdelade i olika subsystem, alltså mindre delar 
av helheten. I en familj utgör föräldrarna ett subsystem och syskonen ett annat.  
Människor är beroende av olika system i sin sociala omgivning för att ha möjlighet till en 
betryggande tillvaro. Det är därför viktigt att socialt arbete inriktas på sådana system (s. 193). 
Det finns en paradox i systemtänkandet. För att kunna förstå helheten måste vi också förstå 
systemens olika delar och tvärtom. Lösningen på detta är att både se delarna var för sig och 
som inordnade i ett sammanhang, och vice versa, för att förstå helheten. En annan sak som 
komplicerar det hela är att helheten alltid finns närvarande i delen, eftersom delarna alltid har 
en föreställning om hur helheten är. Varje system är hierarkiska och kan betraktas som 
subsystem större system och det går därmed att välja analysnivå. Exempelvis går det att se 
familjen som ett system eller som ett subsystem i ett större sammanhang som en förening 
(Bernler & Johnsson, 2001, s. 58-59).  
 
Payne (2002) talar om tre olika system som kan vara till hjälp för individen. Det första är 
informella eller naturliga system som ex. familjen, arbetskamrater och vänner. Det andra är 
formella system som kan vara kommunala myndigheter. Det tredje och sista är sociala eller 
samhälleliga system, bl.a. förskolor och sjukhus. Han nämner även att en del människor med 
problem inte klarar av att använda sig av dessa stödsystem. Några exempel på anledningar 
kan vara att den typen av system inte finns i personernas liv eller att de inte känner till eller 
vill använda sig av dem (s. 198). Det är först när en person befinner sig i ett system, som 
personen kan påverka struktureringen av systemet, vilket då påverkar dennes självbild. 
Personen måste ha likheter med systemet för att kunna bli en del av det, men för att kunna 
förändra systemet krävs det även olikheter (Bernler & Johnsson, 2001, s. 113).  
   
Ekologisk systemteori lägger stor vikt på aspekten omgivning. Människan anpassar sig hela 
tiden till sin omgivning. Det är faktiskt så att vi människor förändras av vår miljö och även 
förändrar den. När det sker en förändring i en persons liv som denne kan hantera och 
samtidigt få stöd för av sin omgivning så uppstår en ömsesidig anpassning. Sociala problem 
minskar möjligheten till denna ömsesidiga anpassning (Ibid. s.203). Systemteorin kan ge en 
bild av hur det privata och offentliga samverkar med varandra (s. 196).  
 
Den sociala miljön kan antingen göra det lättare eller svårare för individen att få sina behov 
tillgodosedda. Det måste finnas en balans mellan individens förmåga och omgivningens krav, 
för att individen ska kunna anpassa sig. När den sociala miljön ställer för höga krav på 
personen kan det leda till att denne upplever bland annat stress och oro, medan för låga krav 
istället kan göra att individen exempelvis tappar sin handlingsförmåga (Tornstam, 2005, s. 
215-216).       
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Ett annat viktigt begrepp inom systemteorin är feedback, som antingen kan vara positiv eller 
negativ. Med feedback menas att en person gör någonting där omgivningen ger en reaktion 
som i sin tur påverkar personens handlingar därefter. I samband med feedback talas det också 
om set-värdet. Det är värdet som ett system ska upprätthålla för att inte rasera.  
Negativ feedback leder till att personen är tvungen att ändra sina handlingar för att nå tillbaka 
till set-värdet. Positiv feedback förstärker det avvikande beteendet, vilket leder till att 
avståndet till set-värdet ökar. Det i sin tur kan göra så att systemet bryter samman (Schjødt & 
Egeland, 1998, s. 53-54). Ett exempel kan vara att en familj har regler om att barnen ska gå 
och lägga sig klockan åtta, vilket innebär att set-värdet blir klockan åtta. Om barnen av någon 
anledning inte respekterar denna läggtid och istället kommer i säng senare och om föräldrarna 
då ger negativ feedback kommer barnen förmodligen försöka att hålla reglerna som finns i 
familjen. Skulle föräldrarna istället ge positiv feedback, det vill säga acceptera att barnen går 
och lägger sig senare, kommer de troligen att fortsätta med detta. Konsekvenserna av detta 
kan bli trötta och griniga barn, vilket påverkar resterande familjemedlemmar. Slutligen kan 
detta leda till att familjen (systemet) kollapsar.     
 
Payne (2002) tar upp tre andra viktiga begrepp inom systemteorin. Det första är systemenheter 
med gränser vilket handlar om att det utbyts mer energi inom gränserna än över dem. Det 
andra är slutna system och dessa har inte något utbyte alls över gränserna. Det tredje är öppna 
system där energi kan passera över gränser (s. 194). Det finns även de som anser att det inte 
finns några helt slutna system, att alla är mer eller mindre öppna. En familj påverkas alltid på 
något sätt av omvärlden, även om det är minimalt. För det mesta är det någon i familjen som 
har kontakt med omgivningen (Schjødt & Egeland, 1998, s. 51).     
 
Rollteori 
Payne (2002) gör gällande att rollteorin medverkar till att ge en förklaring av hur sociala 
mönster påverkar enskilda individer (s. 224). Rollteorin handlar om människors samspel med 
andra och hur deras förväntningar och tolkningar gör att de reagerar på ett visst sätt. 
Framförallt arbets-, familje- och föräldraroller styr personlighet och beteende (s. 221). Inom 
rollteori talas det om det sociala nätverket och med det menas de olika sociala och personliga 
relationerna som vi i olika grupperingar har till varandra. Det sociala nätverkets innersta och 
mest betydelsefulla kärna utgörs av familjen, vilken bidrar till att skapa individens identitet 
(Tornstam, 2005, s.149).  
 
Roller innebär att människor är olika aktörer som i livets olika sammanhang förväntas bete sig 
på ett visst sätt. Förväntningarna innehas av såväl andra som oss själva. Människan har 
multipla roller d.v.s. man innehar flera olika roller samtidigt, t.ex. mamma, anställd, barn till 
sina föräldrar etc. Vissa roller är tillskrivna medan andra är förvärvade (Ibid. 2005, s. 130). 
Enligt Levander (2000) menar socialpsykologer att roll betyder summan av de förväntningar 
som ställs på en person i en viss position. Det finns till exempel många förväntningar på en 
socialsekreterare, från olika håll och olika grupper, som klienter, anhöriga, arbetskolleger, 
kommunen, chefen osv. Dessa olika personer/grupper tycker att olika saker ska prioriteras. 
Den som bestämmer sig för att bli socialsekreterare tvingas acceptera och påta sig en redan 
färdig roll. Du som person kan visserligen påverka hur du exempelvis bemöter dina klienter, 
men själva ramarna är nästintill omöjliga att ändra på då de är kopplade till yrkesrollen och 
inte till dig som person (s. 204). 
 
Åldersrollen förändras med tiden, vilket innebär att rollförväntningarna blir annorlunda. För 
att underlätta roll- och statusförändringar i livet erbjuder samhället ofta något som kallas för 
passageriter, vilka definieras som ritualer eller ceremonier. Riterna ska på ett tydligt sätt 
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precisera de förväntningar den nya rollen bär med sig, både för individen och för omvärlden. 
Ju bättre individen vet vad som ska komma desto lättare har den att anpassa sig till den nya 
rollen. Exempel på passageriter är konfirmation och studentexamen, vilka är ceremonier som 
markerar övergången från barnroll till vuxenroll (Tornstam, 2005, s. 131). Roller är alltså 
knutna till ålder och det finns vissa ålderskategorier som medför olika rollförväntningar. 
Barndomen, till exempel, är en ålderskategori då individen förväntas lära sig det som är mest 
grundläggande för den mänskliga samvaron. Andra roller är bl.a. adolescensen, då individen 
lär sig spelreglerna när det gäller samvaron med det andra könet och den yngre vuxenåldern, 
där vi avslutar vår utbildning och förväntas börja arbeta. (s. 132) 
 
En person kan i sitt liv både inta nya roller och lämna gamla. När en person lämnar en social 
arena, innebär detta en rollförlust för denne. I början av livet tillträder personer i många nya 
betydande roller, medan det i senare delen är vanligare att det förekommer rollförluster (Ibid. 
s.133). En arbetsför individ har genom sitt arbete flera olika rolluppsättningar och om denne 
av någon anledning förlorar arbetet, förlorar dessa roller, skulle det kunna innebära många 
negativa konsekvenser (s. 134).  
 
Det kan även uppstå rollkonflikter, då en roll motsäger en annan. Levander (2000) beskriver 
fyra olika rollkonflikter som kan uppstå. En vanlig konflikt för t.ex. yrkesarbetande kvinnor 
uppstår när de måste fylla flera olika roller samtidigt. Det handlar om hur de rent praktiskt ska 
lyckas förena sin roll som mor och hustru med yrkesrollen. En annan typ av rollkonflikt 
handlar om att en och samma roll innehåller oförenliga förväntningar. En rektor på en skola 
kan t.ex. känna att några av lärarna vill att denne skall bestämma det mesta själv medan andra 
vill vara med och diskutera alla beslut. Ibland kan rollinnehavaren ha förväntningar på sin 
roll som inte är förenliga med omgivningens förväntningar vilket då leder till en konflikt. Ett 
exempel kan vara en man som under sin uppväxt blivit lärd hur en traditionell man ska vara 
och att detta inte alltid fungerar i samlivet med en yrkesarbetande kvinna. En rollkonflikt 
föreligger också när man inte tycker att man lyckas leva upp till de förväntningar som finns 
på rollen. Det är lätt att hamna i en kris om man t.ex. inte tycker sig vara duktig nog på 
arbetsplatsen (s. 205-206). Vi återkommer till dessa två teorier i samband med analysen av 
studiens resultat.  
 
Resultat 
I denna del kommer fem föräldrars berättelser till barn med autism att skildras. Datamaterialet 
presenteras i sammanfattande form med belysande citat under tio olika teman.  
 
Barnen   
En av föräldrarna var ensamstående och de andra var sammanboende med den andra 
föräldern. Barnen med autism var alla pojkar i åldrarna fem till tolv år. Fyra av dem hade ett 
eller två syskon, en hade inga syskon alls. En del av barnen pratade, någon kommunicerade 
via teckenspråk, andra sa enbart några enstaka ord eller pratade inte alls. Många av barnen 
hade svårt med kamratrelationer och klarade inte av att leka själv. Föräldrarna var tvungna att 
till stor del vara tillsammans med dem och hitta på olika aktiviteter. Det fanns de som kunde 
göra nästan vad som helst medan andra endast klarade av att göra ett fåtal saker. Vissa 
föräldrar berättade att barnen krävde ständig tillsyn och andra att barnen var som vilka andra 
barn som helst.  
 

Han älskar att åka rulltrappa, han kan åka hur fint som helst 100 gånger. 101: a 
gången ska han ner och peta med fingrarna… väldigt energiskt. Så jag lämnar honom 
aldrig mer än en armlängds avstånd… han kan ta sig till vad som helst. 
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Flertalet av föräldrarna beskrev att familjen var tvungen att anpassa sig efter det autistiska 
barnets behov. De nämnde att barnen behövde trygghet, tydlighet, rutin, uppmärksamhet och 
passning. Något som ofta återkom i beskrivningarna var att barnen behövde struktur för kunna 
hantera vardagen, allt måste göras i samma ordning, som exempelvis påklädning, 
tandborstning etc. Det fanns även föräldrar som kände att de var tvungna att isolera sig för att 
över huvud taget orka med. Det handlade då om de grundläggande behoven som mat, dryck 
och sömn.  
 

… för att dagen ska gå ihop över huvud taget, att det ska bli en dag som fungerar så 
måste den vara otroligt strukturerad. 

 
Nära anhöriga 
Det fanns föräldrar som uppgav att det tagit lång tid för deras nära anhöriga att inse vad 
barnets autism innebar. En av dem kände att denne fick vara som en handledare för sina 
anhöriga, när det gällde barnets beteende. En annan kände att det fanns en förståelse, men att 
de fortfarande hade svårt att begripa barnets beteende när denne blev arg. Idag hade de flesta 
anhöriga en förståelse för familjens situation. Dock finns det tillfällen då en av föräldrarna 
känt sig sorgsen.  
 

… då kände jag mig sorgsen, jag tyckte inte någon frågade efter honom. Han var inte 
med och det hade vi valt själva … Man vill ju ha precis samma frågor som till vilket 
barn som helst… att alla ska bjuda in oss precis som vanligt, men så vill jag själv 
välja… att inte ta med honom, inte tvärtom. 

 
Några av föräldrarnas anhöriga var bosatta på annan ort, vilket innebar att det inte fanns 
någon möjlighet till avlastning från dem. En av föräldrarna hade anhöriga som kunde hjälpa 
dem med avlastning som att exempelvis ställa upp när avlösaren blev sjuk.   
 
Arbete och hälsa 
Det var bara i en av familjerna som båda föräldrarna i dagsläget kunde arbeta heltid. Hos de 
övriga var åtminstone en av dem hemma, vilket kunde bero på olika anledningar som 
exempelvis sjukskrivning eller tjänstledighet.  Bland dem som inte arbetade så hade de flesta 
en målsättning att någon gång börja arbeta igen när de orkade.  
 

… jag vill kunna få ha någonting som är bara mitt, få vara delaktig i samhället i övrigt 
och göra nytta. Det är målsättningen och jag jobbar på att det går dithän.  

 
Många av intervjupersonerna berättade om att deras hälsa påverkats av att ha ett barn med 
autism. En del hade barn som sov hela nätterna, medan andra kunde vara vakna flera timmar 
vissa nätter. Vissa av föräldrarna uppgav även att de ständigt kände sig stressade. En av dem 
berättade att detta påverkat både deras matsmältning och sömn.  
 

Det har varit en sådan stress under så många år med allt kring sonen, att våra kroppar 
mer eller mindre börjat strejka. Vi har fått lov att gå på sömntabletter i längre perioder 
för att lära kroppen sova igen och matsmältningen blir också ett problem.  

 
Fritid och umgänge 
Den ensamstående föräldern kände att det efter separationen fanns mer tid till 
fritidssysselsättning än innan eftersom denne var ensam utan barn varannan vecka och 
upplever att umgänget med vänner fungerar bra. En annan förälder berättar om att det är få av 
deras vänner som de håller kontakten med, att de fått kapa och kapa allteftersom för att 
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överleva. Det finns helt enkelt ingen ork för sociala kontakter. Några av föräldrarna kunde 
inte göra något spontant på grund av den struktur som barnet behövde. En av 
intervjupersonerna uppgav att föräldrarna inte kunde gå på större tillställningar och därför 
tappat en del av sina vänner. 
 

… han gillar och gå på barnkalas men de ska vara korta. För att blir det för långt, ja 
vanliga barn börjar leka fritt, det grejar han inte utan… börja med att dela ut paket när 
man har fikat och sen leka och sen åker vi hem. Korta barnkalas går jättebra.  

   
En av föräldrarna berättade att de inte hann vila när de hade avlösaren hemma hos sig trots att 
det var detta de behövde. LSS-handläggaren ansåg att de inte fick vara hemma när denne var 
där. De ska snart för första gången på flera år åka iväg på hotell över en natt utan barnen, 
något som de inte haft möjlighet till tidigare.  
 
Utredning och diagnos 
Föräldrarnas autistiska barn var mellan två till fem år när det uppmärksammades att något var 
annorlunda med dem. Många beskriver att barnen utvecklades normalt från början, de hade 
språk och fantasi och lek m.m. Men sedan stannande deras utveckling upp och i många fall 
gick den bakåt och de klarade inte längre av det som de gjort tidigare. Barnen kunde ha svårt 
med den fria leken, svårt att sova på nätterna, pratade inte, hade ett stereotypt beteende som 
exempelvis att snurra sig själv på golvet om och om igen, svårt med ögonkontakt etc. För de 
flesta var det förskolan som reagerade på att något inte stod rätt till med barnet och föreslog 
att detta borde utredas, även några av föräldrarna hade börjat anat att det var något. I ett fall 
var det Barnavårdscentralen (BVC) som reagerade på att det var något som borde undersökas 
närmare.  
 
Utredningsprocessen har sett olika ut för barnen. En av föräldrarna träffade först en psykolog 
knuten till förskolan som sedan såg till att barnet blev inskriven på BuP för vidare utredning 
och det tog två år innan barnet fick sin diagnos. Resterande kontaktade först BVC som 
remitterade dem vidare till Barn och Ungdomspsykiatrin (BuP), antingen direkt dit eller via 
läkare inom landstinget. Ett av barnen blev felremitterat till BuP och på grund av långa 
väntetider till utredningsteamet tog familjen själv kontakt med privat psykolog och 
psykiatriker och ordnade utredningen. En av föräldrarna var inte nöjd med vad utredningen 
visade och krävde en ny för att undersöka vilken begåvningsnivå barnet befann sig på och det 
visade sig att diagnosen ändrades från medel till lindrig autism.  
 
Utredningstiden varierade från sex månader till två år och barnen fick sin diagnos vid två och 
ett halvt till sju år. I och med att barnet fått sin diagnos trodde föräldrarna att de skulle få stöd 
från samhället, men det var inte riktigt så lätt utan deras vardag beskrivs av många som en 
ständig kamp med myndigheter.   
 

… nu kommer ni få slåss. Och jag fattade inte vad hon menade… Men det är ju ett 
osynligt handikapp, det är ju svårare… det är någonting som inte är så synbart. 

 
Information 
 En av föräldrarna berättade att BuP informerade dem om en del av deras rättigheter och 
Autismcentrum6 berättade om habiliteringen samt gav dem broschyrer om bl.a. vilka insatser 

                                                 
6 Stockholm läns landsting erbjuder insatser till barn inom autismspektrum i form av habilitering vid i huvudsak 
tre olika verksamheter inom Handikapp och Habilitering; Autismcenter för små barn samt Autismcenter Nord 
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som de kunde få, som till exempel vårdbidrag. De har även fått information från Föreningen 
Autism om vart de kan vända sig för att få stöd. En annan förälder upplevde att de blev 
informerade i samband med att de fick besked om diagnosen men att de då inte var speciellt 
mottagliga för det och tyckte att informationen kom vid fel tidpunkt. De övriga kände att de 
inte fick någon information alls utan att de själva fick ta reda på vad de hade rätt till. En 
förälder berättade exempelvis att de fick information av en bekant om att det fanns vårdbidrag 
som de kunde söka.  
 
En annan beskrev när de skulle försöka få tag på en specialgjord cykel till sin son eftersom 
han blivit för stor för att sitta i barnsits på pakethållaren och att det är en utav de få saker som 
de kan göra tillsammans. Föräldern tyckte det var svårt att veta vem som har hand om vad och 
att det tar mycket tid och kraft att ta reda på det.  
 

Vi har varit i kontakt med kommunen, både LSS och bostadsanpassningen, 
habiliteringen, hjälpmedelscentralen och handikappupplysningen… Och ingen säger 
oss vilka möjligheter som finns eller hur man ska bete sig! Nu ska vi försöka få ett 
läkarintyg… Vi lyckades inte få till det och det var en stor sorg för oss alla. Jag hoppas 
fortfarande på att vi ska få en cykel till sommaren.  

 
Insatser i familjen 
Familjernas insatser såg olika ut beroende på att behoven inte var desamma hos alla. För att 
kunna beskriva varje familjs behov av insatser kommer de här nedan att redovisas var för sig.  
 
En förälder berättar att sonen tidigare gått hos en logoped men när denne slutade så fick de 
inte träffa någon ny. Något som föräldern tycker är väldigt synd eftersom kommunikation är 
så grundläggande. Sonen bor i veckorna och varannan helg på ett omsorgsboende med 
integrerad skola, förskola och boende, som kommunen betalar för. Där har han varit i några år 
och går idag i skolan där. Tidigare gick han på ett vanligt dagis och hade där en resursperson. 
Föräldern tycker att omsorgsboendet har varit räddningen för dem och samarbetet med 
personalen där har fungerat bra. När han är hemma varannan helg och på skollov har de 
avlösare i hemmet och även när de åker på semester. Innan sonen fått sin diagnos och de inte 
hade några insatser, var det inte mycket som krävdes för att det skulle bli kaos hemma.  
 

Och blev han då sjuk, som små barn blir med någon månads mellanrum så där, då var 
det ju droppen som fick bägaren o rinna över och då pajade ju kapitalt hela familjen. 
Så för oss var det verkligen räddningen att vi fick omsorgsboendet. 
 

En annan familj hade insatser i form av resursperson på vanlig förskola. Sonen hade tidigare 
gått hos sjukgymnast, något som föräldern trodde att de förmodligen kommer att ha mer 
kontakt med framöver. Föräldern hade tidigare fått gå på en föräldrautbildning för att lära sig 
om autism. Sonen ska nästa år börja skolan och de vet inte ännu var han ska gå, kommunal 
grundskola eller en skola för barn med särskilda behov. Det ska göras en utredning om var i 
utvecklingen han är innan det bestäms. Sonen har även tidigare haft kontakt med en logoped 
 
I nästa familj går sonen på en specialskola som arbetar med barn med långsam inlärning. Där 
sätter de ihop grupperna utifrån var barnen är i utvecklingen, inte efter ålder. Innan sonen kom 
till skolan men efter han fått sin diagnos, började han på ett dagis för barn med speciella 

                                                                                                                                                         
respektive Syd för barn och ungdomar. Autismcenter för små barn är till för barn i åldrarna ett till sex år. 
Autismcenter Nord och Syd för barn och ungdomar erbjuder insatser till dessa som är i åldrarna sju till sjutton 
år (www.hu.sll.se).  
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behov. Från början sökte de också om avlösare i hemmet men eftersom det tog lång tid att 
hitta någon började föräldrarna leta efter korttidshem. De hittade ett hem där han är en dag i 
veckan samt en helg i månaden, vilket föräldrarna tyckte har fungerat väldigt bra. Sonen är 
idag inskriven på Autismcentrum och de har även kontakt med en specialpedagog.  
 
En annan förälder berättar att sonen från början gick på ett vanligt dagis men när han fick sin 
diagnos så bytte föräldrarna till ett annat som var inriktad på barn med autism. Föräldrarna 
tyckte inte att det fungerade så bra där och idag är han tillbaka på det första dagiset och tränas 
där av sin resurs enligt en metod som är inriktad på kognitiv beteendeterapi. En förutsättning 
för att denna metod ska lyckas är att sonen ska vara bland vanliga barn och integreras så 
mycket som möjligt med dem. Detta är något som föräldrarna fått ta reda på och betala själva. 
Familjen har också, sedan sonen fått sin diagnos, en avlösare i hemmet. Han har tidigare även 
gått hos en logoped. 
 
Den femte familjen har även den en avlösare i hemmet som bland annat brukar ta med sonen 
på olika aktiviteter som till exempel att bada. Sonen har tidigare gått i särskola vilket 
föräldrarna upplevt att det inte fungerat så bra. För tillfället är han hemma och väntar på 
beslut från kommunen om han ska få börja i en nyöppnad skola som arbetar enligt kognitiv 
beteendeterapi på liknande sätt som familjen ovan beskrivit.  
 
De fyra första familjerna hade även vårdbidrag från kommunen. De flesta föräldrarna var 
nöjda med de insatser de hade, när de väl fått dem. Däremot var många av dem missnöjda 
med att det ofta tog så lång tid innan de fick dem.  
  
Samhällets bemötande 
Landstinget 
Två av föräldrarna har beskrivit att BVC inte trott eller lyssnat på dem när de berättat om sina 
söner. En av dem fick till svar att pojken var frisk och att de skulle gå hem och fundera över 
sin egen roll i det hela istället. Den andre fick gå till distriktssköterskan flera gånger innan 
denne till slut satte upp en läkartid till sonen. Hela tiden fick föräldern höra att han är pojke, 
han är sen, vilket hon upplevde som frustrerande. 
 

… tänk på att han är sen, han är pojke, han är bara sen… hon lyssnade inte, jag kände 
hur jag stod och hoppa där. Men hör du inte vad jag säger, det är nånting fel på min 
son. Och jag kände, det blev så patetiskt. 

 
De flesta av föräldrarna upplevde dock att de överlag blivit bra bemötta av landstinget. En av 
föräldrarna berättar att denne blivit bra bemött vilka de än träffat angående utredning och 
insatser för sonen, att personalen på BuP var jättebra och visste hur allt skulle skötas. En 
annan berättade att psykologen, som gjorde utredningen på deras son, var väldigt bra. Denna 
hade ett uppföljningssamtal med föräldrarna för att bl.a. höra hur det gått och hur de kände 
sig. En förälder känner att hon fick ett jättebra stöd från den första kuratorn på 
habiliteringscentret. Denne hjälpte familjen med att skriva en ansökan om vårdbidrag, vilket 
de upplevde som en utav den bästa hjälp de fått sedan sonens diagnos. Föräldern berättar 
också att de, av psykologen på habiliteringscentret, lärde sig ett uttryck som de haft stor nytta 
av i sin kontakt med myndigheter och även privatpersoner.  
 

Jag fick lära mig väldigt tidigt faktiskt, när han var tre och ett halvt eller så, ett uttryck 
av psykologen på habiliteringscentret. Hon sa att det finns ett uttryck som jag tror du 
kommer att få mycket användning för i och med er sons handikapp. Och det är ”Jag 
förlåter Dig din okunskap”.  

 24



 
Föräldern kände att de inte kunde begära av folk att de skulle kunna förstå vilken konstig 
värld familjen lever i på grund av sonens handikapp.  
 
En av intervjupersonerna upplevde att de inte fick ett bra bemötande på BuP. Föräldern kände 
att utredningen gått alldeles för fort, vilket de även fick bekräftat av läkaren som hade 
ansvaret för att så blev fallet. De hade inte något förtroende för dem som gjorde utredningen 
och undrade om de hade undersökt allt de ska och om allt verkligen var rätt. Dessutom 
beskrev föräldern att det kändes som att de fick diagnosen kastad i ansiktet eftersom de själva 
inte hade anat något innan och det var inte någon som frågade hur resten av familjen mådde 
eller om de behövde någon att prata med om detta. Föräldrarna lyckades få till stånd en ny 
utredning och den kändes mycket bättre.  
 
Förskola och skola 
När det gällde bemötande från förskola och skola upplevde en del av föräldrarna att det rent 
generellt saknades bra kunskaper om barnen med autism. En förälder berättade att när sonen 
fick sin diagnos började personalen fråga hur och vad de skulle göra på dagis, vilken hjälp 
familjen skulle få och så vidare. Föräldern kände att denne vara lika ovetande om autism som 
personalen och att det därför var väldigt jobbigt när det förväntades att denne skulle vara som 
en handledare för dagis. Personalen ville att föräldrarna skulle ta kontakt med en logoped 
eftersom sonen var helt tyst och då väntetiden var lång så ville de att föräldrarna skulle ringa 
och tjata. Föräldrarna upplevde också att det var upp till dem att ordna allt, även att hitta 
lösningar till hur de skulle göra på dagis, vilket de tyckte var väldigt jobbigt.   
 

… ska du inte ringa och tjata igen och då hade jag ringt o tjata och jag kände, kräv inte 
mer av mig. Alltså jag orkar, jag kan inte ge mer alltså, jag kan bara ge det här… det 
tyckte jag på det här dagiset, kan inte ni försöka hitta lösningen det som inte fungerar 
på dagis för jag har fullt upp o hitta lösning när det inte fungerar hemma och jag kan 
inte hjälpa er på dagis… Men liksom de blev handlingsförlamade. 

 
I en annan familj, där sonen var på ett omsorgsboende med integrerad förskola och skola, 
upplevde föräldrarna att det fungerade jättebra. De tyckte att sonens lärare och även 
personalen var helt enastående och fantastiska, de hade hela tiden barnet i fokus. Varje gång 
sonen skulle åka hem så skrev han i en så kallad skolbok om hur de senaste skoldagarna varit 
och vad de gjort och om det är något problem som de måste lösa. När sonen åker tillbaka till 
omsorgsboendet igen har föräldrarna också skrivit i boken om sina tankar och idéer. 
Föräldrarna känner att kommunikationen dem emellan fungerar väldigt bra.  
 
LSS-handläggare 
Bemötandet från LSS-handläggaren såg olika ut från familj till familj. En sa att kontakten 
dem emellan fungerade jättebra. Handläggaren har varit hemma hos familjen och informerat 
om deras rättigheter och diskuterat insatser. En annan upplevde att de först fått vänta länge på 
utredningen till LSS och när den äntligen var klar fick de vänta några månader till innan de 
fick kontakt med en handläggare. Sedan tog det tid att hitta en stödperson och när de väl hittat 
en så kom denne aldrig. Då började de istället titta efter ett korttidshem åt sonen, för vid det 
laget var behovet akut.  
 

Dels hade det tagit väldigt lång tid innan de gjort över huvud taget utredningen för 
LSS. För även om man har en diagnos ska ju behovet styrkas enligt LSS då… Så att då 
började vi titta på något korttidshem. Och då kände jag att, ja då var jag så trött så vi 
tar fan vad som helst. 

 25



Annars känner denna förälder att de idag har en väldigt bra handläggare som till exempel 
frågar om hjälpen de får är tillräcklig. Denne säger att de alltid är välkomna att ringa om de 
känner att de behöver mer. I övrigt anser föräldern att de blivit bra och professionellt bemötta 
när de väl fått hjälp.  
 
Några av föräldrarna hade inte alls några bra erfarenheter av kontakten med LSS-
handläggaren. En av dem berättar att när de sökte avlastning för att kunna sova någon gång så 
svarade handläggaren att det inte var möjligt att få. Däremot kunde de få avlastning för att gå 
ut och roa sig en kväll i veckan. Föräldern säger vidare att deras handläggare från början inte 
ansåg att familjen skulle få någon avlastning över huvud taget. Alternativet de fick var att 
sonen skulle vistas mer på omsorgsboendet, vilket föräldrarna ansåg var helt otänkbart. De 
anser att sonen tillhör familjen och de vill kunna vara tillsammans, men då behöver de stöd i 
hemmet för att detta ska vara möjligt. Till slut, sedan två år tillbaka har de hjälp även när 
sonen är hemma. Föräldern beskrev också hur de fick en ny avlösare när den andra skulle 
sluta. De ringde till LSS-handläggaren och talade om att det inte fick bli något glapp mellan 
avlösarna. Men när det inte gick fick föräldrarna själva ta tag i situationen. De fick både 
annonsera och intervjua dem som var intresserade.  
 
En annan förälder tycker att familjen blivit nonchalant bemött av LSS-handläggaren. Vid flera 
tillfällen har denne till exempel glömt att höra av sig med beslut angående avlösartimmar. Vid 
ett tillfälle gjorde LSS-handläggaren också en helomvändning efter ett muntligt löfte om fler 
avlösartimmar, med hänvisning till kommunens ekonomi. Föräldern upplevde 
handläggningen som väldigt rörig och kände att det var mycket påfrestande och kränkande att 
på grund av detta upprepade gånger behöva vända ut och in på sig och redogöra för familjens 
situation.  
 

… så känner man att man håller på att balansera mellan att vara väldigt tydlig och 
hjälpsökande, inom citationstecken, och att vara käck och trevlig. Och det känns väldigt 
tungt.  

 
Insatsernas betydelse 
De flesta föräldrar kände att stödet de får betyder mycket för dem. En förälder som har 
avlösare i hemmet uttryckte sig att det viktigaste för familjen var att någon fanns hemma hos 
dem, att det fanns två extra händer och två extra ögon samt att föräldrarna då kunde få 
möjlighet till att sova. En annan förälder som hade avlastning i form av korttidshem för sin 
son kände att denne hade mycket mera ork nu än tidigare, vilket även sonen uppmärksammat.  
 

… då sa han så här, jo mamma det är bra o vara här.  Och så vet jag att det är bra för 
dig också för du skriker inte lika mycket åt mig. Klockrent alltså. 

 
Föräldrarna kände också att den helgen sonen var på korttidshemmet var dödsviktig för dem. 
Då hade de verkligen tid att återhämta sig och att göra det där spontana som de inte kunde 
annars. Korttidsavlastningen var även bra för sonen som idag bland annat hade lättare med 
kamratkontakter än tidigare.  
 
En annan förälder beskriver att logopeden som sonen gått hos varit väldigt bra för honom. 
Eftersom han inte pratade började hon lära honom och föräldrarna teckenspråk. Dessutom 
hade logopeden handledning både för föräldrarna och för resurspersonen på dagis, vilket de 
kände var jättebra. De barn som gick på dagis och hade en resurs där var alla nöjda med den. 
En av föräldrarna berättar att de har ett nära samarbete med resurspersonen och att de hela 
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tiden varit delaktiga i arbetet med sonen. Även vårdbidraget är ett viktigt stöd, en beskrev att 
de aldrig behövde avstå från de aktiviteter som barnet tyckte om och klarade av att göra på 
fritiden som att gå på tivoli och åka karusell etc.  
 
När det gäller stödet från Autismcentrum kände bland annat en förälder att det betytt mycket 
för dem. Denne beskriver att det på Autismcentrum hände mycket med familjen, att de fick 
hjälp med att strukturera upp tillvaron och att sonen fick lära sig att tolka sin omgivning. En 
annan känner sig besviken på dem för att det först var väldigt lång väntetid och när sonen 
äntligen skulle få komma dit så skulle han vara för stor för att erbjudas sådan träning som 
föräldrarna anser att han skulle behöva.  
 
Alla föräldrar känner att Föreningen Autism har betytt mycket för dem på något sätt. De flesta 
har gått på deras föräldragrupper där de träffat andra föräldrar i liknande situation. 
Föräldrarna beskriver att det har känts väldigt skönt att veta att man inte är ensam om sin 
situation och att det varit mycket värdefullt att få ta del av andras erfarenheter och tips när det 
gäller barnets autism och kontakten med myndigheter m.m. Föräldrarna tycker också att 
Föreningens föreläsningar varit bra och lärorika. Föreningen Autism anordnar även olika 
aktiviteter för barnen och deras familjer. En förälder berättar att de deltagit i Föreningen 
Autisms familjeläger. Lägret var verkligen bra för hela familjen och då särskilt för syskonet.  
 

… det var verkligen en kick för honom att då var det killar som var hur coola som helst 
och de hade också jättekonstiga syskon. Så att det var skitkul. Verkligen avlastande. 
Viktigt. 

 
Även föräldrarna tyckte det var skönt att åka på lägret för där var det inte någon som höjde ett 
ögonbryn när något barn till exempel slängde maten på golvet, gallskrek eller bara började 
rusa omkring mitt i måltiden för alla hade det likadant.  
 
Önskat stöd och framtidssyn 
Något som en del föräldrar önskar är att LSS-handläggaren kunde ha en helhetsbild av vad det 
finns för lösningar för familjen samt att handläggaren skulle hjälpa dem att ansöka och 
förhandla. De efterlyser också en samordnare som kunde sköta kommunikationen mellan 
olika instanser. Några önskar också att de skulle erbjudas samtalsstöd när de får beskedet om 
diagnosen för att kunna förstå och hantera situationen och även att det skulle finnas någon att 
kontakta när det känns jobbigt. En del föräldrar skulle vilja att de kunde få muntlig 
information om sina rättigheter vid flera tillfällen samt att det skulle finnas någon slags 
broschyr som innehöll en sammanfattad, tydlig och samlad information om vilket stöd som 
finns att få. Vad det finns i olika stadsdelar gällande kommun, landsting, skola, förskola etc., 
som en liten handbok. Några föräldrar önskar att de kunde få avlastning fler timmar. En 
förälder berättar att deras handläggare informerat dem om att de måste gå hemifrån när 
avlösaren är i hemmet. Föräldrarna kände att de egentligen bl.a. skulle behöva vila när 
avlösaren är där och denne utryckte ironiskt:  

För vi var så trötta då… så egentligen skulle vi vilja gå ner i källaren och lägga oss på 
en säng och sova en stund eller ta hand om tvätten eller vad som helst. Men då sa hon 
till oss att, vi skulle gå hemifrån, så då gick vi till en pizzeria och så satt vi där och var 
trötta och tyckte, åh vad kul det är att vara tillsammans. 

 
Föräldern känner att det skulle vara fantastiskt om de kunde få tillräckligt med timmar så att 
de kunde ta med sig avlösaren till exempelvis stugan en helg, alla tillsammans.  
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Det är svårt för föräldrarna att kunna planera och blicka framåt. En av de bästa sakerna som 
barnen lärt föräldrarna är att leva i nuet. De flesta föräldrarna tror att deras söner i framtiden 
kommer att vara på något korttidshem, gruppboende eller ha egen lägenhet med visst stöd. 
Några känner sig oroliga för att det ska bli sådana nedskärningar att det blir svårare att få stöd. 
De tror inte att man som förälder kommer att få någon vila utan de kommer att bli tvungna att 
fortsätta bråka med myndigheter. En förälder berättar att en barnläkare på omsorgsboendet 
talade om för dem att det var viktigt att de fanns till för sonen lång tid framöver.  
 

… läkaren sa att alla föräldraskap är livslånga. Men normalt vet man att barnen frigör 
sig och flyttar hemifrån och står på egna ben så småningom. Men ni förstår att i erat 
fall så är föräldraskapet verkligen livslångt, för den dagen ni går ur tiden så kommer 
det att bli så mycket svårare för honom. Det är någonting man är pinsamt medveten om 
som autismförälder. 

 
Sammanfattning resultat 
Många av de autistiska barnen hade det svårt med kamratrelationer och klarade inte av att leka 
själva. Vissa föräldrar berättade att barnen krävde ständig tillsyn och andra att barnen var som 
vilka barn som helst. Några föräldrar upplevde att det tog lång tid för deras anhöriga att inse 
och förstå vad barnets autism innebar men idag har de flesta en förståelse för familjens 
situation. Det var bara i en av familjerna som båda föräldrarna i dagsläget kunde arbeta heltid. 
Många av intervjupersonerna berättade om att deras hälsa påverkats på grund av all stress som 
det innebar att ha ett barn med autism. Några av föräldrarna kände att de inte kunde göra 
något spontant på grund av den struktur som barnet behövde. En av föräldrarna uppgav att de 
inte kunde gå på större tillställningar och därför tappat en del av sina vänner. Barnen var 
mellan två och fem år när det uppmärksammades att något var annorlunda med dem. För de 
flesta var det förskolan som reagerade och föreslog att det borde utredas. Utredningsprocessen 
har sett olika ut för barnen. Några föräldrar upplevde att de fått information om sina 
rättigheter medan andra kände att de inte fick någon information alls utan att de själva fick 
leta reda på vad de hade rätt till. Familjens insatser såg lite olika ut beroende på att behoven 
inte var desamma hos alla, dock hade flertalet av dem vårdbidrag för barnen. En förälder 
beskrev att vårdbidraget var betydelsefullt eftersom de aldrig behövde avstå ifrån aktiviteter 
som barnet tyckte om och klarade av att göra som exempelvis att gå på tivoli och åka karusell. 
Några av barnen hade gått hos logoped för att utveckla sin förmåga att kommunicera. De 
flesta föräldrarna var nöjda med de insatser de hade, när de väl fått dem, och uppgav att 
insatserna betydde mycket för deras välmående. Däremot var många av dem missnöjda med 
att det oftast tog så lång tid innan de fick dem. De flesta av föräldrarna upplevde att de 
överlag blivit bra bemötta av landstinget. När det gällde bemötandet från förskola och skola 
ansåg en del att det rent generellt saknades bra kunskaper om barnen med autism. Bemötandet 
från LSS-handläggarna såg olika ut. Några av föräldrarna hade inte alls några bra erfarenheter 
av kontakten med handläggarna. Något som en del föräldrar önskade är att LSS-handläggaren 
kunde ha en helhetsbild av vad det finns för lösningar för familjen samt att denne skulle 
hjälpa dem att ansöka och förhandla. De efterlyste också en samordnare som kunde sköta 
kommunikationen mellan olika instanser. De flesta föräldrarna tror att deras söner i framtiden 
kommer att vara på något korttidshem, gruppboende eller ha egen lägenhet med visst stöd. 
Hur som helst tror de att de fortfarande kommer att behöva bråka med myndigheter för att få 
hjälp.  
 
Analys 
I denna del kommer vi att analysera resultatet utifrån system- och rollteori kopplat till den 
tidigare forskningen. Vår strävan är att försöka förstå föräldrarna utifrån samspelet med andra 
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eftersom människan påverkar och påverkas av sin omgivning.  Det finns säkerligen många 
olika analysnivåer att resonera utifrån och de vi har valt kommer här att presenteras.     
 
Analys utifrån ett systemteoretiskt perspektiv 
Payne (2002, s. 193) hävdar att människor är beroende av olika system för att kunna känna 
trygghet i sin tillvaro. Några av de viktiga systemen för intervjupersonerna i vår studie är släkt 
och vänner, familj, förskola, skola och övriga stödsystem såsom LSS och Föreningen Autism. 
Något som både framkom i vår studie och som även Lundström (2005) uppmärksammat var 
att de flesta föräldrarna med ett funktionshindrat barn upplevde att det var ett stort stöd att få 
träffa andra som var i en liknande situation (s. 168). Lundström ansåg vidare att det var en 
viktig habiliteringsinsats att skapa mötesplatser för att dessa föräldrar skulle få möjlighet att 
träffas (s. 177). Intervjupersonerna i vår studie blev erbjudna att delta i olika föräldragrupper 
som Föreningen Autism anordnade, vilket föräldrarna ansåg var värdefullt för dem. De kände 
att det var skönt att veta att de inte var ensamma om sin situation. Under dessa träffar fick de 
ta del av andras erfarenheter av att leva med ett barn som har autism. Föreningen har också 
anordnat lägerverksamhet för familjerna och dessa har varit väldigt lyckade. På lägret 
behövde inte föräldrarna oroa sig för att de andra skulle tycka att deras barn var konstigt 
eftersom de alla hade det likadant. De kunde istället slappna av och känna samhörighet med 
de andra familjerna.  
 
Payne (2002, s. 198) nämner tre olika system som kan var till hjälp för individen och ett av 
dem är sociala eller samhälleliga system. En del människor har dock inte förmågan att 
använda sig av de olika stödsystemen. Föreningen Autism kan ses som ett socialt eller 
samhälleligt system som föräldrarna tycks klara att använda sig av. Förskola och skola som 
också tillhör denna typ av system har haft stor betydelse för familjerna. Det är oftast 
personalen på förskolan som uppmärksammat att det varit något annorlunda med barnen och 
uppmanat föräldrarna att undersöka detta vidare. När det gäller skolan så upplever en del 
föräldrar att det fungerar bra och att de känner sig delaktiga i sådant som rör barnets skolgång, 
medan andra inte är fullt så nöjda eftersom det generellt saknas kunskap om barn med autism. 
Pfannenstill (2004) nämner att föräldrar ställer krav på myndigheter som att få vara delaktiga i 
planeringsarbetet som rör barnens vård och behandlingsarbete samt att vara med och 
utvärdera dessa insatser. Föräldrarna i denna studie var inte nöjda med resultatet angående 
den vård de sökt, de menade att barnen inte fick den behandling som de var i behov av (s. 
192). Dessa sociala och samhälliga system har inte föräldrarna haft möjlighet att använda sig 
av då de inte kunnat tillgodose familjernas behov. BVC kan även det vara ett samhälleligt 
system. Vanligtvis är det dit som föräldrar i första hand vänder sig när de vill undersöka 
anledningen till barnets avvikande beteende. För att de ska kunna använda sig av BVC som 
ett samhälligt stödsystem krävs att föräldrarna blir bra bemötta, att deras oro tas på allvar. 
Men i vår studie visade det sig att vissa av föräldrarna upplevde att personalen där inte haft 
förståelse för deras oro. Föräldrarna har alltså inte kunnat använda sig av detta stödsystem.  
 
När det kommer till det som Payne (2002, s. 198) kallar för det informella eller naturliga 
systemet vilket exempelvis är familj, arbetskamrater, släkt och vänner, så upplevde 
föräldrarna att de många gånger fått lov att kapa av vissa av dessa system. Många gånger på 
grund av att barnet behövde ständig tillsyn och att föräldrarna helt enkelt inte orkade ha andra 
sociala kontakter. En annan anledning var att eftersom barnet krävde struktur i sin vardag för 
att kunna fungera så hade familjen svårt att till exempel gå på stora tillställningar, delta i 
fritidsliv eller göra spontana saker. Detta resulterade många gånger i att de förlorade 
kontakten med sina vänner. När familjerna blev bjudna på middag eller dylikt hos släkt och 
vänner kunde de ibland känna att alla utom det autistiska barnet var välkomna, att denne inte 
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sågs som en del av familjen, vilket gjorde föräldrarna sorgsna. Föräldrarna upplevde dock att 
deras anhöriga och de närmsta vännerna hade en viss förståelse för deras situation. När det 
gäller arbete så har de flesta svårt att arbeta heltid, mycket på grund av den stress som deras 
situation innebär. Dessutom var det ett väldigt tidskrävande arbete att planera och strukturera 
upp allt kring barnet med autism. Föräldrarna fick många gånger själva leta reda på vilka 
insatser de hade rätt till samt var de kunde ansöka om dessa. Ambitionen var dock att någon 
gång i framtiden kunna arbeta för att få känna sig delaktiga i samhället. Detta är även något 
som bekräftas i den tidigare forskningen. Larsson och Saric (1996, s. 20) menar att den 
ständiga tillsynen som barnet kräver och dess behov av rutiner leder till att föräldrarna tvingas 
begränsa sitt umgänge och fritidsliv. Även Ahlqvist (1997, s. 55) uppmärksammar att 
föräldrarna fått begränsade umgänges- och sysselsättningsmöjligheter samt att vissa blivit 
tvungna att helt sluta eller förändra sitt arbete eftersom deras situation var så krävande.  
 
Det tredje och sista systemet som nämns är formella system såsom bland annat kommunala 
myndigheter. Föräldrarna har mer eller mindre kontakt med en LSS-handläggare där de 
ansöker om de flesta insatser. För vissa är handläggaren ett bra stöd medan andra inte får det 
stöd de behöver på grund av oförståelse för familjernas behov. Socialstyrelsen (2005b, s. 22) 
menar i sin rapport att myndigheter såsom exempelvis Socialtjänsten ska lämna nödvändig 
information om vilka rättigheter föräldrarna har. Enligt denna studie framgår att det finns 
brister i kommunernas information till föräldrarna. Ahlqvist (1997, s. 57) påpekar att då det 
finns brister i informationen om både handikappet och vilka möjligheter till stöd som finns 
resulterar det i att föräldrarna har svårt att få sitt hjälpbehov tillgodosett.   
 
Payne (2002, s. 194) beskriver att det finns öppna och slutna system samt systemenheter med 
gränser. I vår studie kunde vi se att när det gäller kontakten mellan föräldrarna och LSS-
handläggarna skedde det i vissa fall inte något utbyte alls över dessa systemgränser. Det 
kunde ta lång tid innan föräldrarna fick kontakt med någon handläggare och när de väl fått det 
kunde utredningen angående rätten till insatser också dra ut på tiden. En av föräldrarna 
efterlyste en stödperson till deras barn och när de fått denna insats beviljad fick de vänta 
ytterligare innan det fanns någon lämplig person att tillgå. Men när de väl hittat en så dök den 
aldrig upp och föräldrarna började därför leta efter ett korttidshem eftersom behovet vid denna 
tidpunkt var akut. Detta stödsystem var slutet fram till att familjen fick korttidshem som 
avlastning, en insats som var en bra lösning för sonen. Även Socialstyrelsens (2005b, s. 26) 
studie visar att handläggningsprocessen när det gäller ansökningar om LSS-insatser och 
vårdbidrag tar lång tid och att föräldrarna kunde få vänta många månader, ibland flera år på 
ett beslut. Exempel på öppna system i vår studie är när föräldrarna samarbetar med förskola, 
logoped och BuP. När det kommer till systemenheter med gränser menar Payne (2002, s. 194) 
att det då handlar om att det utbyts mer energi inom gränserna än över dem. En av 
intervjupersonerna i vår undersökning uppger att föräldrarna var tvungna att kapa i sina 
sociala kontakter för att över huvud taget få ihop vardagen. All tid ägnas i princip åt att få det 
egna systemet att fungera.  
 
När det gäller den sociala miljön menar Tornstam (2005, s. 215) att den påverkar individens 
möjligheter att få sina behov tillgodosedda. En förälder i vår studie berättar att personalen på 
sonens förskola ställde alldeles för höga krav på dem. Personalen ansåg när sonen fått sin 
diagnos att det var föräldrarna som skulle hitta lösningar på hur de skulle göra på förskolan 
för att få vardagen att fungera. Detta är ett exempel på när föräldrarna känner att de har för 
höga krav på sig, som resulterar i att det blir svårare för dem att få sina behov tillgodosedda. 
Föräldrarna kände att de endast klarade av att ordna allt med barnets handikapp i hemmiljön 
och behövde personalens stöd när det gällde miljön på förskolan. Förskolans krav utgjorde 
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ytterligare ett stress- och orosmoment. Det var vissa som inte var nöjda med kontakten med 
deras LSS-handläggare och dessa föräldrar berättar om att det funnits tillfällen då de själva 
har varit tvungna att sköta anställningsförfarandet när de fått en insats beviljad. Anledningen 
till att de ansöker om avlastning är att de är i oerhört stort behov av att få vardagen att 
fungera. Att exempelvis hitta en lämplig avlösare tar tid och med tanke på familjernas många 
gånger påfrestande situation är dessa krav inte rimliga att ställa på föräldrar som har barn med 
omfattande funktionshinder. Detta är en av anledningarna till att det är svårt för vissa föräldrar 
till autistiska barn att kunna arbeta heltid, och att det många gånger är så att en av dem inte 
kan arbeta alls. Här kan vi tydligt se hur ett system påverkar ett annat. Socialstyrelsen (2005b, 
s. 56) påpekar att en av orsakerna till att familjernas situation är ansträngd är att de många 
gånger själva får ta tag i och samordna samhällets stödinsatser, vilket i sin tur påverkar deras 
hälsa, arbetsliv, ekonomi och fritid. Som Bernehäll Claesson (2004, s. 81) påpekar är LSS en 
rättighetslag som ska ge familjerna möjlighet till stöd för att deras levnadsvillkor ska vara så 
bra som möjligt. Bernehäll Claesson anser att föräldrarna saknar mycket av det stöd som de 
efterfrågar. Föräldrarna ser sin vardag som en oändlig kamp. Vi menar att detta visar på att 
det ställs allt för höga krav på dem från den sociala miljön de befinner sig i. I vår studie kunde 
vi se att detta påverkar bland annat föräldrarnas hälsa då de uppvisade stressrelaterade 
symtom såsom matsmältnings- och sömnproblem. Här är ytterligare ett exempel på hur ett 
system påverkar ett annat.  
 
Payne (2002) anser att den ekologiska systemteorin innebär att människan hela tiden anpassar 
sig till sin omgivning, att vi förändras av och även förändrar vår miljö. När det sker en 
förändring som personen klarar av att hantera, så sker en ömsesidig anpassning (s. 203). När 
föräldrarna får ett barn med autism blir hela familjestrukturen förändrad. I vår studie 
framkommer att både föräldrarna och syskonen är tvungna att anpassa sig efter det autistiska 
barnets behov. Många av föräldrarna måste strukturera sin vardag och ha ständig tillsyn över 
barnet. Detta innebär att de har svårt att göra något spontant och vissa aktiviteter är inte 
möjliga att genomföra. Larsson och Saric (1996) menar att syskonen många gånger hamnar i 
skymundan eftersom det autistiska barnet tar upp så mycket av föräldrarnas tid. Familjerna är 
tvungna att begränsa sina sociala aktiviteter, vilket innebär att barnets handikapp bestämmer 
familjens sociala handikapp (s. 28). Sivberg (2002) menar att på grund av den höga 
belastningen på familjesystemet riskerar även syskonen att utveckla psykosociala eller fysiska 
symptom (s. 23).    
 
För att det ska ske en ömsesidig anpassning behöver familjen stöd från andra system såsom 
bland annat insatser enligt LSS, samhället har en betydande roll för att denna anpassning ska 
kunna ske. Föräldrarna i Carlbergs (2000, s. 43) undersökning upplever att barnens 
hjälpbehov varierar beroende på barnets ålder. Det är viktigt att handläggarna har kunskap om 
detta så att insatserna anpassas efter vad barnet behöver just då. Om föräldrar får vänta länge 
på beslut angående LSS-insatser kan detta innebära att behovet inte längre är detsamma som 
innan. Enligt Johnsson (1994) kan avlastning för föräldrarna vara en oersättlig hjälp, vilket 
kan avgöra om de orkar vidare eller inte. Men det är många gånger bättre med stöd från 
utomstående än från nära anhöriga då relationerna dem emellan i längden kan bli ansträngda 
(s. 24). Även om nära anhöriga är viktiga för både föräldrarna och resterande familjen, så kan 
de aldrig kan ersätta stödet från samhället.  
 
Schjødt och Egeland (1998) nämner begreppet feedback som antingen kan vara positiv eller 
negativ. I samband med detta nämns även set-värdet som är det värde ett system ska 
upprätthålla för att inte raseras (s.53-54). Det fanns några i vår undersökning som kände att de 
inte fick något bra bemötande från BVC. De fick reda på att det inte var något med deras barn 
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som behövde undersökas vidare då BVC inte identifierade något avvikande beteende. När 
föräldrarna kommer dit får de alltså positiv feedback på barnens utveckling, vilket resulterar i 
att de lämnar BVC utan vidare åtgärder. Hade inte dessa föräldrar återvänt och hävdat att allt 
inte stod rätt till och krävt att detta skulle utredas närmare hade det kunnat leda till att 
familjesystemet raserats. Däremot ger förskolan negativ feedback när personalen berättar att 
det finns anledning att oroa sig när det gäller barnens utveckling. Något som i sin tur påverkar 
föräldrarnas handling eftersom de väljer att söka hjälp. Familjesystemen kan slutligen bryta 
samman om föräldrarna får positiv feedback angående barnens avvikande beteende. Det 
skulle kunna innebära att barnen inte utreds och därmed inte heller får någon diagnos eller att 
utredningen sker senare. Familjerna skulle förmodligen ha svårare att hantera sin situation, då 
de inte skulle ha några insatser från LSS.  
 
Analys utifrån ett rollteoretiskt perspektiv 
Med roller menar Tornstam (2005) att människor är olika aktörer som i livets olika 
sammanhang förväntas bete sig på ett visst sätt. Vissa är förvärvade medan andra är tillskrivna 
och människor har multipla roller (s. 130). Föräldrarna i vår studie innehar multipla roller 
såsom anställd, förälder, barn till sina föräldrar, partner, vän etc. Rollen som förälder innebär 
en rad olika förväntningar från både dem själva och omgivningen. Det finns många 
förväntningar på hur en god förälder ska vara, den ska tvätta, städa, laga mat, utföra aktiviteter 
med barnen, gå på föräldramöten osv. En förälder till ett funktionshindrat barn förväntas även 
leta reda på information om sina rättigheter, något som kräver otroligt mycket tid och ork. En 
av föräldrarna upplever att personalen på förskolan förväntar sig att denne ska tala om för 
dem hur de ska hantera sonens funktionshinder, trots att föräldern själv är lika ovetande som 
personalen. Föräldern kände att de förväntade sig att denne skulle inta rollen som handledare 
för dem. Riksförsäkringsverket (2002) beskriver att en mamma ofta har förväntningar på sig 
själv att vara den som sköter kontakten med myndigheter och dylikt och att det för det mesta 
är hon som är hemma om någon av föräldrarna är tvungen till det. Samtidigt känner hon att 
det förväntas att hon också ska kunna arbeta (s. 21-22). Då uppstår det som Levander (2000, 
s. 205) kallar för en rollkonflikt. Ett annat exempel på detta kan vara som en förälder i vår 
studie berättar om när denne ansökte om mer avlastning. Föräldern kände förväntningar på sig 
från LSS-handläggaren, att föräldern på samma gång skulle vara både tydlig och hjälpsökande 
samt käck och trevlig.  
 
En annan typ av rollkonflikt som Levander (2000, s. 206) beskriver handlar om att individen 
inte tycker sig leva upp till de förväntningar som finns på rollen. I vår studie framkommer det 
att om familjen får de insatser de är i behov av så uppstår antagligen inte denna rollkonflikt. 
Föräldrarna uttrycker själva att de är nöjda med de insatser de har, även om det finns 
önskemål om än mer avlastning. Som en förälder berättar har denne mycket mera ork nu när 
sonen har avlastning i form av korttidshem än tidigare då de inte hade någon insats alls. De 
får möjlighet att återhämta sig och göra spontana saker som de inte kan göra annars. Som 
både framkommer av föräldrarna i vår undersökning och som Larsson och Saric (1996) 
beskriver har familjen svårt att vara flexibel och hinna med att umgås med eventuella syskon, 
då barnet behöver ständig tillsyn. Detta innebär att avlastning för familjerna är viktig för att 
undvika denna rollkonflikt. 
 
En annan rollkonflikt är när en och samma roll innehåller oförenliga förväntningar. Som 
tidigare nämnts upplevde en av föräldrarna i vår studie att denne var tvungen att inta rollen 
som handledare för personalen på förskolan. Denna roll var inte förenlig med föräldrarollen, 
vilken innebar andra förväntningar. Föräldern beskrev att denne hade fullt upp med att få det 
att fungera på hemmaplan och att kraven från personalen var alldeles för höga.  
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Den fjärde och sista rollkonflikten handlar om att en person har förväntningar på sin roll som 
inte är förenliga med omgivningens förväntningar. Ett exempel på denna rollkonflikt är när 
LSS-handläggare anser att föräldrar har rätt till avlösare för att kunna vårda sin relation till 
varandra, medan de är i behov av denna insats för att få möjlighet att i första hand göra sådant 
som de inte hinner med, som att vila, ta hand om tvätten etc. Föräldrarna önskar att de vid 
särskilda tillfällen skulle kunna få tillgång till avlösare fler timmar för att bland annat kunna 
åka till stugan en helg hela familjen, något som handläggaren inte beviljar. Detta innebär att 
de å ena sidan har fått rätt insats, eftersom det är en avlösare de är i behov, av men då det 
finns olika förväntningar på avlösarens roll blir det fel typ av stöd. I Socialstyrelsens (2005b, 
s. 49) rapport finns ett exempel på hur denna typ av rollkonflikt skulle kunna undvikas. Det 
krävs enligt föräldrarna en flexibel inställning hos arbetsgivaren för att de både ska kunna 
arbeta och samtidigt få tillvaron hemma att fungera. Om arbetsgivarens krav är för höga 
kommer de inte att kunna förena dessa två roller som anställd och förälder, något som gör att 
en rollkonflikt förmodligen uppstår. Ett annat exempel på att omgivningens förväntningar inte 
stämmer överens med personens egna finns i Socialstyrelsens (2005a, s. 20) statistik. Insatsen 
råd och stöd har i hela landet halverats under åren 1998 till 2004. Detta trots att flertalet av 
föräldrarna i vår studie och i Lundströms (2005, s. 168) efterlyser samtalsstöd för att kunna 
förstå och hantera situationen när de får besked om barnets diagnos. Vi menar att det mellan 
landsting/kommun och föräldrar finns olika förväntningar på behovet av samtalskontakt.  
 
Tornstam (2005) beskriver att det finns olika ritualer eller ceremonier, så kallade passageriter, 
som är till för att underlätta roll- och statusförändringar i livet. Studentexamen är för de flesta 
en ceremoni som markerar övergången från barnrollen till vuxenrollen (s.131). Vi tror att 
skillnaden för ett barn med autism jämfört med andra är att denna övergång ofta inte sker 
genom denna ceremoni. De flesta barn och ungdomar flyttar hemifrån efter avslutade studier 
och börjar arbeta och stå på egna ben. Föräldrar till ett autistiskt barn har däremot ett livslångt 
föräldraskap i den meningen att barnet kommer att vara beroende av dem för att klara sin 
vardag. Denna vetskapen gör att det känns tungt och vemodigt för föräldrarna då de troligen 
inte kan se fram emot en passagerit av typen studentexamen.   
 
Inom rollteorin nämns även rollförluster, vilket sker när en person lämnar en roll och intar en 
ny. När en individ får ett barn intar denne rollen som förälder, vilket innebär vissa 
förväntningar. När barnet sedan får diagnosen autism är personen visserligen fortfarande 
förälder men förväntningarna förändras. Rollen förändras i den mening att de intar rollen som 
förälder till ett funktionshindrat barn. Många av föräldrarna i vår studie har inte möjlighet till 
att arbeta heltid, i vissa familjer kan den ena föräldern inte arbeta alls eftersom allt kring 
barnets handikapp är så tidskrävande. Rollen som anställd förloras här i och med att de får ett 
barn med funktionshinder. Något som vi anser är en negativ konsekvens för familjen, 
eftersom denna roll för de flesta människor är väldigt betydelsefull för att kunna känna 
delaktighet i samhället. Men en rollförlust kan även innebära en del positiva konsekvenser. I 
Lundströms (2005, s. 163) rapport uttrycker föräldrarna att det skett positiva förändringar i 
deras liv i och med att de fått ett barn med funktionshinder. De har bland annat fått en annan 
inställning till vad som är viktigt i livet. I vår studie hävdar föräldrarna att de idag lever mer i 
nuet än tidigare.  
 
Diskussion 
Inledningsvis i detta avsnitt kommer uppsatsens frågeställningar att besvaras. Sedan 
presenteras de slutsatser som vi kommit fram till genom vår studie. Vårt val av metod 
kommer sedan att diskuteras, där både för och nackdelar tas upp. Slutligen ges förslag på 
fortsatt forskning på området.   
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Till att börja med ställde vi oss frågorna, hur upplever föräldrar till barn med diagnosen 
autism aspekter såsom familjeliv, information och bemötande från samhället? Och hur 
upplever de möjligheten till stöd från samhället under utredningsprocessen och efter att barnet 
fått sin diagnos? Det som framkom i intervjuerna med föräldrarna är att familjelivet påverkas 
av att få ett barn med funktionshinder såsom autism. Barnet behöver struktur för att vardagen 
ska fungera och detta innebär att både föräldrar och syskon måste anpassa sig efter det 
autistiska barnets behov. På grund av bland annat att föräldrarna själva är tvungna att leta reda 
på information om vilket stöd som finns i samhället och för att barnen kräver ständig tillsyn är 
det näst intill omöjligt för båda föräldrarna att arbeta heltid. Förskolan har en betydande roll 
för familjen eftersom den oftast är det stödsystem i samhället som familjen kommer i kontakt 
med. Enligt föräldrarna saknas det där generellt kunskaper om vad autism innebär för 
familjen. De insatser som samhället kan erbjuda familjerna är av stor vikt för att de ska klara 
sin vardag. Föräldrarna är idag nöjda med sina insatser, men många av dem har varit tvungna 
att kämpat länge för att få dessa. De känner en oro inför hur barnen kommer att ha det i 
framtiden, en oro för att det ska bli sådana nedskärningar så barnen inte får de insatser de 
behöver. Familjernas behov ser väldigt olika ut, något som kräver att insatserna anpassas efter 
deras situation. Det krävs att det finns en flexibel inställning till hur stödet utformas, något 
som föräldrarna många gånger upplever finns men det finns fortfarande brister. Det 
framkommer i undersökningen att LSS-handläggarna inte alltid har en förståelse för hur 
familjernas vardag ser ut. Detta tror vi handlar om en okunskap hos handläggarna om vad 
autism egentligen innebär. Vilket kan bero på att det inte var så länge sedan som det ansågs 
att det var hemmiljön som var orsaken till barnets autism. Idag anser de flesta professionella 
att autism är en organisk skada. Det är inte förrän på senare år som forskningen börjat 
intresserat sig för hur dessa föräldrar har det. I vår studie berättar till och med en av 
föräldrarna om en psykolog som menade att det finns ett uttryck som föräldern kommer att ha 
stor nytta av i sin kontakt med myndigheter och det är: ”Jag förlåter Dig din Okunskap”. 
 
Föräldrarna har många system som är viktiga för dem. Familjesystemet anser vi är det 
viktigaste, men för att det ska fungera är samhällets insatser mer eller mindre ett måste. 
Insatserna kan vara av så pass stor betydelse för familjen att det kan vara avgörande för om de 
orkar med sin situation eller inte. En förälder i vår studie beskriver hur de hade det innan 
familjen fick insatser. Det krävdes inte mycket för att det skulle bli kaos hemma, det räckte 
med att en av föräldrarna blev sjuk för att systemet skulle kollapsa.  
 
Enligt systemteorin krävs det att föräldrarna, när de får ett barn med funktionshinder som 
autism, kan hantera denna situation och samtidigt få stöd av sin omgivning för att det ska 
kunna ske en ömsesidig anpassning. Det är oerhört viktigt att omgivningen har en förståelse 
för barnets funktionshinder, för att allt ska fungera för familjen. Föräldrar i vår studie 
beskriver att det funnits en viss oförståelse för barnets utåtagerande beteende, något som gjort 
dem sorgsna. Det kan vara svårt som utomstående att acceptera att de måste rätta sig efter 
barnet, något som kan bero på att det vanligtvis är barnen som ska vara de som lyssnar på 
vuxna och inte tvärtom. Självklart ska de äldre beakta barns åsikter och tankar, men det är 
meningen att vuxna ska vara de som uppfostrar barnen. Men när det gäller ett autistiskt barn 
är detta inte alltid möjligt, eftersom barnet har svårt att förstå vad som förväntas av denne och 
hur han eller hon ska bete sig i olika sociala sammanhang. Om det då inte finns en förståelse 
från omgivningen menar vi att den ömsesidiga anpassningen försvåras.  
 
Vad krävs det då för att omgivningen ska kunna förstå detta funktionshinder? Samhällets syn 
på funktionshindrade har säkerligen en betydande roll för hur omgivningen reagerar. 
Samtalskontakt för föräldrarna och deras nära anhöriga kan vara ett led till en ökad förståelse. 
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Vi menar att detta skulle kunna vara ett alternativ också för nära anhöriga så att de lättare får 
en förståelse för familjens situation. En förklaring till minskningen av samtalskontakt kan 
vara att det på grund av att kommunerna/landstingen inte har de ekonomiska resurserna som 
behövs för att ha möjlighet att erbjuda detta. En annan kan vara att föräldrarna inte har fått 
information om att denna insats finns att söka. Föräldrarna är till stor del själva tvungna att 
leta reda på information om vilka insatser som finns och det tar mycket tid. Detta skulle kunna 
vara en anledning till att inte alla vet om att denna insats finns att tillgå.      
 
Meningen med LSS är att stärka de funktionshindrades rättigheter i samhället. Målet med 
denna lagstiftning är att är att barnet och dess familj ska får möjlighet att leva som andra barn 
och familjer. Upplever föräldrar med ett autistiskt barn att de har denna möjlighet? En 
förälder beskriver vilka svårigheter de har med att få tag på en specialgjord cykel till sin son, 
trots att det är en av få aktiviteter som de kan göra tillsammans hela familjen. De har därför 
inte samma förutsättningar att kunna leva som andra familjer, vilket betyder att målet ännu 
inte är uppfyllt. Något som även Socialstyrelsen (2005b, s.36) påpekar att situationen för 
familjer med ett funktionshindrat barn fortfarande är väldigt ansträngd tio år efter LSS-
reformen. Något som är viktigt att ha i åtanke när det gäller detta är att det faktiskt inte är så 
länge sedan som denna lag ersatte omsorgslagen och att förändring tar tid.   
 
Något annat som framkommer i vår undersökning är att föräldrarna efterfrågar en samordnare 
som har vetskap om vart de ska vända sig när de ska ansöka om olika stödinsatser och även 
kunna vara behjälplig när det gäller kommunikationen mellan olika instanser. Detta eftersom 
kontakten med myndigheter är tidskrävande då de har svårt att hitta vem som har hand om 
vad. En förälder berättar att denne upplevde förväntningar från nära anhöriga och förskolan på 
att inta rollen som handledare. Föräldrar till barn med autism innehar flera olika roller i olika 
sammanhang, något som innebär en rad förväntningar på dem. Vi anser inte att det är 
förälderns ansvar att se till så att det fungerar på förskolan utan det är samhällets uppgift.  
 
Även om familjesystemet är det viktigaste och att föräldraskapet betyder mycket för 
föräldrarna så är det av stor vikt att de får känna sig delaktiga i samhället. De flesta 
föräldrarna i vår studie uppger att de har en strävan efter att någon gång i framtiden få komma 
ut i arbetslivet. Trots att många av föräldrarna i vår studie lever under extrema förhållanden så 
har de ändå en positiv inställning till sin roll som förälder till ett funktionshindrat barn. De har 
fått ett helt annat tidsperspektiv och lever mer i nuet än tidigare.  
 
Metoddiskussion 
Vårt val av metod att genomföra en kvalitativ intervjustudie har givetvis påverkat vad som 
framkommit i rapporten, något som medfört både för- och nackdelar. Då det var föräldrarnas 
egna detaljerade beskrivningar om hur de uppfattar sin livssituation som vi ville ta del av, 
ansåg vi att detta metodval lämpade sig bäst. En nackdel med en kvalitativ undersökning är att 
det oftast är ett fåtal personer som medverkar i undersökningen och som då får komma till 
tals, vilket innebär att det är svårt att dra några generaliseringar som utifrån en 
enkätundersökning förmodligen skulle kunna gå att göra. Eftersom materialet aldrig blev 
mättat, skulle fler intervjuer ge rapporten andra och fler aspekter på det fenomen som 
undersökts. Idag har familjerna i studien en någorlunda stabil tillvaro vilket kan ha påverkat 
resultatet eftersom de aspekter intervjupersonerna resonerat kring förmodligen inte annars 
varit desamma. Vi har i denna studie valt att hålla oss nära empirin och att inte göra för djupa 
tolkningar som också påverkat resultatet. Vilket innebär att ytterligare analyser skulle varit 
möjliga.   
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Fortsatt forskning 
Då detta är ett relativt outforskat område så finns det en hel del att forska vidare kring. Något 
som vi anser skulle vara intressant att undersöka är hur syskonen till de autistiska barnen har 
det med tanke på vad den tidigare forskningen säger om detta, att syskonen ofta hamnar i 
skymundan. Det skulle även vara intressant att ta reda på LSS-handläggares syn på 
samhällsstödet och att jämföra hur handläggarna i olika kommuner tolkar lagen. Något annat 
att forska vidare om skulle kunna vara att undersöka vad professionella som kommer i kontakt 
med dessa familjer har för syn på ansvarsfördelningen mellan myndigheter och föräldrar. Hur 
nära anhöriga hanterar sin roll och vilket stöd de efterfrågar skulle även det vara en tänkbar 
infallsvinkel. Det skulle också vara intressant att få följa upp föräldrar under en längre period 
för att kunna undersöka hur behovet av insatser förändrats och även om föräldrarnas oro inför 
framtiden är befogad. 
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Bilaga 1 - Efterlysningsbrev 
 
FÖRÄLDRAR TILL BARN MED DIAGNOSEN AUTISM SÖKES! 
 
Vi är två studenter från Socialhögskolan i Stockholm som nu i höst ska skriva 
vår C-uppsats. Vi har valt att skriva om hur det som förälder kan vara att ha ett 
barn som fått diagnosen autism.  
 
Syftet är att få en ökad kunskap om familjens livssituation och då med fokus på 
stöd från samhället före och efter diagnos. Det finns i nuläget inte så stor 
kunskap om ämnet och det är därför särskilt intressant att kunna förmedla 
föräldrars egna upplevelser. 
 
Vi söker därför föräldrar som kan tänka sig att ställa upp på en intervju och 
delge oss sina erfarenheter angående detta. Intervjun tar ca. en timme och 
planeras äga rum v. 44 – 46. 
 
Intervjupersonerna kommer i vår studie att vara anonyma. De får godkänna 
utskriften av och innehållet i den bandinspelade intervjun innan vidare analyser 
görs och innan enskilda citat lyfts fram i uppsatsen. Vidare kommer 
sakförhållanden att ändras så att citat inte kan knytas till enskilda individer.  
 
Vi har förståelse för att ämnet kan vara jobbigt att berätta om, men det vore ändå 
mycket värdefullt om ni kunde ställa upp.  
 
Om ni är intresserade av att delta, vänligen kontakta oss via mail eller per 
telefon. 
 
Tack på förhand! 
 
 
Johanna Säfström, xxxxx, xxxxx, xxxxx.   
 
Jessica Johansson, xxxxx, xxxxx, xxxxx. 
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Bilaga 2 - Informerat samtycke 
 
 
 
 
 
 
 
Informerat samtycke 
- för föräldrar till barn med diagnosen autism. 
 
Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för familjens 
livssituation och då med fokus på stöd från samhället före och efter 
diagnos. Det finns i nuläget inte så stor kunskap om ämnet och det är 
därför särskilt intressant att kunna förmedla föräldrars egna 
upplevelser. Intervjun kommer att utgå ifrån fyra teman och dessa är: 
familjen, diagnosen, stödet från samhället och samhällets bemötande. 
 
Intervjun tar cirka en timme och den kommer att spelas in på band. 
Intervjupersonerna kommer att få godkänna utskriften av och 
innehållet i den bandinspelade intervjun innan vidare analyser görs 
och innan enskilda citat lyfts fram i uppsatsen. Vidare kommer 
sakförhållanden att ändras så att citat inte kan knytas till enskilda 
individer. Intervjupersonerna kommer i vår studie att vara anonyma. 
 
Vi har förståelse för att ämnet kan vara känsligt att berätta om och vi 
är tacksamma för att ni ställer upp på denna intervju. Intervjun är 
frivillig och ni kan när som helst välja att avbryta den. 
 
 
Om ni har några frågor så kontakta: 
 
Johanna Säfström, xxxxx. 
Jessica Johansson, xxxxx.  
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Bilaga 3 - Intervjuguide 
 

Familjen 

- Kan du berätta lite om hur er familj ser ut, vilka ni består av, om ni arbetar, fritid osv. ? 

- Hur ser en vanlig dag ut för er? 

- Relation till släkt och vänner? 

- Deras betydelse? 

 

Diagnosen 

- När och hur upptäckte ni att det var något annorlunda med ert barn?  

- Hur har ni gått tillväga för att få en diagnos och hur lång var utredningstiden? 

- Hur upplevde du/ni att få besked om att ert barn har autism?  

 

Stöd från samhället 

- Vad har ni för stöd idag? 

- Vilken betydelse har diagnosen för att få stöd?  

- Vilket stöd hade ni innan diagnosen? 

- Föreningens betydelse? 

- Vilken hjälp skulle ni önska fanns? 

 

Samhällets bemötande? 

- Hur upplever du/ni bemötandet från: (Lyssnar på önskemål, förståelse för situation…) 

- Socialtjänsten?  

- LSS 

- skolan? 

- förskolan? 

- landstinget? 

 

Hur har ert liv påverkats av att få ett barn med autism?  

Hur tror du/ni att er situation ser ut om tio år? 
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