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Sammanfattning 

Bakgrund: Autism är en diagnos som är svår att acceptera och förstå innebörden av. 

Föräldrar som har barn med autism får stå ut med olika utmaningar under deras vardag. 

Framförallt föräldrar som lever i ett utvecklingsland som inte har alla resurser att erbjuda 

föräldrarna eller barnet. Detta leder till att det framkommer känslor som oro, stress och 

förtvivlan. Även genomförandet av vardagsaktiviteter både i inne-och utemiljön försvåras.  

Syfte: Syftet är att undersöka hur föräldrar till barn med autism i Kosovo upplever sin 

situation.  

Metod: I studien används kvalitativ metod med intervjuer av sex föräldrar till barn med 

autism. Intervjuerna transkriberades och analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Fem kategorier och fem underkategorier framkom efter analysprocessen. 

Kategorierna var Föräldrarnas känslor kring barnet med autism, Stöd och hjälp, 

Omgivningens förståelse, Hela familjen påverkas och Ekonomiska förutsättningar. 

Underkategorierna var Föräldrarnas behov av professionell hjälp, Egenstartade 

föräldragrupper, Hjälpmedel och egna strategier, Vikten av struktur och rutiner och 

Föräldrarnas mående. Resultatet visar att föräldrar behöver mer stöd och hjälp. Omgivningen 

kring barnet med autism påverkas i stor utsträckning. Föräldrarna påverkas både när det gäller 

deras känsloliv och att deras vardag förändras. Även syskon till barnet påverkas där de inte får 

lika mycket uppmärksamhet och i stort sett får uppfostra sig själva. Föräldrarna känner att de 

får klara sig själva och saknar den hjälp de behöver. Information och undervisning om hur de 

kan gå tillväga är viktigt för att föräldrarna inte ska hamna i utanförskap.  

Sökord: Arbetsterapi, autism, barn, dagliga livets aktiviteter, föräldrar. 

Antal ord: 7738 
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Introduktion 

Denna studie vill presentera en fördjupad förståelse för vad det innebär att vara förälder till 

barn med autism i ett utvecklingsland. Det utvecklingslandet arbetet berör är Kosovo. 

Kunskapen om autism har gått framåt i Kosovo men väldigt sakta. En av orsakerna till den 

okunskap som finns kring barn med funktionsnedsättning hänger samman med utbildning 

kring ämnet i landet (1). Vid sökning på internet om autism i Kosovo återfinns få artiklar de 

flesta är olika hemsidor som handlar om välgörenhet. Hemsidorna handlar om personer som 

försöker samla in pengar genom välgörenhet i syfte att förbättra situationen för barn med 

autism (2, 3).  

  Utifrån mina erfarenheter som kommer från Kosovo är det bristen på kunskap som har lett 

till att föräldrarna inte har kunnat erbjuda sina barn med autism den hjälp de behöver. En 

bidragande orsak till okunskapen om autism kan även spåras i kulturen, där barn med 

funktionshinder ofta göms undan på grund av de negativa attityderna från det omgivande 

samhället. Omvärldens negativa attityd har lett till att det inte anses fint att ta ut sitt sjuka 

barn. År 2012 genomförde föräldrar till barn med Downs syndrom en demonstration med 

budskapet ”Stop Discrimination It’s My Child” (4). Denna demonstration där föräldrarna tog 

med sina barn med funktionsnedsättning ut på gatorna, fick stor uppmärksamhet. Det var ett 

sätt att belysa betydelsen av information om sjukdomar och de funktionsnedsättningar och 

funktionshinder som dessa kan leda till för de barn som drabbats och hur det påverkar 

föräldrar som inte själva har valt sin situation. Det är betydelsefullt för ett samhälle att få hjälp 

och att sprida information för att alla oavsett förutsättningar ska kunna vara delaktiga. Som 

Kielhofner skriver, för att samhället, sociala miljön och familjen ska kunna bli en resurs för 

barnet istället för en begränsning är det viktigt att inkludera dem i behandlingsprocessen, 

exempelvis påverkas individen av den sociala miljön där moraliskt stöd av familjen är 

betydelsefullt för individen (5). Fokus i denna studie ligger på att föräldrarna delger sina 

erfarenheter av hur de upplever sin vardag och vad de får för stöd och hjälp. 

Bakgrund 

Fakta om Kosovo 

Kosovo är ett litet land som är ungefär lika stort som Skåne och ligger mitt på Balkanhalvön. 

Antalet invånare i Kosovo var 1.7miljoner vid den senaste befolkningsräkningen som gjordes 

år 2011. Landet är självständig sedan cirka nio år tillbaka. Fattigdomen är hög i landet. 

Anledningen till att en stor del av befolkningen lever på socialbidrag är den höga fattigdomen 

(1).  

Autism 

Diagnosen autism påverkar barnets utveckling och de symtom som uppstår förändras i takt 

med barnets ålder. Autism har sitt upphov i störningar i nervsystemet. De vanligaste 

symtomen är begränsningar i socialt samspel, kommunikation och upprepade beteenden (6). 

Dessa begränsningar kan leda till att barn med autism begränsas från full delaktighet i sina 

dagliga aktiviteter (7). Alla aktivitetsområden kan påverkas men de mest förekommande är 

social delaktighet, lek och aktiviteter i dagliga livet (6). De kognitiva, motoriska, språkliga 

och sociala färdigheterna påverkas för ett barn med autism. (8).  

Dessa är tre faktorer som barn med autism oftast har svårigheter med (9). 

-Verbal och icke-verbal kommunikation. 

-Förståelsen av sociala koder. 
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-Föreställningsförmåga och lek.  

 

Tolka och förstå  

Barn med autism har svårt med tolkningen och förståelsen. Orsaken kan vara försenad 

utveckling av tal eller att de inte lärt sig att prata alls. En del använder sig utav ekotal som 

innebär att orden upprepas bokstavligt men ordens innebörd är oförståeligt (10). Att inleda 

eller upprätthålla en ömsesidig dialog med andra är ofta en svårighet samt att förstå andras 

ansiktsuttryck och gester (10). Abstrakta uttryck är svårt att förstå t.ex. att säga att klockan är 

mycket är obegripligt för barn med autism (11)  

Struktur och rutiner 

Barn med autism besväras av förändringar eller oförutsägbara situationer (12). Därför är det 

viktigt att införa struktur och rutiner i deras vardag. På så sätt förbereds barnet på vad som 

komma skall. Utbrott, ilska eller förtvivlan kan orsakas på grund av att det saknas 

förberedelser i barnets vardag. Det kan till exempel orsaka rädsla och oro när barnet inte vet 

vart de ska åka eller är på väg. För att undvika detta kan ett dagsschema användas som 

innebär att bilder för olika moment som ska hända under dagen läggs upp. Att synliggöra 

aktiviteterna som kommer ske under dagen minskar oron och rädslan. Enligt Waclaw, 

Aldenrud och Ilsedt (11) är det fem frågor som är viktiga för barnet att få besvarade ” Vad ska 

jag göra nu? Var ska jag vara? Hur mycket ska jag göra? Hur länge ska jag göra detta? Vad 

ska jag göra sedan?” (11). Kielhofner skriver att för att barnet ska kunna utföra sina 

rutinmässiga aktiviteter på ett effektivt sätt ska struktur och förutsägbara aktiviteter införas i 

barnets vardag. Att ge barnet struktur och förutsägbara aktiviteter innebär att barnet kan utföra 

sina rutinmässiga aktiviteter på ett effektivt sätt (5). Tre viktiga komponenter som rutin skapar 

är ordning, förståelse och trygghet hos barnet (12). 

Sociala interaktioner  

Det sociala samspelet är inte en självklarhet för personerna med autism. De oskrivna reglerna, 

kroppsspråket och de olika signalerna från omgivningen är obegripliga. För 

normalbefolkningen är det ingen gåta hur man ska bete sig under olika situationer men det är 

det för personerna med autism (13). Därför är det inte konstigt att det uppstår pinsamma 

situationer som t.ex. att gå fram och lukta på okända människor (14).  Barn med autism har 

även svårt att förstå konsekvenserna av sitt eget beteenden. Att lära barnet turordning, regler i 

ett spel eller hur man förväntas bete sig ute på restauranger innan barnet får göra det med 

andra är därför viktigt (13, 14).  Genom att lära barnet detta blir det lättare att komma i 

kontakt med andra och vara med i leken istället för att förstöra. Barn med autism leker oftast 

själva och stänger ut omvärlden på grund av deras speciella intressen och har svårt att förstå 

hur samspelet med andra går till. Istället underhåller de sig själva med det de kan och tycker 

är givande. 

Det är vanligt med bristande ögonkontakt. Det är lätt hänt att ett barn med autism missförstås 

då de inte delar med sig av sina tankar och känslor. De har även svårt att uppfatta andras 

tankar och känslor vilket kan leda till att de blir missförstådda av omgivningen (15). 

Exempelvis förstår barnet inte konsekvenserna av att stjäla pengar från sitt syskon. Syskonen 

kan bli arga, besvikna eller ledsna men detta förstår inte personen med autism (14).   
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Arbetsterapi 

Arbetsterapeutiska insatser berör personer som inte kan sköta sin personliga vård, skola eller 

arbete på grund av en skada, sjukdom eller funktionsnedsättning. Den viktigaste insatsen 

inom arbetsterapi är att få vardagen att fungera (10, 16). Arbetsterapi handlar om att 

personerna i sina vardagsaktiviteter ska kunna bli så självständiga som möjligt genom sina 

egna resurser. Tyngdpunkten ligger på att personerna ska känna sig delaktiga och att de har ett 

meningsfullt liv. Fokus ligger på att hjälpa personerna att klara av sina vardagliga aktiviteter. 

Människan ses som en unik varelse där mål sätts utifrån personens intresse (10, 16). 

Kielhofner (5) menar att ett klientcentrerat arbetssätt är viktigt inom arbetsterapi där stor vikt 

läggs vid klientens perspektiv och önskemål när en behandling utförs. Fokus läggs på det 

unika hos varje individ och redskap erbjuds som gör det möjligt för en arbetsterapeut att förstå 

individens perspektiv och situation på ett djupare sätt (5).  

 

Arbetsterapi för barn 

Arbetsterapeuten lägger i sitt arbete tyngdpunkten på att underlätta barnets självständighet i 

hemmiljön och i skola då barnets vardagliga aktiviteter i huvudsak utspelar sig inom dessa 

områden (17). Vid arbetsterapi med barn bör arbetsterapeuten även här arbeta utifrån ett 

klientcentrerat arbetssätt. Interventionerna handlar framför allt om att lära barnet samspel, 

samtala och känna engagemang genom aktiviteten lek (18). Att involvera barnets 

vårdnadshavare är viktigt arbetet med barn (17), eftersom föräldrarna många gånger utvecklar 

en oro och frustration över att inte veta hur de kan vara till hjälp för sina barn. När föräldrarna 

till barn med funktionsnedsättning är medvetna om orsaken till deras svårighet underlättar det 

för dem att hjälpa sitt barn (19). Som arbetsterapeut blir det viktigt att ta hänsyn till familjens 

tankar och värderingar. Arbetsterapeuten är viktigt för föräldrar till barn med autism genom 

att ge dem det stöd och den information som behövs för att underlätta barnets utveckling och 

för barnets funktionshinder (19). Detta stöd är viktigt eftersom förutom barnet påverkas även 

föräldrarna. 

Arbetsterapeuten som arbetar med personer med autism fokuserar på att förbättra bland annat 

beteenden och sociala interaktioner. De arbetsterapeutiska interventionerna kan innefatta att 

ge råd och stöd till personer med autism som förklarar deras förväntade beteenden i olika 

sociala sammanhang. En annan insats utgörs av pedagogiskt stöd där arbetsterapeuten utgår 

från personens kognitiva förmåga. För att på bästa möjliga sätt kunna påverka individens 

beteende på ett positivt sätt införs tidiga behandlingsinsatser (20, 21).  

Föräldrar till barn med autism 

En studie visar att föräldrar till barn med autism har en ökad stress på grund av deras 

skuldkänslor och oro (22). Att vara förälder till barn med autism väcker många känslor och 

upplevs som frustrerande för många föräldrar. Författaren De Clercq (9) presenterar olika 

familjer som har delat med sig av sina känslor och tankar. I ett fall berättas om en familj som 

drabbades av en stor sorg när de fick reda på att deras dotter hade diagnosen autism. Deras 

vardag fylldes nu med olika mängd möten och behandlingar, vilket blev en förändring i deras 

vardag. För många familjer innebär beskedet om att deras barn har diagnosen autism ett hårt 

slag. En svårighet är att familjen inte vet vad detta besked kommer att innebära för föräldrarna 

och barnet. Hur framtiden kommer se ut då barnet behöver en hög grad av anpassningar (11). 

Nyheten om att ens barn har autism tas emot på olika sätt av olika familjer. I en familj 

accepterade modern att dottern hade autism medan pappan skämdes över dotterns 

funktionsnedsättning och föredrog att inte berätta för någon. För denna familj medförde denna 
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svårighet att acceptera barnets svårigheter till skilsmässa. Många familjer har även 

skuldkänslor gentemot sina andra barn som inte får lika mycket uppmärksamhet som barnet 

med autism får. För familjer där barnet fått diagnosen autism är det en kamp att få vardagen 

att fungera för alla så bra som möjligt eftersom barnets svårigheter ställer stora krav på 

anpassning hos den övriga familjen. Kravet på anpassning innebär en ständig planering som 

tär på krafterna (11). 

De Clercq (9) vars son har diagnosen autism beskriver hur hon själv handskades med sonens 

olika utmaningar. De Clercq skriver att det innebar en stor förändring när de fick reda på 

diagnosen. Okunskapen om vad diagnosen innebar ledde till många frågor som behövdes 

besvaras (9).  Det var väldigt förvirrande och frustrerande skriver De Clercq eftersom hon inte 

fick grepp om sonens diagnos. De Clercq skriver också att hon ständigt var tvungen att 

planera och förbereda så att det skedde så lite förändringar som möjligt (9).  

Att få professionellhjälp är väldigt betydelsefullt för föräldrarna och även omgivningen. 

Familjer som har ett barn med autism behöver avlastning och hjälp för att klara av den 

ständiga kampen om att alltid planera, förbereda och hålla ett öga på barnet. I Sverige har 

kommunerna ofta ett korttidshem och stödfamiljer att erbjuda för avlastning (11). Ett par 

föräldrar berättar att det tog emot att lämna ifrån sig sitt barn eftersom det kändes som att de 

övergav barnet. Det tog ett par månader tills de insåg att de behövde hjälp. Det gynnade parets 

förhållande och de fick samla på nya krafter (11).  

Problemformulering 

Diagnosen autism medför svårigheter bland annat när det gäller kommunikation, social 

interaktion och att hantera oförutsedda händelser. När ett barn får diagnosen autism innebär 

det en stor förändring för hela familjesystemet. Framförallt förändras föräldrarnas struktur och 

rutiner i vardagen. Att acceptera och förstå barnets diagnos är en utmaning. Det framkommer 

känslor som stress, oro och förtvivlan p.g.a. okunskapen inom området autism (9,11,21,22). 

Arbetsterapeuter arbetar idag med olika strategier, pedagogiskt stöd och hjälpmedel för att 

underlätta vardagen för barn med autism och deras föräldrar (5,11,20,21). För föräldrar i ett 

utvecklingsland som Kosovo saknas både resurser och kunskap angående autism. För att 

kunna förbättra situationen för föräldrar till barn med autism i Kosovo är det viktigt att belysa 

hur de själva upplever sin situation och vilka behov de har.  

Syftet 

Studien syftar till att undersöka hur föräldrar till barn med autism i Kosovo upplever sin 

situation.  

Metod 

För att besvara studiens syfte valdes en kvalitativ ansats där semistrukturerade intervjuer 

användes för att generera data som belyser respondenternas egna upplevelser. Den kvalitativa 

metoden i denna studie användes för att nå en djupare förståelse för fenomenet som berör 

föräldrar till barn med autism och deras vardagssituation. Enligt Bryman erhålls en mer 

fördjupad förståelse genom en kvalitativ studie än genom kvantitativa studier (23).  

Urval 

För att finna deltagare till undersökningen togs kontakt med en klinik i Kosovo med insatser 

för familjer där något av barnen har fått diagnosen autism. Författaren har använt sig utav ett 

ändamålsenligt urval där personer som är representativa för fenomenet som skall studeras 
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vilket i detta fall var föräldrar som hade barn med diagnosen autism tillfrågades om 

deltagandet i studien (23). Kontakten mellan författaren och föräldrarna gick genom 

personalen på kliniken. Till de föräldrarna som kunde komma ifråga för intervju sändes ett 

informationsbrev där föräldrarna tillfrågades om de önskade delta. Brevet som sändes ut av 

personalen innehöll information om syftet med studien och de forskningsetiska principerna 

om frivilligt deltagande och möjligheten att avbryta deltagandet i studien när som helst under 

processens gång. Information gavs också om att materialet skulle avidentifieras så att 

deltagarna skulle förbli anonyma (24). Informationsbrevet innehöll även information om hur 

lång tid intervjun beräknades ta och att intervjun skulle spelas in med hjälp av en 

mobiltelefon.  Det gavs även information om att de som tackade ja skulle kontaktas av 

personalen som bokade in tider för intervjun som genomfördes av författaren på kliniken. 

Respondenterna som intervjuades var föräldrar till barn med autism, totalt deltog sex personer 

fyra kvinnor och två män som kom från olika familjer.  

Genomförande 

Materialet som användes under intervjuns gång bestod av en intervjuguide se (bilaga 1), 

mobiltelefon och anteckningsblock. Intervjuguiden utformades utifrån studiens syfte och 

litteratur inom området. Intervjuerna spelades in med hjälp av en mobiltelefon och 

anteckningarna användes som stöd (25). Halvstrukturerade frågor användes under 

intervjuerna vilket gav möjlighet att under intervjuns gång ändra innehåll och ordningsföljd 

på frågorna (25). Detta för att ge respondenterna möjlighet att reda ut missförstånd angående 

frågorna (25). Korta svar på frågorna från respondenterna följdes upp med följdfrågor för att 

få mer djup i svaren och i syfte att få intervjun att flyta på. Intervjun gick ut på att få en 

förståelse för upplevelsen att vara förälder till barn med autism i Kosovo. Intervjuguiden 

bestod av sex halvstrukturerade frågor.  

Innan intervjun påbörjades blev respondenterna ännu en gång informerade om 

undersökningens syfte, de etiska aspekterna, inspelningen samt om det fanns några frågor 

innan vi började. Intervjun ägde rum på i kliniken, intervjutiden varierade mellan 20 till 40 

minuter. När alla frågor hade ställts och intervjun skulle avrundas blev intervjupersonerna 

tillfrågade om de ville tilläga någonting innan inspelningen stängdes av. Deltagarna tackades 

för medverkan. 

Analys  

Intervjuerna transkriberades vilket innebar att de inspelade intervjuerna skrevs ner ordagrant 

(26). Det skedde genom att varje ljudinspelning avlyssnades och överfördes ord för ord till en 

intervjutext. Transkriberingen omfattade cirka 4–7 sidor per respondent. Anteckningarna som 

användes under intervjun var endast som stöd vid bearbetningen av transkriberingen för att 

försäkra att ingenting missades vid transkriberingen genom att kontrollera den transkriberade 

texten mot anteckningarna. Den transkriberade texten analyserades med hjälp av Kvales och 

Brinkmanns sätt att förstå och tolka texter (25). De transkriberade texterna lästes igenom 

noggrant för att få en helhetsbild av innehållet i samtliga intervjuer. Därefter togs 

meningsenheter som var mest relevanta och väsentliga för att besvara syftet ut. En 

meningskoncentrering av meningsenheterna gjordes vilket innebär att man omformulerar 

långa meningar till färre ord utan att innebörden i texten går förlorad (26). Den 

meningskoncentrerade texten kodades sedan. För att skapa koder är det viktigt med ett antal 

närläsningar för att få överblick av den insamlade informationen. När dessa koder skapas 

måste de tolkas och organiseras därefter i kategorier (25). Text som hade liknande innehåll i 

kategorierna sammanställdes till underkategorier. Analysen resulterade i fem kategorier och 

fem under kategorier. 
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Eftersom studien utfördes i ett annat land användes språket albanska vid intervjuerna.  Detta 

gjordes för att skapa en relation till respondenterna samt att respondenterna inte pratade 

varken svenska eller engelska. Eftersom författaren kommer från Kosovo och pratar flytande 

albanska behövdes ingen tolk. Översättningen av informationsbrevet och intervjufrågorna 

utfördes av författaren. Informationsbrevet och intervjufrågorna skrevs föst på svenska och 

översattes sedan till albanska.  All data transkriberades på albanska först och därefter 

översattes till svenska.  

Forskningsetiska riktlinjer  

Fyra huvudkrav som en forskare ska följa är följande: informationskravet, nyttjandekravet, 

samtyckeskravet och konfidentialitetskravet (24).  

Informationskravet innebär att forskaren skall informera respondenterna om studiens syfte, 

genomförandet och vad som förväntas av deltagandet (24). Respondenterna blev informerade 

i informationsbrevet att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan någon 

orsak. Deltagarna fick denna information i god tid innan intervjuerna för att de skulle känna 

en trygghet i att delta.  

Samtyckeskravet innefattar att respondenterna i undersökningen ska ha samtyckt till att delta i 

studien. Detta innebär att deltagarna själva har gått med på att medverka i undersökningen och 

även samtyckt till utrustningen som kommer att användas under intervjuns gång (24). I detta 

fall bestod utrusningen utav en mobiltelefon för ljudinspelning. Även detta informerades i god 

tid för att deltagarna skulle känna en bekvämlighet. Efter föräldrarnas godkännande ägde 

intervjuerna rum i ett rum på kliniken. 

Konfidentialitetskravet innefattar att alla personuppgifter som kan identifiera deltagarna ska 

förvaras på ett sådant sätt att ingen utomstående kan ta del av dem (24). Detta angavs i 

informationsbrevet för att respondenterna skulle känna sig säkra angående forskningen.  

Nyttjandekravet innebär att den information som samlas in ska användas på ett konfidentiellt 

sätt och enbart för forskningssyfte (24). Även detta fick respondenterna reda på i 

informationsbrevet innan intervjun. Eftersom det skulle få respondenterna att känna sig trygga 

och säkra med att delta i studien.   

Resultat 

Resultatet kommer att redovisas utifrån de kategorierna och under kategorierna som framkom 

vid analysen med citat som belyser det föräldrarna beskrev under intervjun.  

Föräldrarnas känslor kring barnet med autism 

Samtliga föräldrar berättar om att vara förälder till barn med autism innebär att det är en 

ständig kamp med blandade känslor av oro, stress, förvirring och ovetande. De berättar också 

att de föräldrar som accepterar barnets funktionsnedsättning har större möjligheter att erbjuda 

barnet den hjälp det behöver. Att leva i förnekelse anser föräldrarna leder till att inte eftersöka 

de insatser eller den hjälp som barnet är i behov av vilket i sin tur leder till ökad förvirring och 

oro för föräldrarna. Flera föräldrar berättar om deras påfrestande upplevelser i början när de 

fick nyheten om att deras barn har autism. På grund av föräldrarnas okunskap om autism 

visste de inte vad det egentligen innebar att ha ett barn med autism. Många tankar och känslor 

uppkom som ledde till att föräldrarna satt flera timmar framför datorn och läste böcker för att 

få fram all information de behövde. Efter att föräldrarna samlat informationen och bearbetat 
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den dök många frågor upp, till exempel hur föräldrarna skulle förklara detta för familjen, 

vänner och bekanta. De kände även oro angående att deras vardag skulle förändras eftersom 

det för barnets bästa krävs anpassningar efter barnets behov.  

Att vara förälder till ett barn som kräver nästan hela föräldrarnas uppmärksamhet är krävande 

och krafterna tar snabbt slut. Några föräldrar berättar att detta ledde till frustration och att bråk 

mellan föräldrarna uppstod när ena partnern ansåg sig göra mer för barnet än den andra. 

Föräldrarna känner även frustration i hemmet eftersom de inte har hjälpmedel eller hjälp som 

kan underlätta deras vardag.  

Föräldrarna berättar också att information kring deras barns uppfostran är behövligt för att 

barnet ska få bästa möjliga liv.  Ett exempel är när det uppstår situationer där barnet inte lyder 

då är föräldrarna osäkra på hur situationen ska hanteras. De frågar sig om det är rätt att barnet 

får konsekvenser av sitt beteende. Föräldrarna berättar att när de andra barnen är olydiga så 

får de stå för konsekvenserna men barnet med autism ”slipper” undan. Detta har lett till 

frustration för föräldrarna. 

”Jag vill kunna lära mitt barn vad som är rätt och fel och att det finns 

konsekvenser av deras beteende.” 

Stöd och hjälp  

Föräldrarnas behov av professionell hjälp 

Några av föräldrarna berättar att professionell hjälp saknas för föräldrar till barn med autism 

vilket de anser behövs väldigt mycket. Att få information om hur de kan möta barnets olika 

situationer i vardagen, som till exempel barnets utbrott och beteende upplevs som viktigt. 

Kontakten med personalen där föräldrarna får information angående barnets utveckling är 

ingen specifik hjälp till föräldrarna. Anledningen till det är att mötena fokuserar på barnets 

behandlingar och deras program. Det föräldrarna anser att de behöver är att få prata ut och få 

ställa frågor kring deras barn och situationer som uppstår i deras vardag. Föräldrarna berättade 

också att det var viktigt att få veta vad som förväntas av föräldrarna samt vilka 

tillvägagångsätt som finns för olika situationer. Att få veta om man som förälder gör rätt i 

barnets vardag.  Det som föräldrarna är i behov av är professionell hjälp som är fokuserad 

endast på föräldrarnas välbefinnande och välmående.  

”När jag når min gräns och verkligen behöver prata går jag in och pratar med 

personalen när jag lämnar barnet i kliniken. Jag går in sätter mig i en stol och 

bara börjar prata ut och får ut alla mina känslor och tankar. Jag förstår att 

personalen har sitt jobb att sköta men jag kan inte hålla mig och de är 

personerna som kan förstå mig bäst. Efter det så mår jag bättre och beger mig 

hemåt.” 

Egenstartade föräldragrupper  

Föräldrarna berättar att de har bildat en grupp där föräldrarna kan dela med sig av sina egna 

erfarenheter. Målet med gruppen är att föräldrarna ska hjälpa varandra genom råd och dela 

erfarenheter. Föräldrarna menar att denna grupp är både positiv och negativ. Det positiva var 

att föräldrarna inte kände sig ensamma om detta samt att föräldrarna gav varandra olika råd. 

Det negativa var att det fortfarande finns föräldrar som försöker undanhålla barnets speciella 

vanor och endast lyfter fram deras positiva egenskaper. Föräldrarna tror att det beror på att det 

fortfarande finns föräldrar som har svårt att dela med sig sanningen angående deras barn. 

Några av föräldrarna berättar att det är tråkigt att det även finns föräldrar som ”skäms” över 

sitt barn.  
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Hjälpmedel och egna strategier  

Samtliga föräldrar berättar att det enda de får hem är ett program som personalen skapar 

utifrån barnet. Där kan föräldrarna se barnets utveckling och vilka metoder de använde för 

barnet. Detta program får föräldrarna hem för att de ska kunna fortsätta med samma metoder 

för barnet hemma. Andra hjälpmedel har inte erbjudits och även på kliniken finns det väldigt 

få. En timer på kliniken används för att barnet ska veta hur länge det får utföra en uppgift. 

Föräldrarna äger inga särskilda hjälpmedel som ska underlätta barnets vardag istället har 

föräldrarna själva kommit fram till olika lösningar angående hur de ska hantera olika 

situationerna. Föräldrarna berättar att de själva aldrig har hört talats om vilka olika hjälpmedel 

som finns. 

 Föräldrarna berättar att det är mycket muntliga instruktioner och gester de använder för att 

försöka skapa en förståelse mellan barnet och sig själva. Barnets förberedelser sker genom att 

föräldrarna berättar dagen innan eller den dagen om de ska iväg på något. Samtliga föräldrar 

berättar att när de inte har resurser att använda får de använda sitt kloka huvud och komma 

fram till egna metoder. Föräldrarna säger att det kanske inte är professionellt men att de måste 

hitta utvägar.  

”Varje söndag åker vi till en park som är barnets favorit. Innan vi ska iväg blir 

barnet väldigt rastlös och kan inte vänta tills vi ska iväg. Men då får jag 

upprepa att när pappa kommer så ska vi iväg.” 

En annan förälder berättar att när de ska iväg så tas kläderna fram och då vet barnet att det ska 

iväg.  

Omgivningens förståelse 

Föräldrarna berättar att de ofta blir missförstådda av den sociala omgivningen. Anledningen 

till det beror på att befolkningen saknar tillräckligt med kunskap inom området autism. 

Föräldrarna talar även om att på grund av kulturen i Kosovo var det vanligt i förr i tiden att 

personerna med en sjukdom eller funktionsnedsättning hölls undangömda. Föräldrarna anser 

att kunskapsutvecklingen i Kosovo inte varit så stor och att synen på personer med 

funktionshinder därför inte ändrats i så stor utsträckning. Föräldrarna berättar att om de 

berättar att deras barn har en funktionsnedsättning blir det automatiskt för befolkningen i 

samhället att den familjen har ett ”sjukt” barn, trots att det är en stor skillnad på en sjukdom 

och en funktionsnedsättning. Tyvärr behandlas och ses barnet på ett annorlunda sätt som 

exempelvis att man ser ner på deras intelligens samt att andra barn inte vågar gå fram till 

barnet. Som förälder är det väldigt svår att gå igenom detta eftersom det inte finns någonting 

de kan göra och därför måste stå ut med samhällets blickar. Föräldrarna menar att de måste 

vara förberedda på att ständigt behöva förklara barnets beteende för olika personer som till 

exempel på en restaurang eller i en lekpark. 

”När vi sitter och äter på en restaurang har det hänt några gånger att barnet 

börjar prata med dem bredvid eller ta på deras saker på bordet. Då måste man 

förklara varför det sker eftersom deras blickar visar att de tycker det är ett 

konstigt beteende. Och det jobbiga är att trots förklaringen förstår dem inte 

riktigt innebörden av autism beteende.” 

Trots föräldrarnas många olika förklaringar och försök att få andra att förstå är det alltid 

många som inte förstår vad en funktionsnedsättning är utan det relateras direkt till ett ”sjukt 

barn”.  
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Om omgivningen hade mer information och kunskap angående autism tror föräldrarna att 

samhället hade accepterat barnet på ett bättre sätt. Att som förälder inte kunna göra något gör 

ont i både hjärta och själ. Föräldrarna berättar också att autism är en svår kamp och någonting 

som inte syns på barnets utåt vilket också är en anledning till att det försvårar för 

omgivningen att uppfatta det. Omgivningen antyder ofta att uppfostran är fel och att 

föräldrarna bör vara strängare. Autism är en funktionsnedsättning som även är svår i andra 

länder att begripa inte endast i Kosovo. Föräldrarna berättar att i Kosovo är kampen svårare 

eftersom befolkningen har väldigt lite kunskap kring funktionsnedsättningen och har då 

svårare med acceptansen till det. Det är även väldigt lite hjälp som erbjuds föräldrarna från 

sjukvården vilket gör att de måste handskas med sina känslor och tankar självständigt. 

Hela familjen påverkas 

Samtliga respondenter berättar hur ett barn med autism påverkar hela familjesystemet. Allt 

från vilka aktiviteter som ska utföras, vardagliga sysslor, maten hela upplägget för en dag. 

Föräldrarna berättar att alla familjemedlemmarna drabbas eftersom alla måste anpassa sig 

ständigt. Det finns dagar som barnet med autism har en tuff dag och får allas uppmärksamhet 

och alla försöker underlätta för barnet. Det finns dagar då de andra barnen i familjen också 

behöver sina föräldrar, men tyvärr inte får den uppmärksamhet och tid de behöver. Trötthet, 

huvudvärk, ryggont är några faktorer som föräldrarna lider av del flesta dagarna. En förälder 

berättar om en händelse. 

”Det finns dagar mitt barn inte kan sova på grund av oron och rädsla vilket 

leder till att jag inte får någon sömn under natten. På morgonen kommer min 

dotter ut ur rummet och vill be mig om nått, men innan frågan kommer avbryter 

jag dottern och säger att jag haft en tuff natt. Jag kan tyvärr inte handskas med 

dig just nu. Så visst barnen får tyvärr inte så mycket av vår uppmärksamhet som 

också har lett att min äldsta dotter blivit som en mor för min andra son. 

Skuldkänslorna man har går inte att få bort, många dagar och nätter kan jag 

sitta och gråta ut.”  

Föräldrarna berättar också att de som drabbas mest är tyvärr de andra barnen i familjen 

eftersom väldigt mycket tid ges åt barnet med autism. De säger också att skuldkänslor är 

något som de måste leva med och endast försöka göra det som är bäst för alla. Föräldrarna 

menar att det egentligen inte borde vara så att endast barnet med en funktionsnedsättning ska 

få all uppmärksamhet och tid.  

 ”Jag har en tonåring och vi alla vet hur mycket en tonåring behöver sina 

föräldrar vid den tiden. Det är mycket förändringar som sker och det är en tuff 

period. Där kan jag känna väldigt mycket förtvivlan och blir stressad över att 

jag inte kan finnas till hands för alla. Känns ibland att jag skulle behöva dela på 

mig för att kunna klara av vardagen.”  

Vikten av struktur och rutiner 

Att alla familjemedlemmar drabbas och påverkas är ingen hemlighet. Föräldrarna upplever att 

det svåraste är att klara av vardagen utan att själv få utbrott och ge upp. Ständig planering är 

utmattande som till exempel de vardagliga aktiviteter som barnet måste utföra på ett specifikt 

sätt. 

För ett barn med autism skapas det oro och rädsla om deras rutiner bryts. Om barnets rutiner 

helt plötsligt ska ändras blir det inte lätt för barnet eller omgivningen. Det måste ske en 
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förberedelse för barnet för vad som komma skall. Det händer inte ofta att rutinerna ändras 

eftersom föräldrarna försöker behålla barnets rutiner och förberedelser så noga som de kan. 

När det ska ske en förändring berättar föräldrarna att andra familjemedlemmar måste hjälpa 

till och försöka förbereda barnet för det nya äventyret.   

Föräldrarnas mående  

Samtliga föräldrar berättar att för att kunna ta hand om barnet på bästa möjliga sätt måste de 

börja med sig själva först. Om de ska ha ork och energi att finnas där för sitt barn och även för 

de övriga familjemedlemmarna behöver de först själva samla på egna krafter. Som förälder är 

det lätt att oftast glömma bort sig själv och endast sträva efter att hjälpa barnet. Tankar går 

ständigt åt vad de kan göra mer, kan de göra något annorlunda, vilket steg är nästa. Det är 

kämpigt att ständigt hålla tankarna hos barnet. Det är verkligen ett heltidsjobb för föräldrar 

som har barn med autism. Som förälder vill man alltid överbeskydda sitt barn och särskilt ett 

barn som inte själv kan uttrycka sina tankar och känslor så att omgivningen förstår dem. 

Föräldrarna berättar att de många gånger tänkt på saker de vill göra med familjen men som de 

varit tvungna att skjuta upp. Oftast tänker de att nästa år kommer vi lyckas få in den 

semestern som vi velat men sedan sker det något oväntat som drabbar semestern. Tre av 

föräldrarna berättar att de uppskattar små saker i livet så som att kunna ta en dusch. 

”Mitt barn är den främsta prioriteringen för mig, jag skulle göra allt för att 

hjälpa mitt barn. Just detta att jag inte kan göra nått åt barnets 

funktionsnedsättning får mig att känna att jag är maktlös. Denna känsla är den 

värsta. Det finns dagar jag känner att jag behöver en dag för mig själv att bara 

gå ut och ta en kaffe med en väninna. Att kunna duscha, fixa håret. Det händer 

alltför sällan att jag har en dag för mig själv. Skuldkänslorna tillåter inte mig, 

även fast man gör allt i sin makt för sitt barn.”  

Det tär på föräldrarnas förhållande också eftersom tiden inte räcker till för att umgås eller hitta 

på aktiviteter tillsammans.  

Ekonomiska förutsättningar 

Samtliga föräldrar berättar att den största ekonomiska hjälpen kommer från den partner som 

jobbar. Föräldrarna har också en rättighet att ta ut bidrag för sitt barn med 

funktionsnedsättning som ligger på 100 euro (ca 1000kr) per månad, men bidraget räcker inte 

ens till att täcka kostnaderna till kliniken som barnet är på en timme tre gånger per vecka. Det 

är också vanligt att släktingar som befinner sig utomlands bidrar med pengar som de skickar 

när de har möjlighet. På grund av ekonomin kan inte den medicinering eller hjälpen som 

behövs fullt ut erbjudas till barnen på grund av föräldrarnas ekonomi. Samtliga föräldrar 

berättar också att den höga arbetslösheten har lett till att endast ena partnern jobbar. Med bara 

en person i hemmet som jobbar går inte alltid ekonomin ihop. Respondenterna berättar att 

som förälder gör de allt för sina barn och därför ibland skär ner på andra utgifter för att kunna 

erbjuda sitt barn de mediciner eller behandlingar som det behöver.  

Diskussion 

Metoddiskussion  

Studiens syfte var att belysa upplevelsen av att vara förälder till barn med autism i ett 

utvecklingsland som Kosovo. För att få en så fördjupad och bred förståelse som möjligt av 

syftet som författaren ville belysa valdes en kvalitativ ansats (25). 
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I studien intervjuades sex föräldrar till barn med autism på en klinik i Kosovo. Något som 

försvårade genomförandet av studien var att hitta personer som var villiga att delta. En 

anledning till detta kan bero på att många föräldrar till barn med autism inte är villiga att prata 

öppet om det. En annan anledning var att många kliniker som tillfrågades missförstod vilken 

diagnos studien gällde. Många verkade tro att Down Syndrom var samma sak som autism och 

därför skickades författaren till olika skolor och platser som hade elever med den diagnosen. 

Efter lång tids letande hittades en klinik där det fanns barn med autism vilket ändå gjorde att 

studien kunde genomföras. Föräldrarna tillfrågades om deltagandet från personalen eftersom 

de berättade att det var ett känsligt ämne för föräldrarna och det skulle underlätta att de 

pratade med dem. Om författaren hade skickat ut förfrågan hade troligtvis inte många 

föräldrar tackat ja till deltagandet.  

Semistrukturerade intervjuer utfördes. Frågorna var halvstrukturerade eftersom det skulle 

finnas möjlighet att ställa följdfrågor och skapa en mer öppen dialog med respondenterna (25. 

Frågorna se (bilaga 1) fångade in en bred förståelse av betydelsen av att vara förälder till barn 

med autism i ett utvecklingsland. Om författaren istället använt strukturerade frågor hade det 

inte tillåtit föräldrarna att komma in på andra områden och mycket information om 

föräldrarnas upplevelser då gått förlorad. Det negativa med halvstrukturerade frågor var att 

några föräldrar fastnade för lång tid vid en särskild fråga och de andra frågorna svarade de 

bara ytligt på. Författaren fick då styra in föräldrarna till ämnet och inte låta dem berätta för 

mycket om saker som inte hade med frågan att göra. Detta var anledningen till att vissa 

intervjuer tog mer tid än andra. Alla intervjuerna höll sig ändå inom ramen av 30–60 minuter.  

Eftersom studien gjordes i landet Kosovo krävdes översättning av informationsbrevet och 

intervjufrågorna. Författaren, som är från Kosovo och har albanska som modersmål översatte 

alla intervjuer till svenska. Författaren använde språket albanska under intervjuerna vilket 

skapade ett förtroende mellan författaren och föräldrarna. Hade författaren istället använt tolk 

vid intervjuerna kunde öppenheten och förtroendet föräldrarna visade författaren uteblivit. 

Detta kunde i sin tur påverkat resultatet då innehållet i intervjuerna möjligen inte hade blivit 

lika innehållsrika. 

Genomförandet av dataanalysen försvårades på grund av språket där allting skulle översättas 

från albanska till svenska. Där viktig information från originaltexten kunde gå förlorad vid 

översättningen. En annan svårighet var att ta ut meningsenheter, författaren ville inte förlora 

innebörden av det föräldrarna belyste under intervjuerna. För att förhindra detta återberättade 

författaren under intervjun det respondenten sagt för att försäkra sig att författaren förstått rätt. 

Detta leder till att missförstånd undviks (25).  

I kvalitativa studier behöver forskaren täcka in några kriterier för att resultatet i studien ska nå 

trovärdighet. De kriterierna är trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet, autencitet samt 

överförbarhet (27). Författaren gick tillbaka ett antal gånger till den transkriberade texten och 

analysmaterialet för att säkerställa betydelsen av ett stycke när funderingar eller osäkerhet 

uppstod. Detta gjordes för att säkerställa att studiens resultat bygger på det som föräldrarna 

sagt under intervjuerna samt att analysen av materialet är gjord på ett korrekt sätt genom att 

gå igenom stegen i analysprocessen ett flertal gånger (25). När författaren upplevde osäkerhet 

kring analysen och kategoriseringarna lästes råmaterialet återigen för att säkerställa att det 

som framkommit i analysen motsvarade råmaterialet. Dessa insatser utfördes för att bidra till 

ett mer pålitligt resultat i studien. För att stärka trovärdigheten i studien har författaren försökt 

så noga som möjligt presentera samtliga steg i metoden. Författaren använde citat från 

respondenterna för att belysa resultatet i studien vilket stärker studiens autencitet. För att 

läsaren sedan ska kunna avgöra om resultatet är överförbart har författaren tydliggjort 

studiens kontext, metod och tillvägagångsätt.  
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Etiska aspekter  

När föräldrarna kontaktades fick de information om syftet med studien samt de 

forskningsetiska principerna (24). Detta presenterades med utgångspunkt för att föräldrarna 

skulle få en tryggare känsla samt inte känna något tvång att delta. Kontakten mellan 

författaren och föräldrarna gick igenom personalen på kliniken. Anledningen till detta var för 

att inte avslöja deras identitet eftersom detta är ett känsligt ämne. Därför bestämde författaren 

tillsammans med chefen att personalen skickar ut informationsbrevet. Deltagarna som tackade 

ja intervjuades i ett rum på verksamheten. Detta för att föräldrarna kände sig mer trygga att 

befinna sig på kliniken och inte sitta på en plats där de riskerade nyfikenhet av omgivningen 

som t.ex. på ett fik. För att deltagarna skulle förbli anonyma och deras identitet skyddas 

avidentifierades citaten i arbetet. 

Resultatdiskussion  

I resultatet kom det fram att för familjer till barn med autism är varje dag som en ny utmaning 

där de måste hantera olika situationer som kan uppstå i deras vardag. Stress och oro är känslor 

som föräldrarna inte kommer undan. Detta bekräftar en studie som har visat att föräldrar till 

barn med autism har en ökad stress på grund av skuldkänslor och oro (17). I litteraturen 

framkommer också att föräldrar till barn med autism är i riskzonen när det gäller att drabbas 

av depression och ångest (29).  

Att vara förälder till ett barn med en funktionsnedsättning i ett utvecklingsland är väldigt 

svårt, på grund av att de saknar resurser för att ta hand om sina barn. Resultatet visade att 

föräldrarna inte har något stöd som de kan vända sig till. Det stödet som finns är endast för 

barnet. Information, undervisningar och föreläsningar angående funktionsnedsättningen 

autism var något som föräldrarna efterfrågade. I resultatet framkom att föräldrarnas vardag är 

väldigt utmanande och de har inte någon tid för sig själva. Kroppen tar mycket stryk vilket 

leder till muskelvärk eller ryggvärk på grund av att hjälpa barnet med förflyttningarna. De får 

skuldkänslor över att bara tänka tanken att tillbringa tid för sig själva. Det överensstämmer 

med en studie som visar att föräldrar till barn med autism ofta lider av dagar med huvudvärk, 

ryggvärk och trötthet (28)  

Resultatet visar att föräldrarna till barnen med autism anser att de behöver avlastning och 

professionell hjälp. Detta överensstämmer med det som De Clercq (9) skriver om att föräldrar 

till barn med en funktionsnedsättning behöver avlastning för att kroppen ska återfå energi. I 

Sverige erbjuder kommunerna ett korttidshem och stödfamiljer som avlastning (11). Det är 

någonting som skulle kunna införas i landet Kosovo för att underlätta för föräldrarna. 

Undervisning, föreläsning och kunskap om diagnosen autism är viktig att ge till föräldrarna 

där de får information om att de inte är ensamma om att brottas med olika tankar, känslor och 

utmattning (6,8,9,19–22). Waclaw, Aldenrud och Ilstedt (11) beskriver ett par som hade svårt 

att acceptera hjälpen men efter månader av utmattning insåg de att de behövde hjälp. Detta 

var hälsosamt för parets förhållande där de fick samla på sig nya krafter.   

I resultatet framkom att samtliga föräldrar hade uppskattat om de hade fått mer hjälp eftersom 

de känner sig väldigt vilsna många dagar. 

Resultatet visar att vara förälder till ett barn som kräver nästan hela föräldrarnas 

uppmärksamhet är krävande och krafterna snabbt tar slut. Några föräldrar berättar att detta 

ledde till frustration och bråk mellan föräldrarna uppstod när mamman ansåg sig göra mer i 

huset för barnet än den andra. Det överensstämmer med en studie som visar att det finns en 

skillnad på mödrar och fäders mående. Även frustration i hemmet eftersom föräldrarna inte 
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har hjälpmedel eller hjälp som kan underlätta deras vardag. Där man kan se att mödrarna 

påverkas mer av stress och ångest än fäder (29).  

Det saknas ett system där vårdpersonalen erbjuder hjälp till hela familjesystemet till familjer 

som har barn med en funktionsnedsättning. För att familjesystemet ska fungera och att man 

ska kunna erbjuda sitt barn stöd fullt ut är det viktigt att tänka att den som tar hand om barnet 

också behöver stöd. Det är mycket föräldrarna måste handskas med och känner sig själva 

bortglömda. Detta styrker böcker och studier (6,8,9,11,19–22). När frågan ställdes angående 

hjälpmedel förstod inte föräldrarna vad författaren menade. I resultatet framkom att 

föräldrarna aldrig hört talats om hjälpmedel som införts för barnet i hemmet för att underlätta 

vardagen. Det finns olika tidshjälpmedel och olika scheman som barnet kan få ta del av i 

hemmet (30) som saknas i Kosovo. Ett exempel är bildschema som kan användas i barnets 

vardagsaktiviteter för att bevara barnets vanor och rutiner och även skapa en tydlig bild för 

barnet om vad som komma skall. Exempelvis ett bildschema för en hel vecka där man kan ta 

kort på sitt eget hem, dagis/skola, barnets aktiviteter samt verksamheten som barnet går till. 

Genom detta får barnet en tydlig bild över sina vardagsaktiviteter samt sina rutiner. 

Kielhofner skriver att det är viktigt med rutiner för individen och om dessa ändras kan en 

känsla av obehag uppstå, att det man brukar göra blir annorlunda (5). Denna åsikt stöds av 

Waclaw (11), som beskriver att genom ett dagsschema med bilder för olika moment som ska 

hända under dagen synliggörs aktiviteterna och barnets rutiner vilket gör att barnet förbereds 

för det som skall ske under dagen vilket minskar oron och rädslan (11). Även en visuell 

timstock som gör det synligt för barnet när de ska åka iväg och hur mycket de kan ägna sig åt 

en aktivitet finns att tillgå i Sverige. 

I resultatet framkom att föräldrarna i Kosovo påverkas mycket av att samhället saknar 

kunskap kring autism och att barnen med autism accepteras olika av befolkningen. Om 

befolkningen får kunskap kring detta skulle det kunna leda till att föräldrarna får det lättare i 

samhället och inte behöva förklara sitt barns beteende konstant. Om det finns förståelse för att 

barnet inte är "sjuk" utan har en funktionsnedsättning kan det leda till att fler barn vågar gå 

fram till barnet med autism och leka med det eftersom barnen med autism oftast hamnar 

utanför på grund av okunskapen. Detta utvecklar en frustration hos föräldrarna och för att de 

känner sig maktlösa. Kulturen spelar en väldigt stor roll och genom att samhället får den 

kunskap som behövs kan befolkningens inställning förändras. Kielhofner skriver fysiska, 

sociala, kulturella, värderingar, vanor, roller och utförandekapacitet är faktorer som har 

påverkan på oss. Miljön har en viktig påverkan på individen (5).  

Slutsats och vidare forskning 

Denna studie har visat att föräldrar till barn med autism i Kosovo upplever att vardagen är 

väldigt krävande och tar mycket energi. Detta har lett till känslor av oro och stress. Det 

framgår också att föräldrarna upplever att hela familjen drabbas. Studiens resultat visar också 

att föräldrarna upplever att det finns lite eller inget stöd från sjukvården och att omgivningen 

inte har kunskap om vad autism innebär. Det är därför viktigt att vården i Kosovo visar 

förståelse och ger stöd till alla familjemedlemmarna som har ett barn med 

funktionsnedsättning. En ökad kunskap och medvetenhet om familjernas upplevelser kan 

också bidra till en mer familjefokuserad rehabilitering där alla familjemedlemmar bemöts på 

ett tillfredsställande sätt. Detta är viktigt för hela världen. Traditioner och kulturer har en stor 

inverkan på människor (5). Det är också viktigt att sjukvården i Kosovo får möjlighet att ta 

del av information om de insatser som finns för personer med autism och de som lever med en 

person som har den funktionsnedsättningen. För arbetsterapeuter i Sverige ger resultatet en 

förståelse för att familjer från utvecklingsländer kan ha svårt att efterfråga 

rehabiliteringsinsatser då de inte alltid finns arbetsterapi i de länder de kommer från. För att få 
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en djupare förståelse för behandlingen av barn med autism i Kosovo och deras familjer vore 

det intressant att ta del av vårdpersonalens synpunkter och kunskaper kring detta område 

genom en intervjustudie.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 

Vilket stöd får ni av staten som t.ex. ekonomiskt. Måste ni stå för alla utgifter? 

Finns det tillräckligt med information i Kosovo inom autism för att omgivningen ska ha 

förståelse för ert barns beteende? 

Hur accepteras funktionshindret (sjukdomen) autism av omgivningen? 

Hur ser en vanlig dag ut hos dig angående barnets behov? 

Vilken kunskap angående autism har du? Är du medveten om varför ditt barn uttrycker sig 

annorlunda både kroppsligt och verbalt.  

Har ni erbjudits eller köpt egna hjälpmedel som ni har i hemmet? 

 

 

 
 

 


