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                                                    Sammanfattning 

  

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur föräldrar till barn som är diagnostiserade 

inom autismspektrumtillstånd (AST) upplever att stödinsatser fungerar samt hur stödinsatser kan 

utvecklas enligt föräldrarna. För att uppnå studiens syfte har en kvalitativ metod använts i form 

av semistrukturerade intervjuer med sex föräldrar. Dessa föräldrar berättar om deras upplevelser 

av stödinsatser, vilket bland annat innefattar bemötande från de professionella, och hur det har 

påverkat dem och deras familj samt vad som hade kunnat göras bättre. De transkriberade 

intervjuerna har analyserats med en tematisk analys och med hjälp med Honneths teori om 

erkännande och Foucaults maktteori. Slutsatserna av studiens resultat är att föräldrarna har skilda 

upplevelser av hur stödinsatser har fungerat. En del föräldrar har upplevt få komplikationer 

medan andra har upplevt så pass stora brister i bland annat genomförandet av insatserna, att de 

har avvecklat stödet. Föräldrarna har även flera förslag på utveckling av stödinsatser, vilket 

bland annat innefattar mer kunskap hos professionella som arbetar med barn med AST, mer 

samordning och mer information om de olika stödinsatser som finns. 

  

Nyckelord: autismspektrumtillstånd, föräldraskap, funktionsnedsättning, erkännande, maktteori 
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                                                      Abstract 

  

The aim of this study is to examine how parents to children diagnosed with autism spectrum 

disorder (ASD) experience that support interventions work and how support interventions can be 

developed according to the parents. In order to achieve the aim of this study, a qualitative 

method has been used in the form of semi-structured interviews with six parents. These parents 

tell about their experiences of support interventions, which include the treatment of professionals 

and how it has affected them and their family and what could have been done better. The 

transcribed interviews have been analyzed with a thematic analysis and with Honneth's theory of 

recognition and Foucault's theory of power. The conclusions of the results are that the parents 

have different experiences of how support interventions have been working. Some parents have 

experienced few complications while others have experienced major failures, for example in the 

implementation of the interventions, which led them to discontinue the intervention. The parents 

also have several suggestions for development of support interventions, which include 

professionals having more knowledge of working with children with ASD, more coordination 

and more information about the various support interventions available. 

  

Keywords: autism spectrum disorder, parenting, disability, recognition, theory of power 
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1. Inledning 

Att som förälder acceptera en funktionsnedsättning, som till exempel autism, kan ta tid och det 

kan även behövas hjälp och stöd från familj, vänner och samhället (Socialstyrelsen, 2017). 

Föräldrars reaktioner på en funktionsnedsättning kan se olika ut, men är ofta väldigt 

känslofyllda. Det kan vara positiva känslor i form av hopp och kärlek för sitt barn, men 

föräldrarna kan även känna känslor av sorg eftersom föräldraskapet inte blev som förväntat. För 

vissa föräldrar kan det finnas en underliggande känsla av besvikelse, sorg och oro ju mer tydliga 

konsekvenserna av funktionsnedsättningen blir. I familjer där ett barn med en 

funktionsnedsättning ingår kan även familjerelationerna påverkas. Det handlar bland annat om 

att relationen mellan föräldrarna kan bli bristande då alltmer tid och fokus måste läggas på 

barnet. Vidare kan exempelvis föräldrars sömn påverkas negativt. En faktor som kan inverka 

både positivt och negativt på föräldrarna är omgivningens attityder (ibid.). 

  

I en fackbok beskriver en mamma sina känslor samt hur hon tänkte under tiden innan hennes 

dotter fick diagnosen Aspergers syndrom: 

  

Vi berättade att vi var oroade för att hon mådde dåligt och att det verkade som om hon bara mådde sämre 

och sämre. Vi sa att det känns som om det är något vi inte förstår oss på med henne. – (von Zeipel & Alm, 

2015, s. 91). 

 

Barn med AST har svårt att tolka och förstå sin omgivning och de blir ofta missförstådda av 

andra. Deras beteenden kan vara svåra att styra och kontrollera och det händer ofta att 

omgivningen antingen över- eller underskattar barn med AST. Brist på omgivningens förståelse 

kan leda till att barn med AST utvecklar ytterligare psykisk ohälsa. Det är viktigt att barnet får 

diagnosen så tidigt som möjligt för att få det stöd och den habilitering hon eller han behöver, 

både för barnets skull, men även hela familjens. Det är inte enbart barnet som påverkas av sitt 

tillstånd utan även syskon, föräldrar och andra närstående till barnet. Familjemedlemmar belastas 

ofta psykiskt, vilket påverkar deras hälsa och utveckling (Socialstyrelsen, 2010). Med 

stödinsatser avses i denna studie de insatser som beviljats utifrån Socialtjänstlagen (SoL, SFS 

2001:453) eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS, SFS 1993:387). 

 

1.1 Problemformulering 

Tidigare forskning belyser bland annat att föräldrar till barn med autismspektrumtillstånd 

upplever svårigheter med hur de ska hantera sin roll som förälder till ett barn med AST. 

Föräldrar till barn med AST löper även större risk för att själva utveckla psykisk ohälsa (Neely-

Barnes, Hall, Roberts & Graff, 2011). Det framkommer att föräldrar till barn med AST upplever 

att de inte får tillräckligt stöd från myndigheter och professionella yrkesutövare (Westman 
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Andersson, Miniscalco & Gillberg, 2017). Med grund i detta är det av vikt att undersöka hur 

situationen för barn med AST och deras föräldrar kan förbättras och bli mer hanterbar med hjälp 

av stödinsatser. Det finns vidare få kvalitativa svenska studier som belyser föräldrar till barn med 

AST och deras upplevelser av stödinsatser och vi vill därför undersöka hur föräldrarna upplever 

att stödet fungerar.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur mödrar till barn som är diagnostiserade inom 

autismspektrumtillstånd (AST) upplever stödinsatser som har beviljats utifrån SoL (SFS 

2001:453) eller LSS (SFS 1993:387). 

 

För att uppnå detta syfte har följande frågeställningar formulerats: 

-     Hur upplever mödrar till barn med AST att stödinsatserna fungerar? 

-     På vilket eller vilka sätt skulle stödinsatserna för barn med AST kunna utvecklas     

enligt mödrarna? 

  

1.3 Studiens relation till socialt arbete 

Problemområdet har koppling till socialt arbete då det är socialarbetarens uppgift att bland annat 

ge omsorg, skydd och stöd till personer som är i behov av det (Akademikerförbundet SSR, 

2017). Det kan då handla om stöd för bland annat personer med funktionsnedsättningar. 

Handläggare som arbetar utifrån SoL (SFS 2001:453) och LSS (SFS 1993:387) är framförallt 

socionomer.  Vidare ökar diagnostiseringen av AST vilket innebär att det föreligger stor 

sannolikhet att socialarbetare alltmer kommer arbeta med dessa barn och deras föräldrar. Det är 

med grund i ovanstående viktigt att undersöka och försöka få en förståelse för det stöd som 

barnen och föräldrarna får. 

  

1.4 Definition av autismspektrumtillstånd 

Autismspektrumtillstånd (AST) är ett samlingsnamn för flera olika diagnoser som innebär 

svårigheter eller begränsningar inom förmågan till ömsesidigt socialt samspel, förmågan till 

ömsesidig kommunikation samt föreställningsförmåga, flexibilitet och variation i beteenden och 

intressen. Dessa svårigheter kan komma till uttryck på många olika sätt beroende på exempelvis 

ålder, kön, begåvningsnivå och språklig förmåga (Socialstyrelsen, 2010). AST tillhör den grupp 

av funktionsnedsättning som uppkommer med följd av biologiskt betingade avvikelser i vissa 

delar av det centrala nervsystemet som antingen är medfött eller uppkommer under barnets första 

levnadsår. Funktionsnedsättningen påverkar flera av hjärnans kognitiva funktioner, bland annat 
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språklig utveckling och kommunikation, flexibilitet samt social förmåga (ibid.). I Sverige 

används ofta kriterierna från den amerikanska diagnosmanualen DSM-5 för att fastställa att en 

person har AST (Zander, 2017). AST har i DSM-5 ersatt de tidigare diagnoserna från DSM-IV. 

Dessa är autistiskt syndrom, Aspergers syndrom samt genomgripande störning i utvecklingen 

utan närmare specifikation. När diagnosen ska anges i en journal kodas den enligt ICD-10, som 

innefattar diagnoserna autism i barndomen, Aspergers syndrom och atypisk autism. ICD-11 

släpps 2018 och förarbeten till manualen tyder på att de separata diagnoserna kommer slås ihop 

(ibid.). 

  

I DSM-5 finns det två huvudområden vad gäller symptom. Det första huvudområdet är varaktiga 

brister i förmågan till social kommunikation och socialt samspel (Zander, 2017). Inom detta 

huvudområde lyfts bland annat brister i social ömsesidighet, vilket handlar om att barnet redan 

tidigt tar få eller inga initiativ till socialt samspel samt att barn med AST använder ett mer 

ensidigt språk. Vidare lyfts även ickeverbal kommunikation, som exempelvis handlar om att 

barnet har svårt för ögonkontakt och inte följer andras pekningar eller blickar. Det tredje och 

sista symptomet inom det första huvudområdet handlar om förmågor kring att skapa, upprätthålla 

och förstå sociala relationer. Barn med AST har ofta ett begränsat socialt intresse och kan 

exempelvis ha svårare att leka med andra barn (ibid.). Det andra huvudområdet handlar om 

repetitiva mönster i beteenden, intressen och aktiviteter och innehåller fyra delområden. Ett av 

dessa områden berör repetitiva eller stereotypa beteenden, vilket exempelvis handlar om att röra 

någon kroppsdel på ett avvikande sätt, att använda ett föremål på ett repetitivt sätt eller att 

använda språket på ett udda sätt. Det andra området berör stark rutinbundenhet och motstånd mot 

förändringar, en del barn med AST kan bli väldigt störda av små förändringar i vardagen. Det 

tredje området handlar om att barnen har en fixering vid begränsade intressen som är ovanliga i 

intensitet eller fokus. Det sista området handlar om ovanliga reaktioner eller intressen 

förknippade med lukt, känsel samt syn- eller hörselintryck, vilket exempelvis kan handla om ett 

överdrivet sätt att lukta eller röra på föremål eller ytor. För att få diagnosen AST måste de tre 

symptomen från första huvudområdet uppfyllas samt minst två av de fyra symptomen i andra 

huvudområdet (ibid.). 

  

1.5 Stödinsatser 

Stödinsatser till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar ges utifrån 

Socialtjänstlagen (SoL, SFS 2001:453) eller Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS, SFS 1993:387) beroende av deras behov. Vad gäller insatser enligt SoL 

(SFS 2001:453) beskrivs det i kap. 5, 7 § att kommunen ska verka för att människor som av 

fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att 

leva som andra och delta i samhällets gemenskap. Kommunen ska dessutom verka för att den 

enskilde får en bo på ett sätt som är anpassat efter hennes eller hans behov av särskilt stöd. Enligt 

kap. 5, 10 § SoL (SFS 2001:453) ska socialnämnden även erbjuda stöd för att underlätta för 
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närstående som stödjer personer som har funktionshinder. Om en person har omfattande 

funktionsnedsättningar kan hon eller han få stöd enligt LSS (SFS 1993:387). De som omfattas av 

LSS (SFS 1993:387) är bland annat personer med AST. Dessa personer har möjlighet att få 

särskilt stöd och service enligt 7 §, LSS (SFS 1993:387) om de behöver sådan hjälp i sin 

livsföring och ifall deras behov inte blir tillgodosedda på något annat sätt. Insatserna för särskilt 

stöd och service innefattar bland annat ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice och 

korttidsvistelse enligt 9 §, LSS (SFS 1993:387). 
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2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer vi lyfta tidigare forskning när det gäller föräldraskap kring barn med 

AST. För att få en helhetsbild av den tidigare forskningen har vi valt att redogöra för både 

internationella och svenska studier. Vi kommer presentera två huvudområden. Det första 

huvudområdet fokuserar primärt på föräldrars hälsa och hur det kan påverkas av att ha ett barn 

med AST. Det andra huvudområdet handlar om hur föräldrar upplever det sociala stödet de får 

från närstående samt hur de upplever stödinsatser. 

  

2.1 Föräldrars hälsa 

Moodie-Dyer, Joyce, Anderson-Butcher och Hoffman (2014) beskriver att vissa föräldrar till 

barn inom AST dagligen möter emotionella utmaningar. Dessa utmaningar består bland annat i 

känslor av desperation, skuld och att ingen kan förstå dem. Vissa föräldrar menar att 

problematiken som barnets AST innefattar kan resultera i familjekonflikter och skilsmässor 

(ibid.). Detta går i linje med vad Brown (2011) beskriver om utmaningar som mödrar till barn 

med AST går igenom. Brown (2011) skriver att moderskapet för ett barn med AST är associerat 

med psykisk påfrestning för modern, minskad äktenskaplig glädje, minskad anpassningsförmåga 

och sammanhållning inom familjen. Gill och Liamputtong (2011) nämner att mödrar till barn 

med Aspergers syndrom uppger att de känner att deras psykiska och fysiska hälsa påverkas. 

Mammorna väljer att sätta familjens bästa framför sitt eget bästa, vilket i sin tur har negativ 

påverkan på deras egen hälsa. Moderskapet till ett barn med Aspergers syndrom innebär också 

höga nivåer av stress för dessa kvinnor (ibid.). Även svenska studier pekar på att föräldrar till 

barn med autism drabbas av olika påfrestningar. Sivberg (2002) menar att familjer som 

inkluderar ett barn med AST upplever mycket högre nivå av ansträngning i familjesystemet 

jämfört med familjer utan barn med AST. Olsson och Hwang (2006) beskriver att mammor till 

barn med autism eller intellektuella funktionsnedsättningar i större utsträckning arbetar deltid 

och tar på sig större ansvar för omsorgen av sina barn jämfört med mödrar till barn utan någon 

diagnos samt jämfört med fäder. De beskriver även att mammor till barn med intellektuella 

funktionsnedsättningar eller autism har en lägre nivå av välbefinnande, både jämfört med fäder 

till barn med funktionsnedsättningar och jämfört med föräldrar till barn utan 

funktionsnedsättningar (ibid.). De påfrestningar som drabbar dessa föräldrar kan antas bero på 

fysiska och känslomässiga krav gällande föräldrarnas förmåga att hantera barnens ”utmanande 

beteenden” och nedsatta sociala och kommunikativa färdigheter (Brown, 2011). 

  

Stress hos föräldrar till barn med AST kan vara mer påfrestande än stress som upplevs av 

föräldrar till barn med andra funktionsnedsättningar eller vårdbehov (Brown, 2011). Vogan et al. 

(2014) beskriver att föräldrar till barn och unga vuxna med AST upplever större börda eller så 

kallade större belastningsnivåer jämfört med föräldrar till barn utan AST oavsett barnets nivå av 

kognitivt eller intellektuellt fungerande. Detta kan bero på de unika stressorerna som är 
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förknippade med att ta hand om ett barn med AST, vilket är ett resultat av barnets svårhanterliga 

beteenden samt brist på förståelse från samhällets sida (Brown, 2011). Brown (ibid.) skriver att 

det därför är av stor vikt att stödinsatser tar hänsyn till behov hos familjer med barn med AST, 

för att föräldrarna ska få tillgång till de resurser som behövs för att ta hand om sina barn. Vogan 

et al. (2014) menar att föräldrar till barn med AST är i behov av stöd oavsett vilken intellektuell 

nivå eller grad av AST barnet har. Den enda variabeln hos föräldrarna som visar sig ha ett 

samband med variabeln börda eller belastningsnivå är ålder, då äldre föräldrar upplever större 

börda (ibid.). 

  

Neely-Barnes, Hall, Roberts och Graff (2011) undersöker bland annat allmänhetens 

uppfattningar om AST. Studien visar att föräldrar till barn med AST ofta upplever att andra 

uppfattar dem som “dåliga föräldrar”. Det handlar bland annat om att AST kan ses som osynligt 

och att andra enbart ser ett barn som är utagerande. De kan då tro att beteendet beror på bristande 

föräldraskap, när det egentligen beror på funktionsnedsättningen. I likhet med detta beskriver 

Gill och Liamputtong (2011) att mödrar till barn med Aspergers syndrom ofta känner sig 

moraliskt dömda av omgivningen. Mammorna berättar att samhället beskyller dem för deras 

barns olämpliga sociala beteende. Deras uppfostringsmetoder anses vara anledningen till att 

deras barn beter sig olämpligt och det är inte förrän omgivningen får kännedom om barnets 

diagnos som de förstår att det är ett beteendemässigt problem (ibid.). Även om mödrar till barn 

med Aspergers syndrom beskriver flera svåra situationer med vänner, familj och andra 

människor i sitt samhälle, lyfter de även fram människor som är accepterande och stödjande 

(ibid.). För att svara på allmänhetens uppfattningar använder föräldrarna olika metoder, en av 

dessa är att konfrontera personer. Att konfrontera personer som säger förolämpande 

kommentarer leder till positiva konsekvenser då föräldern själv mår bättre och det kan även leda 

till att syskon känner sig mer självsäkra, mindre generade och arga (ibid.). Gill och Liamputtong 

(2011) beskriver att mammor till barn med Aspergers syndrom medger att de är medvetna om 

samhällets förväntningar på dem och att de känner stor press på att uppnå dessa förväntningar. 

Flera deltagare berättar att de har fått göra många uppoffringar efter att de blev mödrar. 

Uppoffringarna handlar bland annat om att säga upp sina dåvarande anställningar och ha 

betydligt mindre egen tid. Mammorna känner sig skyldiga om de väljer att arbeta istället för att 

lägga tid på att uppfylla sin föräldraroll eller ta hand om sig själva istället för att göra olika 

sorters aktiviteter med barnen (ibid.). 

  

Gill och Liamputtong (2011) beskriver att mödrar till barn med Aspergers syndrom ofta känner 

sig otillräckliga i sina mammaroller. Det framkommer bland annat att mödrarna strävar efter att 

uppnå den idealistiska bilden av hur en mamma bör vara när de samtidigt vet att en sådan bild 

egentligen inte existerar. Mödrarna är dock överens om att det finns fyra ideala egenskaper som 

kännetecknar en god förälder. Dessa är ovillkorlig kärlek, viljan att bilda sina barn, ett 

omsorgsfullt och lugnt förhållningssätt samt att vara en lyssnare och rådgivare för sina barn. 

Mammorna är överens om vikten av att stötta sina barn i deras val och beslut. Det framkommer 
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även att mödrarna upplever att det är viktigt att bilda sina barn både akademiskt och även med 

koppling till hushållet. Detta med strävan att få barnen att bli mer självständiga så att de klarar av 

att ta hand om sig själva (ibid.). Studiens deltagare berättar även att de hela tiden känner att de 

borde göra mer för sina barn och uttrycker känslor av otillräcklighet och menar att de ibland 

känner att de har misslyckats som föräldrar. En del mammor uttrycker att trots att de försöker sitt 

bästa upplever de sig själva som för strikta eller för involverade samtidigt som de känner att de 

borde göra mer för sina barn (ibid.). Neely-Barnes, Hall, Roberts och Graff (2014) beskriver 

också föräldrars syn på sig själva och menar att föräldrar till barn med AST har en förmåga att se 

styrkor hos sina barn som andra inte kan se. Vidare beskriver författarna att föräldrar till yngre 

barn med AST försöker hitta sätt att bota eller överkomma diagnosen, medan föräldrar till barn i 

tonåren med AST inte tror att detta är möjligt och fokuserar istället på att hantera diagnosen 

(ibid.). Ovan beskrivs det hur föräldrar påverkas av att ha ett barn med AST. Då dessa föräldrar i 

större grad ofta mår sämre än föräldrar till barn som inte har AST är det av vikt att undersöka hur 

stödinsatser kan hjälpa dem för att höja deras välbefinnande.  

  

2.2 Föräldrars upplevelser av socialt stöd och stödinsatser 

Brown (2011) beskriver att barn med AST uppvisar många utmanande beteenden som bland 

annat inkluderar självskador, aggressivitet, repetitiva rörelser och ouppmärksamhet. Dessa 

beteenden är ett hinder för barnens möjligheter till självhjälp, socialisering och lärande och har 

en påverkan på deras anpassning till miljön. De utmanande beteendena påverkar föräldrarnas 

uppfattningar om hjälpbehovet. Det finns även skillnader i hur föräldrarna uppfattar barnets 

funktionsnedsättning och hur de påverkas av den. Medan vissa föräldrar inte uppfattar sitt barns 

funktionsnedsättning som en börda och därför har behov av färre antal insatser, kan andra känna 

sig överväldigade av sitt barns funktionsnedsättning och kan därför uppleva ett stort behov av 

antal insatser (ibid.). 

  

Moodie-Dyer et al. (2014) beskriver att föräldrar anser det sociala stödet som viktigt för att 

kunna hantera de svårigheter som barnets AST kan medföra. Föräldrarna lyfter tillgång till (eller 

brist på) stöd av bland annat familjemedlemmar, vänner, andra föräldrar till barn med AST och 

arbetskollegor. Vad gäller det sociala stödet av andra föräldrar till barn med AST kan det ses 

som positivt, då de kan relatera till problematiken. Däremot kan föräldrarna även uppleva 

negativa känslor gällande stödet, föräldrarna menar att andra föräldrar vars barn har AST ofta 

kan vara alltför negativa och cyniska. När det handlar om socialt stöd av andra personer som inte 

har AST i sitt nätverk beskriver föräldrarna att det är positivt då de får fokusera på något annat, 

men att det även kan vara negativt på grund av bristande förståelse för AST (ibid.). Brown 

(2011) nämner att olika familjer hanterar funktionsnedsättningar på olika sätt och kräver därför 

inte lika mycket stöd. Det framkommer även att föräldrar till barn med AST upplever 

begränsningar gällande socialt umgänge och därmed socialt stöd. Vissa föräldrar kan inte ta med 
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barnet för att handla eller ta med barnet när de ska besöka bekanta och de har även svårigheter att 

lämna barnet med en barnvakt. 

  

Forskning pekar på att föräldrar till barn med AST både har positiva och negativa synpunkter 

vad gäller det samhälleliga stödet i USA (Moodie-Dyer et al., 2014). Vad gäller positiva 

synpunkter handlar det bland annat om att vissa föräldrar upplever en samverkan mellan de olika 

verksamheterna som har arbetat med deras barn. De menar att stödgivare är villiga att lära sig 

mer om AST och att de är flexibla. En annan viktig del av positiva upplevelser är öppen och 

flexibel kommunikation där stödgivare är transparenta. Vidare upplever föräldrar med mer 

ekonomiska resurser eller tillgång till finansiellt stöd oftare positiva känslor vad gäller det 

sociala samhälleliga stödet (ibid.). Detta kan jämföras med den svenska studien som 

genomfördes av Westman Andersson, Miniscalco och Gillberg (2017). Författarna (ibid) 

beskriver att majoriteten av föräldrar till barn med AST i Sverige blir hänvisade till 

habiliteringen och att det finns delade åsikter gällande hjälpen och stödet föräldrarna och barnen 

får därifrån och av andra myndigheter. I det vardagliga livet får majoriteten av familjer 

hjälpinsatser med stöd av LSS (SFS 1993:387), där avlösarservice är den mest förekommande 

insatsen. Ingen av de föräldrar som deltagit i Westman Andersson, Miniscalcos och Gillbergs 

(ibid.) studie anger att de har blivit nekade hjälp i form av stödinsatser. Det framkommer att 

föräldrarna överlag är nöjda med utredningsprocessen och menar att de har blivit informerade 

om barnets behov och att de fick information om att det är viktigt att börja med insatser så tidigt 

som möjligt för att ge barnet de bästa möjliga förutsättningarna till utveckling (ibid.). 

  

Vad gäller negativa synpunkter beskriver föräldrar bland annat fördröjningar vad gäller 

diagnostisering. Vissa föräldrar anser att det finns bristande samverkan mellan olika 

verksamheter. Föräldrar till barn med AST beskriver även att de känner sig övergivna efter att 

deras barn har fått diagnosen och att de inte får någon information om var de kunde vända sig 

efter det. De föräldrar med sämre ekonomi upplever brist på tillräckligt stöd och långa väntetider. 

Vidare kan föräldrar känna sig klandrade för deras barns beteenden och nedtryckta av experter 

och stödgivare (Moodie-Dyer et al., 2014). Westman Andersson, Miniscalco och Gillberg (2017) 

skriver också om negativa upplevelser hos föräldrar till barn med AST. Föräldrarna i studien 

uttrycker att de fick vänta för att stödinsatserna skulle sätta igång och upplever att processen 

efter diagnostisering stod still. Vidare menar föräldrarna att de får kämpa för deras barns 

rättigheter till stöd och insatser. De nämner att mycket handlar om att ”jaga” efter stöd, navigera 

mellan de olika myndigheterna och statliga aktörerna samt att ta ett oproportionellt stort ansvar. 

Westman Andersson, Miniscalco och Gillberg (ibid.) likt Moodie-Dyer et al. (2014) nämner att 

en del föräldrar till barn med AST känner sig nedtryckta av de professionella.  Föräldrarna 

upplever att de professionella placerar en stor del av ansvaret på dem som bland annat att de ska 

ha kunskap om de olika instanserna. De upplever även att den professionella hjälpen är 

begränsad, otydlig och saknar kontinuitet (ibid.). 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel kommer vi redogöra för de teorier och de teoretiska begrepp som ligger till grund 

för studien och som har använts för att analysera resultatet. De teorier som vi har valt använda 

för att besvara frågeställningarna är Foucaults maktteori och Honneths teori om erkännande. 

  

3.2 Foucaults maktteori 

Börjesson och Rehn (2009) skriver att Foucault menar att makt är något som inte genomgår 

någon utveckling utan endast omskapas beroende på det sociala sammanhanget. Det han också 

menar är att makt är något alla människor utövar eller är en del av. Makt finns i olika former och 

i alla former av sociala företeelser (ibid.). Makt finns i alla former av sociala företeelser och är 

relationell och föränderlig och kan inte ses som varken positiv eller negativ i sig (Lindgren, 

2015). Börjesson och Rehn (2009) skriver vidare om en av Foucaults viktigaste teoretiska 

aspekter, som är makt och kunskap. Foucault menar att makt och kunskap har stark koppling till 

varandra. Genom att få kunskap om något får individen makt, samtidigt är det på grund av 

makten som individen har rätt till att tala om sin inhämtade kunskap. Makt och kunskap 

utvecklas därmed parallellt och inget av dessa kommer först. Foucault menar att makt inte kan 

betraktas som något som kommer uppifrån eftersom det är något som tillhör deras vardag. Detta 

resulterar i att det blir svårare för människorna att göra motstånd (ibid.). 

  

Ett annat begrepp som spelar central roll i Foucaults maktteori är begreppet governmentality som 

kan översättas till regementalitet. Begreppet beskriver hur statsmakten, och då inte enbart 

regeringens utan även andra statliga eller kommunala organisationers makt, har blivit mer 

utbredd. Statens och kommunernas lagar, byråkratier, institutioner med mera finns närvarande i 

människors vardagsliv och påverkar det dagligen. Foucault menar att människor föds in i 

systemet och lär sig att acceptera de rådande kontrolls- och adaptionsmekanismerna som då 

exempelvis kösystemet till dagis. Detta blir till slut en del av människors mentalitet. Foucault 

drar även slutsatsen att människor inte skulle klara sig utan den maktapparaten de är vana vid 

(Börjesson & Rehn, 2009). 

  

3.2 Honneths teori om erkännande 

Honneth (2003) skriver att strävan efter att uppnå erkännande kan liknas med en form av 

moralisk motiverad kamp, Honneth (ibid.) urskiljer tre dimensioner av erkännanden. Det är efter 

att personen får ett flerdimensionellt erkännande från sin omgivning som denne kan utveckla en 

personlig identitet samt en positiv relation till sig själv. En positiv självrelation är i sin tur viktig 

för att kunna kunna uppnå självförverkligande. Vidare jämför Honneth (ibid.) bristen på 

erkännande med moraliska kränkningar eftersom dessa anses ha samband med varandra. 
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Människor anses vara beroende av instämmande och bekräftande reaktioner från andra för att de 

ska kunna bygga upp och sedan bevara en positiv relation till sig själva. Den moraliska 

kränkningen innebär att en person föraktas och genom detta tar personens självrelation skada och 

möjligheten att utveckla en personlig identitet kan stagnera. Den moraliska kränkningen jämförs 

med en personlig skadegörelse som i sin tur påverkar personens förutsättning för dennes 

individuella handlingsförmåga (ibid.). 

  

Honneth (2003) menar att det finns tre olika former av erkännande. Den första formen av 

erkännande har koppling till kärlek samt omsorg och handlar om hur individer tar hänsyn till 

varandras behov. Den andra formen benämns som det rättsliga erkännandet och handlar bland 

annat om alla människors rättighet till likabehandling och ömsesidighet samt till att uppfattas 

som moralisk medveten och inte avvikande. Den tredje formen av erkännande kallas för den 

statliga sedlighetsfären som även skulle kunna kallas för solidaritet. Den formen av erkännande 

handlar om att individerna i en gemenskap tar hänsyn till de egenskaper eller förmågor som 

bidrar med reproduktionen av ordningen som finns i samhället och med koppling till det visar de 

varandra ömsesidig uppskattning. Honneth (ibid.) nämner att det råder ett spänningsförhållande 

mellan dessa tre former av erkännande, en så kallad kamp för erkännande. Det är osäkert vilken 

av dessa former av erkännande ska ha företräde och det är individen som ska göra ett avvägande 

i varje social situation denne befinner sig i. Honneth (ibid.) påpekar vidare att vid moraliska 

konflikter finns det en aspekt som alltid ska ha företräde och det är individernas rätt till 

autonomi. 
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4. Metod 

I detta avsnitt redogör vi för studiens metod för att tydliggöra arbetsprocessen. Först kommer den 

vetenskapsteoretiska grunden beskrivas. Sedan följer en redogörelse för vår förförståelse. Vidare 

beskriver vi hur vi gick tillväga för att söka fram tidigare forskning. Därefter beskriver vi vad en 

kvalitativ metod innebär för vår studie. Sedan redogör vi för vårt urval, vår intervjuguide och 

beskriver vidare hur intervjuerna genomfördes. I avsnittet kommer vi även återge hur vi har 

bearbetat och analyserat vårt resultat. Till sist förs resonemang kring etik och studiens 

tillförlitlighet. 

  

4.1 Vetenskapsteoretisk grund 

Då studiens syfte grundas i att tolka och förstå hur föräldrar till barn med AST upplever 

stödinsatser är denna studie vetenskapsteoretiskt inspirerad av hermeneutik. Detta innebär att 

fokus kommer ligga på att tolka det undersökningspersonerna uttrycker och upplever och på det 

viset kommer förståelse att nås. Andersson (2014) skriver att hermeneutiken utgår från ett 

kvalitativt forskningsideal och därför lägger stor vikt på att tolka individen och dennes 

omgivning. Hermeneutiken arbetar med begreppet förståelse, vilket handlar om att söka efter 

betydelser eller sociala fenomen som hjälper oss att förstå människors handlingar och berättelser 

(ibid.). Grundläggande inom hermeneutiken är den hermeneutiska cirkeln, som handlar om att 

förståelse och tolkning växer fram genom ett pendlande mellan del och helhet. Det handlar om 

att vi inte kan skapa oss förståelse för ett enskilt socialt fenomen utan att försöka förstå kontexten 

där det sociala fenomenet framkommer (Ödman, 2016). En central aspekt inom det 

hermeneutiska förhållningssättet är förförståelse, vilket handlar de upplevelser forskaren själv 

har av det som studeras. En forskares förförståelse kan öka möjligheten att förstå det som 

studeras. Förförståelse kan vidare begränsa studien genom att den kan styra forskarens sätt att 

ställa frågor och dra slutsatser (ibid.). I nästa avsnitt kommer vi att redogöra för vår förförståelse. 

  

4.2 Förförståelse 

Vi var tidigt överens om att vi ville intervjua föräldrar till barn med någon form av 

neuropsykiatrisk diagnos. För att avgränsa vårt syfte och våra frågeställningar valde vi föräldrar 

till barn med AST. En av oss hade verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på en mindre skola där 

flera barn var diagnostiserade med olika former av AST. Detta ledde till kunskapsutveckling 

kring funktionsnedsättningar genom informationssökningar. Under VFU-tiden var bland annat 

kontakt med föräldrar aktuellt. Vidare har en av oss en släkting som är förälder till ett barn med 

autism, vilket har lett till en viss förförståelse kring ämnet. Vi hade också läst mycket tidigare 

forskning och teorier kring AST innan vi genomförde intervjuerna. Vidare har vi även diskuterat 
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avsaknaden av information kring AST i vår socionomutbildning, vilket har lett till att vi har 

antagit att SoL/LSS-handläggare kan ha bristande kunskaper i ämnet. 

  

4.3 Sökning av tidigare forskning 

När vi har sökt efter tidigare forskning har vi skrivit fri text i sökrutan och fått fram de studier 

som innehåller de valda orden i sin titel eller sammanfattning.  Vi har genomfört sökningar med 

variationer av flera olika kombinationer. Några exempel på de sökord som användes är autism, 

parenting, parents, autism spectrum disorder, disability, parents to children with autism, social 

services, health, mental health, stress. De databaser som användes för sökningarna var främst 

Social Services Abstracts och Sociological Abstracts. Sökningarna genererade olika många 

artiklar. Vi valde sedan att avgränsa oss till vetenskapliga artiklar publicerade mellan åren 2008 

och 2018 och som är peer reviewed. Undantag gjordes för svenska studier då vi även tog med 

äldre studier på grund av brist på relevanta moderna studier. Vi läste igenom många 

sammanfattningar och valde sedan ut artiklar som var relevanta för oss och som berörde de 

områden vi ville ta upp i tidigare forskning. Denna sökning går i linje med det som Booth, 

Papaioannou och Sutton (2012) skriver om “free text searching”. Denna form av sökning har 

sina begränsningar eftersom ett och samma ord kan ha flera synonymer och betydelser och det 

kan hända att vi inte har fått fram alla studier som berör vårt problemområde (ibid.). 

  

4.4 Kvalitativ metod 

I denna studie har vi använt oss av en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. Vi 

valde att använda oss av en kvalitativ metod för att skapa en förståelse av föräldrars upplevelser 

av stödinsatser. Detta ligger i linje med vad Widerberg (2002) beskriver att kvalitativ forskning 

handlar om att förstå ett fenomen. Forskare som utgår från kvalitativ forskning ställer oftast 

frågor som har att göra med vad fenomenet har för betydelse (Widerberg, 2002). Den kvalitativa 

forskningen lägger tonvikt på förståelse av hur människor tolkar och uppfattar den sociala 

verkligheten (Bryman, 2008). En kvalitativ metod kan därmed vara behjälplig för att skapa en 

förståelse för föräldrar till barn med AST och hur de upplever stödinsatser. 

  

4.5 Urval                                                                                                                                

För att finna intervjupersoner skrev vi bland annat till administratörer i fyra Facebook-grupper 

för föräldrar till barn med AST. Vi frågade dessa administratörer ifall vi kunde gå med i gruppen 

och skriva ett inlägg om vår studie för att se om det fanns personer som var intresserade av att 

delta. Tre av administratörerna ville enbart ha föräldrar i gruppen men la upp ett inlägg efter att 

vi hade skickat en text till dem. En administratör godkände att vi gick med i gruppen. Genom 
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Facebook-grupperna fann vi fem deltagare. Vidare skickade vi mejl till flera organisationer och 

föreningar. Enbart en av dessa svarade, varpå vi fick tag på en sjätte respondent. Totalt har sex 

mödrar till barn med olika diagnoser inom AST intervjuats. Detta kan liknas vid vad Bryman 

(2008) kallar för målstyrt urval, som är den vanligaste urvalsmetoden i kvalitativ forskning. 

Målstyrda urval innebär att forskaren väljer ut enheter, i detta fall intervjupersoner, med direkt 

koppling till problemområdet och forskningsfrågorna. Bryman (2008) skriver att målstyrt urval 

fokuserar på att välja respondenter på ett strategiskt sätt. Detta eftersom det är viktigt att de valda 

respondenterna är relevanta och kan besvara forskningsfrågorna (ibid.). 

  

4.6 Intervjuguide 

Innan intervjuerna genomfördes skapade vi en intervjuguide (se bilaga 2) som baserades på fyra 

sammanhängande teman med koppling till vårt syfte och våra frågeställningar. Dessa teman är 

behov, stödinsatser, bemötande, förbättringsområden. Vi formulerade framförallt öppna frågor 

för att låta intervjupersonerna i relativt hög grad styra intervjuerna. Detta ligger i linje med vad 

Bryman (2008) skriver om att det är avgörande vid en intervjuguide att intervjuerna rymmer 

flexibilitet. Vi valde vidare att inte skicka intervjuguiden till våra intervjupersoner innan 

intervjun. Fördelarna med att skicka intervjuguiden är att intervjupersonerna får tid att fundera 

över sina svar och förbereda sig. Fördelarna med att inte skicka intervjuguiden är att svaren blir 

mer spontana och kan inte på samma sätt vara inövade. Vi ansåg att spontaniteten var viktig då 

svaren skulle kunna ses som mer äkta. För att förbereda intervjupersonerna beskrev vi istället 

kort vad frågorna kommer handla om i vårt informationsbrev (se bilaga 1) 

 

4.7 Insamlingsmetod 

För vår datainsamling har vi genomfört sex intervjuer med mödrar. Vi intervjuade mammorna en 

åt gången och genomförde en videointervju över Skype, två intervjuer där vi träffades 

personligen samt tre telefonintervjuer. Se tabellen nedan. 

 

Intervjutyp Antal respondenter 

Telefonintervju 3 

Personlig intervju 2 

Intervju över Skype 1 

Tabell 1.0 Beskrivning av antalet respondenter och intervjutyp   
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En av de personliga intervjuerna genomfördes på intervjupersonens arbetsrum på hennes 

arbetsplats och den andra genomfördes i Örebro Universitets lokaler. När vi hade bokat en tid för 

intervju skickade vi iväg ett informationsbrev (se bilaga 1). De intervjupersoner som vi träffade 

personligen fick skriva på en samtyckesblankett (se bilaga 3) på plats medan de som vi hade 

telefonintervjuer med fick lämna sitt muntliga samtycke. Intervjuerna varade mellan 30 och 60 

minuter, de spelades in med intervjupersonernas samtycke och transkriberades i sin helhet. 

  

Som tidigare beskrivet använde vi oss av en intervjuguide med olika teman. Under varje tema 

formulerade vi framförallt öppna frågor, då vi ville få fram föräldrarnas synpunkter och 

upplevelser. I vår studie använde vi oss därmed av semistrukturerade intervjuer. Bryman (2008) 

beskriver att i en semistrukturerad intervju använder forskaren sig av specifika teman och ställer 

frågor utifrån dessa teman med stöd av en intervjuguide. Intervjupersonen får svara fritt på dessa 

frågor och forskaren kan även ställa andra frågor om hen exempelvis skulle vilja anknyta till vad 

intervjupersonen hade sagt innan (ibid). 

  

4.8 Bearbetning och analys 

Samtliga intervjuer transkriberades i sin helhet för att information inte skulle gå förlorad. Vidare 

har datamaterialet reducerats och strukturerats utifrån teman. De teman som använts har 

utvecklats utifrån tidigare forskning. Under genomförandet av informationssökningen till studien 

upptäckte vi fyra teman som genomsyrade tidigare forskning. Dessa är behov, stödinsatser, 

bemötande och förbättringsområden. Under analysen utvecklades vidare ett nytt tema, stöd för 

föräldrar och syskon, då detta var något som var centralt i våra intervjuer. Detta kan liknas vid ett 

abduktivt arbetssätt, som är ett kombinerande förhållningssätt vad gäller teori och empiri där 

förståelsen växer fram allt eftersom. Det handlar om att ha en öppenhet gentemot data men att 

inte avvisa teorier (Lindgren, 2014).  

 

Lindgren (2014) beskriver att en tematisk analys handlar om att hitta kopplingar och mönster 

som forskaren uppfattar som meningsfulla. Under bearbetningen av materialet har vi därmed 

fokuserat på att genom en tematisk analys finna likheter och skillnader i det som mammorna har 

framfört. Vidare har vi använt oss av meningskoncentrering, då vi har omformulerat det som 

intervjupersonerna har sagt till kortare formuleringar. Vi har även använt oss av meningstolkning 

då vi har tolkat sådant som inte direkt framträdde i våra intervjuer. Meningstolkning bidrar även 

till en djupare förståelse för vad intervjupersoner berättar (Kvale & Brinkmann, 2014). Denna 

form av bearbetning och analys av material sågs som passande i denna studie då det kan ses som 

förenligt med det hermeneutiska perspektivet. Detta sätt att bearbeta data leder till möjligheten 

att låta tolkningarna växa fram under analysens gång och det möjliggör en process där vi 

växelvis rör oss mellan del och helhet, vilket kan jämföras med den hermeneutiska cirkeln 

(ibid.). Namnen på intervjupersonerna är i denna studie fingerade och i de fall som de nämnde 
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sitt barns namn har de namnen tagits bort. Beskrivningar i resultatet har ofta framställts med 

intervjupersonernas egna språkbruk och citaten har generellt återgetts ordagrant. De få 

korrigeringar som har gjorts är från talspråk till skriftspråk samt för att texten ska vara mer 

sammanhängande. 

  

4.9 Etik 

Vetenskapsrådet (u.å.) skriver om de etiska principerna informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet handlar om att studiens deltagare 

ska få information om studiens syfte och att de ska informeras om att de deltagandet i studien är 

frivilligt och att de när som helst kan avbryta sitt deltagande om det skulle önskas. 

Samtyckeskravet handlar om att deltagare ska ges möjlighet till att samtycka medverkan i 

studien. Konfidentialitetskravet handlar om att deltagarnas personuppgifter ska behandlas med 

konfidentialitet, vilket innebär att uppgifterna inte ska röjas och att de ska skyddas från 

obehöriga personers åtkomst. Nyttjandekravet handlar om att uppgifterna som samlas kring 

studiens deltagare endast får användas för forskningsändamålet (ibid.). 

  

Informationskravet har tillgodosetts genom att vi innan intervjuerna genomfördes skickade ut ett 

informationsbrev (se bilaga 1) med information om studiens syfte och information om 

deltagarnas rätt att när som helst avbryta sin medverkan. Denna information sammanfattades 

även kort innan intervjun. Deltagarna fick även information om vad som kommer tas upp under 

intervjun och hur lång tid intervjun beräknas ta, vilket gjorde att de kunde känna sig mer 

förberedda. Samtycke till medverkan skedde flera gånger under forskningsprocessen, dels innan 

intervjutillfället då deltagarna hörde av sig till oss med ett intresse att medverka i studien och 

tillsammans med oss bokade en tid för intervjun. Samtyckeskravet togs även i beaktande under 

intervjuerna, då vi under telefonintervjuerna bad om ett muntligt samtycke och vid de personliga 

intervjuerna fick deltagarna skriva på en samtyckesblankett (se bilaga 3). Vi bad även om ett 

samtycke för inspelningen av intervjun, varpå vi förklarade att materialet kommer tas bort efter 

transkribering och att inga andra kommer ha tillgång till materialet. Vad gäller 

konfidentialitetskravet användes fingerade namn i studien, vilket deltagarna fick information om. 

Inga personuppgifter som kunde identifiera deltagarna användes i studien och delades inte heller 

med obehöriga varken muntligt eller skriftligt. Inspelningsmaterial förvarades på låsta enheter 

som inga obehöriga har haft tillträde till och togs bort när transkriberingen var färdigställd. Vi 

har även tagit nyttjandekravet i beaktande då uppgifterna om deltagarna enbart har använts till 

studien. 

  

Kvale och Brinkman (2014) skriver också om att forskaren bör ta hänsyn till vilka konsekvenser 

deltagandet i undersökningen kan medföra för deltagaren. Författarna menar att det är viktigt att 

forskaren bedömer vilken skada deltagandet i studien kan medföra för både den enskilda 

deltagaren samt gruppen som deltagaren representerar, i vårt fall föräldrar till barn med AST. 
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Kvale och Brinkman (ibid.) påpekar även att det är viktigt att forskaren är medveten om att 

samtalet denne har med intervjupersonen kan vara förföriskt och kan leda till att denne berättar 

saker hen inte hade avsikt att berätta från början och ångrar sig senare. Det kan även hända att 

intervjun får en terapeutisk form, vilket inte är lämpligt eftersom majoriteten av forskare inte har 

den rätta utbildningen för det. Med grund i detta är det viktigt att forskaren tänker igenom sina 

frågor och funderar över hur långt denne ska gå i frågandet (ibid.). Detta togs i beaktande medan 

vi skrev vår intervjuguide (se bilaga 2). Vi försökte att formulera frågor som inte var ledande och 

som inte var alltför känslosamma eller inkräktande. Dessa aspekter togs även i beaktande under 

själva intervjun, då vi hela tiden var uppmärksamma på vad intervjupersonen sa och ifall hon inte 

verkade vilja svara på en fråga eller liknande försäkrade vi henne om att det var helt upp till 

henne ifall hon ville svara eller inte. Även om vi under intervjun försökte inneha en empatisk 

ställning var vi noggranna med att inte inta en terapeutisk ställning. 

  

4.10 Tillförlitlighet, trovärdighet och överförbarhet 

Bryman (2008) lyfter begreppen reliabilitet och validitet som två viktiga kriterier för att mäta 

forskningskvalitet. Dessa kriterier kan däremot ses som anpassade efter kvantitativ forskning då 

fokus ligger på kvantifierbarhet. Med grund i detta lyfts ett alternativt kriterium för bedömning 

av kvalitativa undersökningar, vilket är tillförlitlighet. Tillförlitlighet består av fyra delkriterier; 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. 

  

Trovärdighet handlar om att säkerställa att forskningen utförts i enlighet med regler som finns 

för forskning. Trovärdigheten kan även ökas genom triangulering, vilket handlar om användning 

av olika teoretiska perspektiv, metoder och observatörer (Bryman, 2008.). Vi har i denna studie 

följt de regler som finns för forskning. Vidare kan det ses som fördelaktigt att vi har varit två 

som har analyserat resultatet, då vi har haft olika perspektiv vilket ökar trovärdigheten. Vi har 

även använt oss av olika teoretiska perspektiv vid analysen. 

  

Överförbarhet handlar om huruvida resultatet av studien kan ses som hållbar även i någon annan 

kontext eller situation eller om liknande resultat kan ses vid samma kontext under senare 

tidpunkt. För att överförbarheten ska kunna bedömas är det av vikt att forskaren använder täta 

och fylliga beskrivningar (Bryman, 2008). De sex mödrar vi har intervjuat kan inte anses 

representera vare sig Sverige eller sina kommuner. Vårt mål med studien är därmed inte att 

generalisera resultatet. Vi har däremot försökt att ge tydliga och fylliga beskrivningar och 

redogörelser som andra kan använda för att bedöma överförbarheten i vår undersökning. 

  

Pålitlighet berör säkerställande kring att det finns en fullständig och tillgänglig redogörelse av 

hela forskningsprocessen (Bryman, 2008). Det handlar om att alla beslut kring bland annat urval, 

datainsamling och analys bör beskrivas. Vi har i vår studie försökt vara så transparenta som 
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möjligt vad gäller de olika stegen i undersökningen. Ställningstaganden har dokumenterats 

genomgående från planering till slutdiskussion (ibid.). 

  

Det sista kriteriet, möjlighet att styrka och konfirmera, handlar om att forskaren försöker 

säkerställa att han eller hon har agerat i god tro (Bryman, 2008). Det går inte att vara helt 

objektiv i kvalitativ forskning, men det är av vikt att inte medvetet låta personliga värderingar 

eller teoretisk inriktning påverka utförandet eller slutsatserna av undersökningen. Vi har varit 

medvetna om att vi har en viss förförståelse som kan ha påverkat undersökningen, men har varit 

noggranna med att diskutera och dokumentera beslut för att säkerställa att vi inte medvetet 

påverkar undersökningen (ibid.). 
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5. Resultat och analys 

Detta kapitel inleds med en presentation av intervjupersonerna. Därefter kommer fem 

huvudområden belysas: behov, stödinsatser, bemötande, förbättringsområden samt stöd för 

föräldrar och syskon. Under dessa fem huvudområden kommer mödrarnas utsagor presenteras 

och sedan analyseras med hjälp av vår teoretiska ram och avslutas med en kort sammanfattning. 

  

5.1 Presentation av intervjupersoner 

Anna är 42 år gammal och har en son som är 11 år gammal. Sonen har ADHD, autism och är 

hemmasittare sen ungefär ett halvår tillbaka. Han fick diagnosen autism 2015. De stödinsatser 

som sonen har haft är avlösarservice. Sonen bor tillsammans med sin mor, far och lillasyster. 

  

Barbro är 35 år gammal och har en dotter som är tolv år gammal samt en son. Dottern fick 

diagnosen Aspergers syndrom för tre eller fyra år sedan. Barbro är sjukskriven med 

utmattningssyndrom. De stödinsatser som dottern har är korttidsvistelse i form av kollo och de 

har tidigare haft avlösarservice. Dottern bor hemma tillsammans med Barbro. 

  

Cecilia är 44 år gammal och har en son som är 19 år gammal. Sonen har ADHD i kombinerad 

form och Aspergers syndrom, vilket han fick diagnostiserat när han var tolv. Sonen har under de 

senaste fyra åren varit placerad på särskilt boende. De stödinsatser som sonen har haft är 

korttidsläger, stödfamilj, avlösarservice en kort period och nu särskilt boende. 

  

Diana är 54 år gammal och har en dotter som är 19 år gammal. Dottern har ADHD, 

uppförandestörning, antisocialt beteende och autism. Dottern fick dessa diagnoser fastställda när 

hon var 15 år gammal. De stödinsatser som dottern har är i form av en kontaktperson, 

korttidsboende, boendestöd och daglig verksamhet och boende via LSS. Dottern bor idag på ett 

LSS-boende där hon får hjälp och stöd dygnet runt. 

 

Emma är 48 år gammal och har en son som är 16 år gammal. Sonen har Aspergers syndrom och 

enligt modern troligtvis ADHD. Sonen fick Aspergers syndrom diagnostiserat när han var nio år 

gammal. De stödinsatser sonen har idag är i form av en kontaktperson, han har även tidigare varit 

på läger som var anpassat för barn med AST. Sonen har en lillasyster som är 14 år gammal och 

de bor varannan vecka hos sin mor och varannan hos sin far. 

 

Felicia är 47 år gammal och har en son som är 13 år gammal. Sonen har Aspergers syndrom, 

tvångssyndrom och ADHD. Sonen fick Aspergers syndrom diagnostiserat när han var nio år 

gammal. De stödinsatser sonen har idag är i form av en kontaktperson samt vistelser på en 

korttidsboende, tidigare har de haft avlösarservice och stödfamilj. Sonen har två äldre syskon och 

han bor hemma. 
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5.2 Behov 

När vi frågade om hur föräldrarnas vardag påverkas av att de har ett barn med AST svarade en 

övervägande del av mödrarna att de har varit sjukskrivna vid flertalet tillfällen. Detta beror bland 

annat på att de blev utmattande och att de behövde vara med sina barn på heltid. Barbro 

beskriver att det har blivit svårt att fullfölja studier då hon flertalet gånger har behövt ta avbrott. 

En av mammorna som inte har varit sjukskrivna beskriver att hon fick en depression för ungefär 

tio år sedan, men att hon tyckte att det var skönt att arbeta då det blev ett tillfälle att vila upp sig. 

En annan mamma som inte har varit sjukskriven arbetar delvis hemifrån för att kunna få ihop 

livet hemma. Det faktum att mödrarna är sjukskrivna eller inte, kan kopplas till Honneths (2003) 

teori om erkännande. Utifrån den tredje formen av erkännande som handlar om solidaritet bland 

samhällsmedlemmar kan det antas att dessa mammor får ett visst erkännande, då de har 

möjlighet att ansöka och få beviljat sjukersättning. Samtidigt kan det tänkas att de mammor som 

är sjukskrivna inte får samma erkännande som de mödrar som fortsätter arbeta. Detta då 

sjukskrivningar kan ses som att de bryter mot reproduktionen av ordningen som finns i samhället 

där förmågan som värdesätts är förmågan att arbeta. Bristande erkännande från omgivningen kan 

enligt Honneth (2003) leda till svårigheter vad gäller att uppnå självförverkligande och en positiv 

självbild. Det kan förstås som att de mammor som är eller har varit sjukskrivna inte har haft 

samma möjlighet att utveckla en positiv självrelation, vilket kan bidra till att de inte uppnår 

självförverkligande.  

  

Tre av mödrarna beskriver att de tog kontakt med myndigheter för att få stöd för att de ville bryta 

barnets isolering. Anna berättar att när hennes son blev hemmasittare umgicks han enbart med 

familjen, vilket gjorde att de ansökte om stöd genom LSS för att få annan stimulans från andra 

människor. Emma beskriver anledningarna på följande sätt: 

  

[...] det var både för [sonens namn] skull, att bryta det här lite med att man blir ganska, att man blir isolerad 

i hemmet. Men det var också för… vad heter det… vår egen skull, att få pausa, få återhämtning. Och det 

var också för [lillasysters namn] skull, alltså dottern då. – (Emma) 

  

Även Felicia nämnde sonens isolering som en av anledningarna till att de sökte insatser. Hon 

beskriver även att hon och hennes man behövde tid för varandra och för att ta hand om de andra 

barnen. Cecilia berättar om varför hon ansökte om särskilt boende för sin son: 

 

[...] vi kunde inte sysselsätta honom i den månen han krävde, och vi kunde inte hålla… livet… så 

strukturerat som han kanske skulle behöva, som det kan vara på en verksamhet, där kan man ju ha det 

strukturerat. Men i en vanlig familj, man lever ju liksom. Alla är olika individer, och det fungerar inte för 

alla, samma struktur [...] och det var väl för att vi skulle få vila också, men det var ett jättesvårt beslut. 

Jättesvårt. – (Cecilia) 

  

Honneth (2003) beskriver en form av erkännande som handlar om kärlek och att ta hänsyn till 

varandras behov. Det går att koppla till de ovanstående skäl mammor uppger att de haft att söka 
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stödinsatser. Skälen handlar både om att barnens behov av bland annat socialt umgänge och 

struktur, samt mödrarnas behov av avlastning inte tillgodoses. Av omtanke, både till sina barn 

och sig själva, sökte mammorna därmed stödinsatser för att kunna tillgodose behoven. 

  

Diana nämner att hon förstod redan när dottern var liten att hon inte var som andra barn, men att 

hon inte fick något gehör av andra och hon beskriver att hon tror att hennes yrkestitel, 

specialpedagog, kan ha påverkat hur hon bemöttes. 

  

Det har inte fungerat alls och jag som utbildad specialpedagog, jag började när hon gick i årskurs 1 och så 

sade jag att elevhälsan måste skicka remiss för hon behöver en utredning för att det är något som inte 

stämmer, men de sa nej, vi bygger ett åtgärdsprogram… och så tog de inte mig på allvar eftersom jag 

jobbade på skolan, de tyckte att kom inte hit och sätt dig på dina höga hästar [...] – (Diana) 

  

Hon berättar att det var först när dottern var i tonåren och efter att skolan gjorde en orosanmälan 

till socialtjänsten, som sedan skickade en remiss till Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), som 

utredningen påbörjades. Foucault beskriver att makt och kunskap har en stark koppling till 

varandra (Börjesson & Rehn, 2009). Utifrån detta kan det antas att Diana borde ha fått gehör av 

omgivningen då hon besitter kunskap gällande sin dotter och därför borde hon även ha makt att 

påverka situationen. Foucault lyfter även begreppet regementalitet, som handlar om att 

statsmakten har blivit mer utbredd och påverkar människors vardagsliv i större utsträckning än 

tidigare (Börjesson & Rehn, 2009). I Dianas fall var det inte förrän skolan, som är en kommunal 

institution, anmälde oro till socialtjänsten som utredningen kring hennes dotter påbörjades. 

Utifrån detta kan det antas att Diana, trots att hon hade kunskap kring att det var något 

annorlunda med dottern, inte själv hade makten att påverka sin dotters situation, utan blev 

tvungen att acceptera det rådande systemet och vänta tills instanser med mer makt tog initiativ. 

Detta kan även kopplas till Honneths (2003) teori om erkännande, där det rättsliga erkännandet 

handlar om människors rätt till likabehandling, ömsesidighet och att uppfattas som moralisk 

medveten och inte avvikande. Utifrån det ovan beskrivna kan det uppfattas som att Diana inte 

fick denna form av erkännande då hon upplevde att hon inte fick gehör från omgivningen. 

  

Sammanfattningsvis påverkas mammorna av deras barns funktionsnedsättning på olika sätt, 

bland annat genom att vissa av dem har blivit sjukskrivna. Detta kan leda till att mödrarna inte 

får samma erkännande som arbetande mammor. Vidare är det tydligt att mödrarna visar 

erkännande gentemot sina barn och även sig själva. Något annat som kan ha inverkan på 

mammors förmåga att påverka sitt barns situation är statsmakten i form av regementalitet. 

  

5.3 Stödinsatser 

När vi frågade om hur mammorna har upplevt stödinsatserna beskriver Anna att avlösarservice 

inte fungerade för dem då deras son var hemmasittare: 
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[...] Vi fick ju timmar via LSS, men de timmarna fick vi ju absolut inte använda till skola eller arbetstid så 

att säga, utan det måste ju vara utanför. Och för oss blev ju det… det blev ju lite moment 22. För vi 

behövde ju framförallt hjälp den tiden som han inte kunde vara i skolan och vi behövde jobba. – (Anna) 

  

Anna uppger att hon tycker att avlösarservice som det ser ut idag är oflexibelt. Detta gjorde att 

hon sökte efter andra möjligheter att tillgodose hennes sons behov. Resultatet blev att skolan tog 

över ansvaret. Hon beskriver vidare att de inte har ett lika stort behov av avlösarservice på 

kvällar, då hennes son ändå är så trött då och går och lägger sig väldigt tidigt. 

  

[...] så som det är uppbyggt fyller det inte en jättestor funktion för oss, för han orkar ju liksom inte med… 

Den tiden som finns, den tiden behöver ju vi, tillsammans. – (Anna) 

  

Anna nämner att i hennes fall var det svårt att hitta en avlösare dels för att det är brist på 

tillgängliga avlösare och dels för att personen måste passa ihop med hennes son. 

  

[...] Det enda viktiga är att han mår bra, så om han inte mår bra, då tar vi ju bort… även om vi egentligen 

skulle behöva det så är det inte värt… – (Anna) 

  

Barbro beskriver att korttidsvistelse i form av kollo har fungerat utmärkt för dem men att de inte 

längre har avlösarservice då det inte fungerade för dem. Hon berättar att personen som utförde 

insatsen inte skötte sitt arbete då denne uteblev, ofta kom sent och inte följde deras instruktioner 

vilket gjorde att de inte orkade fortsätta ha den insatsen. 

  

Cecilia beskriver att korttidsvistelse, vilket i deras fall har handlat om att sonen var borta var 

fjärde helg och en vecka under sommaren, innebar en del ångest för sonen eftersom han trivdes 

bäst hemma. När sonen hade haft korttidsvistelse i två år fick de även stödfamilj beviljat. 

Stödfamiljen körde honom till lägret och hämtade honom på söndagen varpå han fick sova hos 

stödfamiljen en natt för att resten av familjen skulle slippa det ångestpåslag som han drabbades 

av i samband med lägret. Under själva korttidsvistelsen beskriver Cecilia att sonen hade det bra. 

Numera bor sonen på ett särskilt boende. Cecilia skriver att socialtjänsten inte har skött det så bra 

gällande placeringen men att personalen har varit lyhörda och positiva. 

  

Diana beskriver att de har fått alla insatser som de har ansökt om och att insatserna har fungerat 

väldigt bra. 

  

[...] För henne började det så i sitt första boende att det inte blev bra från början, men de var jättesnabba 

eftersom de märkte att det inte fungerade och bytte ut den personen som hon inte stämde överens med. Så 

hon har fått personer som är jättebra och som hon mår väldigt bra av så att jag tycker att det är jättepositivt. 

– (Diana) 

  

Diana har även fått hjälp och stöd själv vid flera tillfällen. Hon har träffat kuratorer hos 

socialtjänsten som arbetade med henne och hennes dotter och på det viset fick hela familjen 
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hjälp. Detta var under utredningsprocessen som varade i cirka två år. Därefter fick Diana hjälp på 

BUP under en kortare period och när dottern skrevs över till Barn- och ungdomshabiliteringen 

fick även Diana stöd där. Hon fick dessutom hjälp att arbeta med sitt bemötande och hon har fått 

tips på hur hon ska hantera olika situationer. 

  

Emma beskriver att de har fått det stöd som hon har ansökt om beviljat, men att hon har fått 

ordna mycket själv. Hon beskriver att den kontaktperson de har, fick de leta upp på egen hand. 

Emma beskriver att de ledsagare de hade under en kort period fungerade bra när de hade någon 

som sonen kände sen tidigare. Hon anser vidare att ledsagarservice är väldigt fyrkantigt. Hon 

säger att det ibland kom någon som sonen inte kände. Hon beskriver att när sådant har skett har 

hon själv fått vara väldigt påhittig och engagera sig i arbetet, vilket har gjort att hon inte tyckte 

att det kändes som avlastning, utan att det snarare blev jobbigt. 

  

Felicia berättar att svårigheterna för dem inte har varit att få insatser beviljade, utan att få 

insatserna tillsatta och att få någon som kan arbeta under en längre period och med rätt 

kompetens. Felicia beskriver att de fick stödfamilj beviljat och att de som tillsattes var bekanta 

till henne. Felicia menar vidare att stödfamiljen hade svårt att vara tillgängliga de dagar som var 

beviljade och att insatsen påverkade stödfamiljens son negativt. De fick förslag på en person som 

kunde bli kontaktperson till Felicias son, vilket hon beskriver i citatet nedan: 

  

De hittade någon som förslag som kunde vara kontaktperson och så åkte jag dit för att träffa honom och sen 

tre dagar senare så hade han fått jobb någon annanstans istället. Så det gick massa tid… det gick massa tid 

och energi för att gå på dessa intervjuer… så det var inte en avlastning, det stal mer energi än det gav mig  

– (Felicia) 

  

Felicia beskriver att de under ett år hade beviljat kontaktperson men utan att tjänsten blev tillsatt. 

Sonen fick efter ett år en kontaktperson. 

  

Så kontaktpersonen har han nu och hon är kvar och hon är suverän, och det hänger förmodligen med att 

hon jobbar i övrigt på vuxensärskolan som hon kan och hon förstår och hon vet hur man ska tänka [...]  

– (Felicia) 

  

Felicia uppger att hon inte är nöjd med korttidsboendet då där varit hög personalomsättning. Hon 

menar att det inte är positivt på ett korttidsboende för barn med AST. Felicia ger uttryck för att 

de inte använder scheman, bildstöd och att de inte har förståelse för begreppet lågaffektivt 

bemötande. 

  

Som tidigare nämnts beskriver Honneth (2003) att erkännanden från omgivningens sida är viktig 

för att en person ska kunna utveckla en positiv relation till sig själv och på det viset uppnå 

självförverkligande. Den rättsliga formen av erkännande handlar om att alla har rätt till att bli 

jämlikt behandlade och bli uppfattade som moraliskt medvetna och inte avvikande eller 

onormala.  Samtliga intervjupersoner fick beviljat de insatser de hade ansökt om, vilket kan 
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kopplas just till Honneths (ibid.) teori om erkännande. Alla mödrar i denna studie påpekade att 

de har fått de insatser de har ansökt om beviljade. Det kan därför tolkas som att mammorna fick 

erkännande från myndigheternas sida, men erkännandet brister i vissa fall då insatserna blev 

beviljade, men inte fick tillsatta, eller tillsatta av personer med bristande kompetens. Mödrarna 

mötte flera hinder gällande stödinsatser som handlade främst om att finna lämpliga personer för 

deras barn och det har även hänt att Emma fick på egen hand finna lämplig kontaktperson. 

Felicia fick vänta ett år innan en lämplig kontaktperson blev tillsatt. Det kan därför antas att 

mammorna kände sig moraliskt kränkta genom att inte få det de hade förväntat sig trots att det 

blev beviljat. Ett annat exempel på bristande erkännande utifrån Annas, Barbros och Cecilias 

redogörelser handlar om hur tillsatta insatserna har fungerat. Det har hänt att personalen som 

utförde stödinsatserna inte skötte sitt arbete på ett adekvat sätt, instruktioner följdes inte och de 

anpassade inte sig till barnens behov. Detta väckte frustration hos mödrarna och resulterade i att 

stödgivarna byttes ut efter en lång väntetid eller avvecklades helt och hållet. Diana upplever 

däremot de insatser som hon och dottern har fått har fungerat väldigt bra, både när det gäller vad 

de har blivit beviljade och hur insatserna genomförts. Hon menar att det som inte fungerade blev 

åtgärdat direkt och är därför väldigt nöjd med hjälpen hon har fått. Diana har även fått insatser 

riktade mot sig själv som förälder. Därmed framstår det som att Diana och hennes dotter, efter att 

dottern har fått diagnosen fastställd, har fått erkännande som i sin tur kunde ha bidragit till att 

hennes självbild har stärkts och hennes handlingsförmåga har vidgats. 

  

Anna beskriver att avlösarservice inte fungerade för dem då de timmar som erbjuds inte passade 

deras vardag. Detta kan förstås som att Anna på grund av att hon fötts in i detta system har lärt 

sig att acceptera sådana mekanismer och därmed valde att istället arbeta för att föra över ansvaret 

på skolan. Även de andra mammorna som behövde vänta länge på att få insatserna tillsatta, bland 

annat Felicia, kan antas ha accepterat att de fick vänta eftersom de är medvetna om hur det 

samhälleliga systemet ser ut. Det här kan kopplas till det som Foucault beskriver som 

regementalitet, vilket handlar om att människor föds in i system och lär sig att acceptera 

mekanismer som till exempel kösystem av olika slag (Börjesson & Rehn, 2009). 

  

Sammanfattningsvis går det att se att mödrarna i vår studie har haft olika stödinsatser och de har 

skilda uppfattningar om hur stödinsatserna har fungerat. Det är tydligt att alla mammorna har fått 

erkännande i och med att insatserna har beviljats, men att erkännandet ibland har varit bristande 

då insatserna inte har blivit tillsatta eller har blivit tillsatta av personer som inte har tillräcklig 

kompetens. 

  

5.4 Bemötande 

Anna och Diana upplever att bemötandet från LSS-handläggarnas sida har fungerat bra. 

Handläggarna upplevs som kompetenta, tillmötesgående, lyhörda och att de har förståelse för 

situationen. Anna upplever att när det inte fungerar kan det bero på riktlinjerna som styr 
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handläggarnas arbete. Hon nämner även vikten av professionellas kunskap kring bemötande av 

ett autistiskt barn, särskilt med tanke på att diagnosen inte märks på utsidan. 

  

För ska man jobba med ett barn som har autism så är det ju ändå bra att ha lite… förförståelse kanske. För 

det syns ju liksom inte. Man kan ju komma in i hemmet och liksom tycka att men här… han är väl som en 

vanlig unge liksom… men det är han ju inte… men det kanske inte märks förrän efter ett tag. – (Anna) 

  

Diana nämner dock att det har hänt att bemötandet var mindre bra från socialtjänstens sida: 

  

Mm, vi var på ett SIP-möte och på de här SIP-mötena, eftersom det är så många instanser inkopplade på 

mitt barn så det var runt 20 personer på det SIP-mötet och då satt jag och berättade om min dotter och min 

dotters svårigheter och då var det en socialtjänsteman som sade saker till mig på ett nedvärderande sätt [...] 

då går hon till personangrepp ordentligt mot mig och då blev jag jätteledsen och jag började gråta.  

– (Diana) 

  

Barbro, Cecilia, Emma och Felicia upplever att bemötandet från handläggarnas sida varierar 

beroende på vilken handläggare de träffar. De nämner att det har skett missförstånd, men att 

detta till största del gick att reda ut. Det uppskattas att handläggare kommer på hembesök och 

samtalar kring barnets behov och andra frågor som berör barnet, eftersom intervjupersonerna 

anser det vara lugnare och tryggare för barnen att ha samtalen hemma. Det framkommer även att 

handläggarnas bemötande inte alltid har varit bra och det har även hänt att handläggare har varit 

rädda för barnen. 

 

Det är ju lite olika, första handläggaren vi hade, eh… var rädd för [sonens namn], … var rädd för honom… 

och… tassade på… hon var på ett hembesök och tassade på tå och kunde inte bemöta… och då tänker jag 

att det är en barnhandläggare inom LSS… det… säger ju sig självt att det inte går att göra så – (Cecilia) 

  

Som tidigare beskrivet menar Foucault att individer genom kunskap får makt och att det är 

genom makt som individer får rätt att tala om och nyttja sin kunskap (Börjesson & Rehn, 2009). 

En övervägande del av mammorna har någon gång upplevt att bemötandet har fungerat mindre 

bra från handläggarnas sida. Det har hänt att handläggare hade bristande kunskap kring hur de 

ska bemöta barn med AST och uppvisade osäkerhet och rädsla när de träffade barnen. Utifrån 

Foucaults teori kring att makt och kunskap utvecklas parallellt kan det ses som problematiskt när 

en individ som innehar en maktposition har bristande kunskap. Detta kan leda till att mödrarna 

får mindre förtroende för handläggare samt myndigheter. Honneth (2003) beskriver erkännande 

som bekräftelse från omgivningen och att det är genom detta som en individ kan utveckla en 

personlig identitet och en positiv självrelation. En del av mammorna upplever att de har blivit 

bemötta med förståelse från handläggarnas sida, men en övervägande del av mammorna har haft 

negativa erfarenheter av en eller flera handläggare. De beskriver bland annat att de har känt sig 

nedvärderade och att de upplevde att de inte blev bemötta med respekt. Ett tydligt exempel är när 

Diana upplevde att handläggaren inte lyssnade på henne och talade nedvärderande till henne 

vilket ledde till att hon började gråta. Utifrån vad mödrarna beskriver kan det tolkas som att de i 
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flera fall har fått erkännande från handläggare, men att det även har funnits tillfällen där 

handläggarnas erkännande har varit bristande. Bristen på erkännande kan ha lett till att mödrarna 

känner misstro till handläggarna samtidigt som deras självbild påverkas negativt. 

  

Sammanfattningsvis nämner en övervägande del av mammorna att bemötandet från 

handläggarnas sida har varierat beroende på vem de har träffat. Det har hänt att handläggarna har 

varit lyhörda, kompetenta och tillmötesgående, men det har även hänt att handläggarna inte har 

haft förståelse för AST och brast i sitt bemötande. Utifrån detta kan det tolkas som att en del 

mödrar har fått erkännande och andra inte. Utifrån Foucaults teori kring makt och kunskap kan 

det ses som problematiskt när en professionell som innehar en maktposition har bristande 

kunskap. 

  

5.5 Förbättringsområden 

När det gäller förbättringsområden handlar det enligt en övervägande del av mödrarna om att de 

professionella behöver mer kunskap kring hur de ska bemöta barn med AST. Diana menar dock 

att det inte finns något hon kan klaga på utöver att insatserna borde ha kommit tidigare. Enligt 

Anna, Barbro och Emma bör det även tas hänsyn till hur kontaktpersoner, avlösare och 

stödpersoner rekryteras eftersom det har det hänt att stödgivarna inte var lämpliga och inte alls 

kunde bemöta behoven av ett autistiskt barn. Utöver det nämner mammorna att det är av vikt att 

de professionella lyssnar mer på föräldrar och vad dessa har att säga om sina barn. 

  

[...] Och man borde lyssna mer på föräldrar. Mycket mer, vad säger föräldrarna? För föräldrarna är ändå de 

som vet bäst om sina barn. Det är hur som helst så. Även om handläggare kan ha goda idéer, men barnen 

lever ju med föräldrarna. – (Cecilia) 

  

Anna, Cecilia och Emma hoppas även på en förbättring gällande uppföljningar av insatser 

eftersom det i deras fall inte skett några uppföljningar alls. De nämner att det skulle vara bra om 

insatser följs upp för att se om och hur dessa fungerar. 

  

Det har inte varit uppföljningar. Och inte nu heller, liksom, nu är placeringen slut här i juni. Och de har 

fortfarande inte liksom… kommit… så det är ju jättedåligt. – (Cecilia) 

  

Ovanstående går att förstå utifrån Foucault, som beskriver att makt och kunskap påverkar 

varandra och att makt förutsätter kunskap och vice versa (Börjesson & Rehn, 2009). Flera 

mammor nämner att det är viktigt att de professionella lyssnar på vad föräldrarna säger. Cecilia 

beskriver att föräldrarna är de som känner sina barn bäst. Detta kan därmed tolkas som att 

föräldrar är de med mest kunskap om sina barn och att de genom sin kunskap bör inneha mer 

makt vad gäller barnens situation, då makt och kunskap enligt Foucault utvecklas parallellt. 

Däremot är det även andra faktorer som påverkar situationen som kan väga tyngre, exempelvis 
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regementalitet, som har gjort att makten istället har tilldelats myndigheter. Erkännande handlar 

om att få bekräftelse från sin omgivning, vilket bland annat kan påverka individens 

handlingsutrymme (Honneth, 2003). En övervägande del av mödrarna beskriver att det är av vikt 

att se över vilka stödgivare som tillsätts utifrån deras erfarenheter och kunskaper för att de ska 

kunna bemöta och tillgodose deras barns behov. I flera av fallen har det inträffat att stödgivare 

som blivit tillsatta för att utföra insatserna inte haft adekvat kompetens för sitt arbete. Utifrån 

detta kan det tolkas som att mammorna upplever att handläggare inte tar hänsyn till deras barns 

behov av att ha en kunnig och förstående stödgivare. Detta kan i sin tur jämföras med bristen på 

erkännande från handläggarnas sida gentemot mödrarna och deras barns behov och önskningar. 

Hälften av mammorna beskriver att det har funnits brister vad gäller uppföljningar. Detta kan 

också ses som brist på erkännande från handläggarnas sida, som bland annat kan leda till att 

mammornas handlingsutrymme minskas i form av att de inte kan fortsätta planera för hur stödet 

kring barnen ska se ut.  

  

En övervägande del av mödrarna menar att ansvaret som föräldrar till barn med AST måste ta för 

att deras barn ska få de insatser de har rätt till, är större än de känner att de klarar av. Mödrarna 

uttrycker att de gärna hade sett att de professionella tog mer ansvar och på det sättet avlastade 

dem i deras vardag. De önskar även att de professionella ska vägleda föräldrarna mer för att 

föräldrarna ska kunna lägga mer energi på att ta hand om barnen istället för att söka efter och 

samordna olika insatser.  

  

Man skulle behöva ha någon personlig vårdkontakt, som kunde vara den som säger att “Nu har du de där 

sakerna som funkar så där och här har du de blanketterna och du ska kontakta de här. Vi kan hjälpa dig att 

fylla i de blanketterna och vara den kontakten åt dig”, så man slipper som förälder vara det för det tar 

knäcken på familjen. Och de där verktygen som finns, hjälpen som finns, till exempel bilder är bra, men 

hur ska jag använda bilderna? – (Felicia) 

  

Mammorna hoppas därför även på större förståelse från myndigheternas och de professionellas 

sida. De menar att det inte är lätt att samordna alla insatser kring sig själv, sitt barn och samtidigt 

finnas där och ta hand om sig själv och barnet. 

  

Man får verkligen slåss, man slåss mot skolan, man slåss mot socialtjänsten, man slåss mot BUP, 

habilitering, LSS, allt. För att ingenting landar i knät utan som förälder får man verkligen kämpa och man 

måste orka att kämpa. – (Diana) 

  

 Utöver det hoppas Anna, Emma och Felicia på bättre kommunikation och bättre samverkan 

mellan alla insatserna som är inkopplade och arbetar kring deras barn. 

  

Ett sätt att förstå ovanstående resonemang är utifrån Foucaults begrepp regementalitet som 

handlar om hur statsmakten har fått allt mer inverkan på människors vardagsliv. Enligt teorin 

styrs människors liv av de statliga och kommunala organisationerna och de rådande lagarna. 

Vidare nämns det att människan föds in i det rådande systemet och därför accepterar de så 
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kallade adaptionsmekanismerna (Börjesson & Rehn, 2009). Av resultatet framkommer det att 

mammorna visar en viss acceptans för det rådande systemet samtidigt som det framkommer att 

det finns missnöje över hur myndigheterna och de andra organisationerna behandlar sina 

klienter. Mödrarna berättar att det bör göras fler ändringar i hur systemet fungerar idag och de 

menar på att de behöver göra ett slags motstånd för att få fram den hjälp och det stöd de behöver 

för sig själva och sina barn. Detta återspeglas tydligt i Dianas exempel där hon berättar att hon 

som förälder till ett barn med AST måste “slåss” mot de olika institutionerna för att få det stöd 

hennes barn behöver. Utifrån detta kan det antas att trots att mammorna och deras barn föddes in 

i systemet som råder, accepterar de inte nödvändigtvis de rådande adaptionsmekanismerna som 

har att göra med bland annat hur olika stödinsatser tilldelas. 

  

Honneth (2003) beskriver att det rättsliga erkännandet handlar om ömsesidighet och människors 

rätt till likabehandling. Vidare beskrivs det även att den viktigaste aspekten inom erkännande är 

individers rätt till autonomi (ibid.). Mammorna beskriver att de behöver ta ett stort ansvar och att 

de skulle behöva mer vägledning. Detta kan tolkas som att mödrarna anser att det finns en brist 

vad gäller ömsesidighet mellan mammorna och handläggare när det gäller att finna rätt 

stödinsatser, då hela eller åtminstone största delen av ansvaret läggs på mammorna. Utifrån 

handläggarnas perspektiv kan det handla om att mödrarna ska ha rätt till autonomi, vilket handlar 

om att de själva ska ha rätt att fatta beslut angående deras barns stödinsatser. Däremot är det 

tydligt att en övervägande del av mammorna i denna studie skulle uppskatta en viss vägledning 

och mer information kring de olika insatser som finns tillgängliga. Vad gäller just vägledning 

och information om stödinsatser kan det därmed förstås som att mammorna upplever ett 

bristande rättsligt erkännande, då det saknas ömsesidighet mellan mödrarna och de som ansvarar 

för stödinsatser. 

  

Sammanfattningsvis upplever övervägande del av mödrarna att det bör ske förbättringar gällande 

handläggares kunskap om AST samt bemötande gentemot personer med AST och deras 

anhöriga. Bristen på förståelse och bra bemötande från handläggarnas sida kan resultera i att 

mödrarna upplever bristande erkännande. Utifrån Foucaults begrepp regementalitet går det att 

tolka resultatet som att mammorna till viss del accepterar det rådande systemet, men det framförs 

ett missnöje för hur myndigheterna behandlar sina klienter.  

  

5.6 Stöd för föräldrar och syskon 

Gällande insatser som kan vara riktade mot föräldrar upplever Anna att hon inte är i behov av 

extrastöd eftersom hennes ekonomi tillåter henne att betala för vissa tjänster som exempelvis 

städning. På så vis menar hon att hon får avlastning i sin vardag. Hon menar dock att hon har en 

förståelse för att det kan vara svårt att få ihop vardagen om ekonomin är bristande och hon är 

medveten om att många är i behov av extra stöd. Diana berättar att hon har fått stöd i form av 

samtal under tiden hennes dotter utreddes och menar att det hjälpte henne mycket gällande 
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hanteringen av situationen och hur hon ska bemöta och förhålla sig till sin dotter. Barbro, 

Cecilia, Emma och Felicia har inte fått något sådant stöd och anser att det skulle vara värdefullt 

att ha insatser som är riktade mot föräldrar till barn med AST. De menar att det hade varit 

givande att få prata med andra föräldrar som är i liknande situation eller med någon professionell 

för att dela med sig av hur det känns att vara förälder till ett barn med AST. 

  

[...] behovet är abnormt att få prata med andra föräldrar, det är det. För jag kan inte prata med kompisar 

som har barn som är… ja… förstår ni? Inom citationstecken ”normalstörda” barn. För det är så helt olika. 

Det är helt olika. – (Cecilia) 

  

Utöver det tillägger Felicia att hon önskar att de professionella tog mer hänsyn till syskon till 

barn med AST. Hon menar att syskon bör få mer hjälp att förstå varför deras bror eller syster 

med AST beter sig på ett visst sätt och de bör även få tips på hur de ska kanalisera ut sina känslor 

när mamma och pappa inte räcker till. Felicia upplever inte att det finns tillräckligt med 

syskonstöd och menar att syskonen ofta hamnar mitt emellan. 

  

Det rättsliga erkännandet berör likabehandling och människors rätt att bli betraktad som moralisk 

medveten (Honneth, 2003). Som ovan beskrivet har en övervägande del av mammorna inte fått 

någon insats riktad mot sig själv trots att de menar att det vore värdefullt. Flera av mödrarna 

nämner att de aldrig ens har fått information om stödinsatser gentemot föräldrar till barn med 

AST. Samtidigt berättar Diana om sina positiva erfarenheter av stödsamtal. Detta tyder på 

bristande rättsligt erkännande gentemot flertalet av mödrarna i studien då de inte har behandlats 

likvärdigt. En anledning till detta kan vara att mammorna bor i olika kommuner. Honneths (ibid.) 

första form av erkännande som handlar om att människorna ska ta hänsyn till varandras behov 

kan också kopplas till mammornas berättelser. Det faktum att en övervägande del av mödrarna 

inte har fått något stöd riktat till dem som föräldrar, trots att flera av dem uttrycker att det är 

något de har ett stort behov av, tyder på bristande erkännande vad gäller omsorg och hänsyn till 

behov. En av mödrarna påpekar också att syskon till barn med AST borde få mer stöd. Detta 

skulle underlätta både för syskonen men även för deras föräldrar då de ofta känner att de lägger 

mest fokus på det barnet som har AST och de andra barnen får mindre uppmärksamhet och stöd 

från deras sida. Utifrån detta kan det antas att den första formen av erkännande inte tillgodoses i 

övervägande del av mammornas fall. 

  

Sammanfattningsvis kan det tolkas som att övervägande del av mödrarna har erfarenhet av 

bristande erkännande då de inte har fått stöd riktat mot dem som föräldrar, trots att de upplever 

behovet av det. En av mödrarna lyfter att även syskon borde få mer stöd. 
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6. Diskussion 

Detta avsnitt består av resultatdiskussion, metoddiskussion, våra slutsatser och förslag på vidare 

forskning. I resultatdiskussionen diskuteras resultat som kan ses som särskilt intressanta, delvis i 

förhållande till tidigare forskning. I metoddiskussionen redovisar vi brister och styrkor med vår 

studies metod. Slutligen sammanfattar vi studiens slutsatser och ger förslag till vidare forskning. 

  

6.1 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen har vi valt att diskutera följande fyra teman: stöd för föräldrar, ekonomiska 

aspekter, brist på fäder samt brist på bemötande. 

  

6.1.1 Stöd för föräldrar 

En övervägande del av mammorna i vår studie beskriver att de gärna skulle få stöd riktat mot sig. 

De menar att det finns brist på stöd för föräldrar i nuläget eller att de inte har fått någon 

information om att det överhuvudtaget existerar. Detta kan liknas vid vad Moodie-Dyer et al. 

(2014) skriver om att mödrar till barn med AST är i behov av omgivningens stöd och att de 

behöver någon de kan samtala med om sitt barns diagnos. En övervägande del av mödrarna i vår 

studie beskriver att de helst skulle vilja samtala med en professionell eller föräldrar till andra 

barn med AST. Mammorna beskriver att vänner eller bekanta som inte har barn med AST kan ha 

svårt att förstå dem på samma vis. Stöd för föräldrar är något som utifrån vår studie kan ses som 

begränsat. Detta är ett exempel på bristande erkännande från myndigheter, vilket kan ha påverkat 

mödrarnas självrelation. Om dessa föräldrar istället skulle få det stöd de är i behov av är det 

troligt att de skulle nå en högre grad av välbefinnande vilket även skulle kunna minska 

sjukskrivningar. 

  

6.1.2 Ekonomiska förutsättningar påverkar 

I tidigare forskning beskriver Moodie-Dyer et al. (2014) hur ekonomiska förutsättningar 

påverkar föräldrarnas inställning till stödgivare och stödinsatser i USA. Det framkommer att det 

oftast är familjer som har mer ekonomiska resurser som upplever mer positiva känslor gällande 

det samhälleliga stödet medan föräldrar med sämre ekonomi upplever brist på adekvat hjälp 

(ibid.). I vår studie finns det också delade åsikter gällande det samhälleliga stödet mammorna 

och deras barn får. Det finns en del positiva synpunkter och då handlar det om att när insatserna 

tillsattes så fungerade de i överlag bra. Samtidigt framförs även ett missnöje över hur 

handläggarna bemöter sina klienter samt hur tillsättningen av stödinsatserna fungerar. I vår 

studie finns det två deltagare som inte påpekade något de upplevde som dysfunktionellt eller 

mindre bra. De är positiva till den hjälpen, stödet och bemötandet de har fått från handläggarnas 
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sida. De resterande deltagare uppger däremot att de skulle ha kunnat bli hjälpta på ett effektivare 

sätt och de anger att de har blivit bemötta med bristande bemötande från handläggarnas sida 

minst en gång. En av de två positivt inställda mödrarna är öppen med att hon har tillgång till en 

ekonomi som tillåter henne och hennes familj att ha råd med extra hjälp som då exempelvis 

städhjälp. Hon menar därför att hon och hennes familj inte har samma behov av stöd från 

samhällets sida som vet att andra har. Den andra mamman nämner inget om sin ekonomiska 

situation, men är öppen med att hon är yrkesverksam. Med tanke på det kan det tolkas som att 

tillgången till ekonomiska resurser påverkar mödrarnas inställning till det samhälleliga stödet. 

Det skulle därför vara möjligt att även i Sverige har mammorna med bättre ekonomiska resurser 

en mer positiv syn på det samhälleliga stödet, vilket i sin tur liknar Moodie-Dyers et al. (2014) 

resultat. Det faktum att mödrarna arbetar kan även bidra till att de upplever att de får erkännande 

från sin omgivning som i sin tur leder till att de får en positiv självbild och kan på det viset uppnå 

självförverkligande. Detta skulle kunna tolkas som en till faktor som bidrar till deras positiva 

inställning till stödgivarna och stödinsatserna. Ovannämnda är dock endast en hypotes och det 

skulle behöva undersökas grundligare. 

  

6.1.3 Brist på fäder 

Något som vi har reflekterat över under studiens process är att mödrar är överrepresenterade i 

forskning som berör föräldrar till barn med AST. Detta var något som visade sig när vi gjorde 

vår informationssökning, då vi fann flera artiklar om enbart mammor, men inga om enbart fäder. 

Vi fann vidare ett fåtal artiklar som jämförde mödrars och fäders upplevelser av att ha ett barn 

med AST. Vidare var det även något som vi fick erfarenhet av mer direkt när de enda som skrev 

till oss av intresse att vara med i studien var mödrar, vilket vi diskuterar mer i 

metoddiskussionen. En av oss är dessutom bekant med en far som har en son med autism. Vi 

hörde av oss till honom och han svarade att det är modern till barnet som är den som har hand 

om allt vad gäller sonens stödinsatser och att han därför kände att han inte kunde bidra till vår 

studie. Tidigare forskning visar att mammor tar på sig mer ansvar för sina autistiska barn samt att 

de har en lägre nivå av välbefinnande jämfört med fäder (Olsson & Hwang, 2006). Detta kan ha 

lett till att mödrar till barn med AST blir mer engagerade och villiga att berätta om sina 

upplevelser. Att mammor tar på sig mer ansvar kan också vara en förklaring till varför fadern 

som är bekant till en av oss kände att han inte kunde bidra till vår studie. Det kan handla om att 

han har tagit mindre ansvar och att han på grund av det inte har samma insikt i sin sons diagnos 

och stödinsatserna som han har behov av. Detta kan tolkas som att fadern känner sig maktlös då 

han inte har samma kunskap som modern, vilket går i linje med Foucaults maktteori. Att vår 

studie enbart inkluderar mödrar kan ha påverkat resultatet, då tidigare forskning visar att det 

finns skillnader mellan mödrars och fäders upplevelser av att ha ett barn med AST. Det handlar 

bland annat om att mödrar oftare har en lägre nivå av välbefinnande, går ner i arbetstid och tar på 

sig större ansvar för omsorgen av barn med AST jämfört med fäder. 
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6.1.4 Brist på kompetens 

I vår studie nämner en övervägande del av mammor att bemötandet från handläggarnas sida har 

varit olika beroende på vilken handläggare de har träffat. En del handläggare har varit lyhörda, 

kompetenta och tillmötesgående, medan andra inte alls har haft förståelse för AST och brast i sitt 

bemötande. Mödrarna nämner även att handläggarna uppvisade osäkerhet och rädsla i mötet med 

deras barn. Detta kan jämföras med resultatet från Westman Andersson, Miniscalco och 

Gillbergs (2017) samt Moodie-Dyers et al. (2014) studier, som beskriver att en del föräldrar till 

barn med AST upplever att bemötandet brister från professionellas sida. Detta kan i sin tur 

resultera med att de mammor som får ett bättre bemötande upplever att de får erkännande och de 

mammor som blir bemötta på ett mindre bra sätt kan uppleva att de inte får erkännande alls. 

Vidare utifrån makt och kunskap kan det anses problematiskt att en professionell har bristande 

kunskap i hur denne ska bemöta barn med AST och deras föräldrar. Utifrån vår studie, men även 

tidigare forskning kan det tolkas som att bemötandet från handläggarnas sida brister och därför 

kan det anses som ett utvecklingsområde både för yrkesverksamma handläggare, men även för 

dem som ännu inte är färdigutbildade och är under utbildningens gång. Detta går i linje med vad 

som nämns i Statens offentliga utredning (SOU 2018:32) där vikten av socialarbetarnas 

kompetensutveckling påpekas. Det handlar om att professionella inte enbart kritiskt ska granska 

kunskap, utan att de även förväntas kunna använda sig av den i praktiken. Med tanke på att 

arbetet ska vara evidensbaserat är det av stor betydelse att det sociala arbetet överensstämmer 

med vetenskap och beprövad erfarenhet. Socialarbetaren bör därför hålla sig uppdaterad gällande 

ny kunskap inom sitt område och på det sättet bidra till en mer rättssäker verksamhet (SOU 

2018:32). 

  

6.2 Slutsats 

Studien visar att de mödrar vi har intervjuat har skilda åsikter kring hur stödinsatser för deras 

barn har fungerat. Medan vissa mammor enbart lyfter fram få komplikationer beskriver andra 

mammor större brister i bland annat stödgivarnas bemötande och omhändertagande av barnet. 

Vad gäller handläggare har en övervägande del av mödrarna haft upplevelser av både positivt 

och negativt bemötande. Alla mammor i studien har fått de stödinsatser som de har ansökt om 

beviljade, men vissa har haft svårigheter med att få dem tillsatta. Vad gäller utveckling av 

stödinsatser beskriver mödrarna att de bland annat hade önskat en högre grad av kunskap hos de 

som arbetar med barn med AST, mer samordning, mer information om olika stödinsatser och att 

de professionella lyssnar mer på föräldrarna. Det finns därmed vissa brister i hur stödinsatser 

tillsätts och genomförs i dag. En övervägande del av mödrarna lyfter även att de gärna hade haft 

stödinsatser riktade gentemot dem och ett utvecklingsområde är även syskons tillgång till stöd. 
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6.3 Förslag till vidare forskning 

Föreliggande studie har undersökt hur föräldrar till barn med AST upplever att stödinsatser 

fungerar. Som beskrivet i resultatet och analysen var det flera av mödrarna som lyfte att inte bara 

de som föräldrar påverkas, utan att hela familjen påverkas av funktionsnedsättningen. Bland 

annat lyftes syskon fram och det fördes resonemang kring att syskon glöms bort eller hamnar i 

skymundan. Det vore med grund i detta intressant att undersöka hur syskon påverkas och 

huruvida de får tillgång till stöd när de har syskon med AST eller andra neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. 

  

Något annat som framfördes flera gånger var skolsituationen. Flera av mammorna upplevde att 

skolan inte har fungerat optimalt i deras barns fall och att skolan inte är anpassad efter barn med 

AST. Det vore därmed intressant att undersöka vidare hur skolan arbetar med dessa barn och vad 

som skulle kunna göras annorlunda för barnen i skolan. 

  

6.4 Metoddiskussion 

En brist i vår studie är att vi hade en viss svårighet att hitta intervjupersoner. Något som skulle ha 

varit fördelaktigt var att ha möjligheten att välja ut personer mer strategiskt, vilket handlar om att 

skapa en variation vad gäller individernas ålder, kön, klass, etnicitet och andra variabler 

(Nilsson, 2014). Detta hade gjort att vi hade fått ett ännu bredare perspektiv på frågeställningarna 

och syftet med studien. Det visade sig däremot att det var svårt att få tag på intervjupersoner, 

vilket gjorde att detta inte var möjligt att göra medvetet och strategiskt. De sex personerna som 

var med i urvalet visade sig ha en viss variation i ålder och klass men var alla av samma kön. Vi 

hade ansett det än mer intressant att även ha med fäder i studien, men fick inte tag på några som 

var intresserade av att delta. Detta är något vi har reflekterat över då vi har märkt att även 

tidigare studier kring föräldrar till barn med AST främst har involverat mödrar. Anledningen till 

detta i just vår studie skulle bland annat kunna vara att kvinnor använder sociala medier mer 

frekvent jämfört med män enligt Internetstiftelsen i Sverige (2016). 

  

I denna studie användes semistrukturerade intervjuer, men det skulle även vara möjligt med 

användning av ostrukturerade och i en kvantitativ studie skulle även strukturerade intervjuer 

kunna användas. Hade vi istället valt ostrukturerade intervjuer hade det kunnat innebära en större 

flexibilitet och intervjupersonerna hade själva kunnat välja vad de ville prata om i större 

utsträckning. Strukturerade intervjuer hade underlättat ännu mer för att se mönster i resultatet 

(Bryman, 2008). Vi ville emellertid ha både struktur och flexibilitet, vilket gjorde att 

semistrukturerade intervjuer var det som var mest aktuellt. Detta underlättade för oss då vi 

ställde liknande frågor till intervjupersonerna vilket gjorde resultatet lättare att analysera 

samtidigt som det fanns en relativt hög grad av flexibilitet. Kvalitativa semistrukturerade 
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intervjuer gjorde det även möjligt att få fram föräldrarnas upplevelser kring samhällets 

stödinsatser, vilket var syftet med studien. 

  

Som tidigare beskrivet hade vi tre telefonintervjuer, en intervju över Skype och två personliga 

intervjuer. Telefonintervjuer kan ses som positivt då en del av frågorna kan ha väckt påfrestande 

minnen för intervjupersonerna. Distansen kan få intervjupersonerna att känna sig tryggare 

(Bryman, 2008). Vidare finns det även nackdelar med telefonintervjuer, då vi inte har möjlighet 

att läsa av kroppsspråk. Vi hade inte heller möjlighet att säkerställa att intervjuerna skedde i en 

för intervjupersonen störningsfri miljö. Däremot märkte vi inte av några störningar under 

intervjun eller när vi transkriberade. Vad gäller intervjun över Skype kunde vi läsa av minspel då 

vi hade videosamtal, vi kunde däremot inte läsa av hela kroppsspråket. Fördelar med de 

personliga intervjuerna är att vi kunde kontrollera att intervjuerna skedde i en störningsfri miljö 

samt att vi kunde läsa av hela kroppsspråket. Vi kunde däremot inte se någon större skillnad vad 

gäller resultat i förhållande till vilken typ av intervju vi använde. 
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Bilaga 1 - Informationsbrev 

  

Hej! 

  

Vi är två studenter på Örebro universitet som läser näst sista terminen på Socionomprogrammet. 

Just nu har vi påbörjat vår C-uppsats som har fokus på föräldrar till barn med 

autismspektrumtillstånd (AST). Syftet med studien är att undersöka hur föräldrar till barn med 

AST upplever att stödinsatser fungerar. Vi är med grund i detta intresserade av att intervjua 

föräldrar som har barn med AST. Vi kommer ställa frågor angående din vardag och dina behov, 

samt de stödinsatser som du och ditt barn har fått. Frågorna om stödinsatserna kommer handla 

om bemötande, vad du tyckte om stödinsatserna och vad som eventuellt kan förändras med dem. 

Deltagandet är helt frivilligt. Intervjun kan ske personligen om ni bor i närheten av Örebro, men 

kan även ske via Skype eller över telefon. Detta kommer vi överens om och vårt mål är att du ska 

känna dig så trygg som möjligt. Har du några frågor får du gärna kontakta någon av oss. 

  

Intervjun kommer ta mellan 30 och 60 minuter och kommer spelas in om ni ger ert samtycke till 

detta. Materialet kommer att förvaras oåtkomligt för obehöriga, vilket innebär att enbart vi som 

skriver uppsatsen kommer ha tillgång till det. Materialet kommer sedan tas bort när 

transkriberingen är gjord. 

  

Du kan när som helst avbryta din medverkan, även under eller efter själva intervjun. Information 

som skulle kunna identifiera dig kommer inte redovisas varken muntligt eller skriftligt. Din 

identitet och uppgifter om dig kommer därmed behandlas med konfidentialitet och du kommer 

vara anonym. Ditt namn kommer ersättas med fingerade namn. Undersökningen kommer 

publiceras på DiVA i början av juni 2018. Innan publicering kan du som deltagare få möjlighet 

att ta del av studien om du önskar. 

  

  

För mer information, kontakta nedanstående ansvariga: 

  

Evelin Backe                                                                                     Amanda Gliszczynska 

Telefon: xxxxxxxx                                                                    Telefon: xxxxxxxx                                                                    

                                                               

  

Handledare: 

Maria Bennich 

  



 

 
 

Bilaga 2 - Intervjuguide 

  

Inledande frågor 

- Du fick ett informationsbrev av oss, i det fanns det bland annat information om samtycke. Vi 

vill bara fråga om du har tagit del av detta och samtycker till ditt deltagande i studien? 

- Samtycker du till att denna intervju spelas in? 

- Berätta hur du tänkte när du bestämde dig för att delta i studien? 

- Har du några förväntningar på ditt deltagande? 

  

Tema 1 - Bakgrund 

- Berätta lite kort om dig själv och dina barn, diagnos och ålder? 

- När fick ditt barn sin diagnos? 

  

Tema 2 - Behov 

- Hur fungerar vardagen för er? 

- Hur påverkas din vardag av att du har ett barn med autism? 

- När hade du den första kontakten med kommunen gällande stödinsatser för dig och ditt barn? 

- Vad var det som gjorde att ni tog kontakt med kommunen gällande stödinsatser för dig och ditt 

barn? 

  

Tema 3 - Stödinsatser 

- Vilka stödinsatser har du/ditt barn? 

- Vilka stödinsatser ansökte du om? Vilka stödinsatser förväntade du dig? 

- Hur har du upplevt de insatser du har fått? 

  

Tema 4 - Bemötande 

- Hur upplever du att du blir/blev bemött av handläggaren? 

- Kan du ge exempel på en situation som har koppling till hur du blev bemött av handläggaren? 

- Hur upplever du att du blir/blev bemött av personalen som genomför stödinsatsen? Ge exempel! 

  

Tema 5 - Förbättringsområden 

- Vad hade handläggaren kunnat göra annorlunda vad gäller bemötande? 

- Vad hade kommunen kunnat göra annorlunda vad gäller stödinsatserna? 

- Skulle du ha velat ha en insats riktad mer specifikt mot dig som förälder? Varför/varför inte? 

  

Avslutande frågor 

- Finns det något vi har glömt fråga som du tycker är viktigt att framföra utifrån ditt perspektiv     

som föräldrar? 

- Vill du ta del av uppsatsen när den är färdigställd?  



 

 
 

Bilaga 3 - Samtyckesblankett 

  

Studiens syfte (ifylles av student): 

Syftet med studien är att undersöka hur föräldrar till barn med autismspektrumtillstånd upplever 

att stödinsatser fungerar. 

  

Datum (ifylles av student): 

  

Studieansvariga (ifylles av student): 

Evelin Backe                                                                                     Amanda Gliszczynska 

Telefon: xxxxxxxx                                                                            Telefon: xxxxxxxx                                                                    

  

 

  

  

Jag har tagit del av informationen gällande deltagandet i studien och är medveten om att 

deltagandet är frivilligt och när som helst kan avbrytas. Härmed lämnar jag mitt samtycke till att 

delta i studien: 

  

  

Datum: ____________________________________________________________ 

  

Deltagarens underskrift: _______________________________________________ 

  

  

  

 


