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Abstract 

The purpose of this study is to understand how parents to children with autism handle 

difficulties in their daily lives. Previous research defines autism and shows how it can affect 

families but it doesn’t show how families handle autism. We have done eight qualitative 

interviews with parents to children with autism. The result shows similar forms of difficulties 

in families which children with autism, even though the degree of difficulties varies. The 

result furthermore shows that the parent handles these similar difficulties in similar ways. The 

parents may use a variety of forms of coping. Through coping as a problem-focused strategy 

the parents deal with the situation by actively prohibiting the child with autisms acting out. In 

other cases parents might have to deal mentally with a situation which signifies an emotional-

focused coping where they passively manage the difficulties everyday life presents. For 

example, the parents may seek support by a family member who gives the parents alleviation 

of the burden the parents experiences. In this study the results are finally discussed in relation 

to the implications for further research and practical social work.  
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Denna uppsats är en kandidatuppsats skriven vid Linnèuniversitetet i Växjö. Vi finner att 

uppsatsskrivandet har varit lärorikt och intressant. För att genomföra uppsatsen har vi varit 

beroende av våra intervjupersoner som vi vill rikta ett stort tack till. 
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1. Inledning 

Enligt Bölte & Marschik m.fl. (2013, s.341) beskrivs autismspektrumtillstånd (AST) som ett 

samlingsnamn för de neuropsykiatriska diagnoser som innefattar funktionsnedsättningar som 

har gemensamma begränsningar inom de tre områdena kommunikation, social interaktion och 

föreställningsförmåga. Autism är en av diagnoserna som ingår i AST (Hollander, Ting Wang 

& Braun m.fl. 2009, s.43). I Sverige beräknar man att hela autismspektrumet utgör minst sex 

barn per tusen. Man bedömer även att minst ett till två barn per tusen har autism 

(www.autismforum.se 2013-12-11). Autism är en medfödd eller tidigt förvärvad djupgående 

funktionsnedsättning vars symtom oftast visar sig före tre års ålder (www.autism.se, 2013-10-

03). Autism förekommer ofta tillsammans med andra funktionsnedsättningar så som epilepsi, 

hörsel- och synskador och utvecklingsstörning. Symtomen på autism kan variera från milda 

till svåra (Nealy & O’hare m.fl. 2012, s.188). När en person inte uppfyller alla kriterier för att 

få autism, så kan diagnosen istället bli autismliknande tillstånd eller atypisk autism 

(Hollander, Ting Wang & Braun m.fl. 2009, s.43). 

 

En studie gjord av Benderix, Nordström & Sivberg (2006, s.3) visar att i mitten på 1900-talet 

bodde de flesta barn i Sverige som hade autism på institutioner. Numera bor de flesta barn 

som har autism hemma tillsammans med sina föräldrar. Hemmet är en plats där ett barn 

spenderar en stor del av sin tid tillsammans med sin familj. Att bli förälder innebär en 

omställning i människors liv. Att bli förälder till ett barn med autism för dessutom med sig 

särskilda utmaningar i livet. Tidigare forskning som gjorts kring ovanstående visar att 

föräldrar till barn med autism upplever särskilda utmaningar då dessa föräldrar kan möta extra 

svårigheter i vardagsliven (jfr. Lindberg & Mårtensson 2011, s.14, Norlin & Broberg 2013, 

s.552). Föräldrar kan exempelvis ständigt behöva ha uppsikt över barnet med autism 

(Hoogsteen & Woodgate 2013, s.136). Föräldrar kan exempelvis avsätta mycket tid för möten 

med bland annat handläggare inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade), skolpersonal eller andra professionella yrkesutövare som de kommer i 

kontakt med genom deras barn (Lindberg & Mårtensson 2011, s.14). Ett barn som har autism 

har ett större behov av att få klara anvisningar och behöver mer vägledning och uppsikt av 

sina föräldrar än vad ett barn utan autism behöver (Sivberg 2003, ss.436-437). Tidigare 

forskning menar att föräldrar till barn med autism upplever mer stressfyllda situationer än 

föräldrar till barn utan autism (jfr Sivberg 2002 s.397). 

http://www.autismforum.se/
http://www.autism.se/
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Vid en förändringssituation blir det meningsfullt att fundera över hur man gör både praktiskt 

och mentalt för att hantera situationen. Coping är ett teoretiskt begrepp som i tidigare 

forskning har använts för att analysera hur människor bär sig åt för att klara stressfyllda 

situationer samt situationer som innebär påfrestningar (Holm 2012, s.91, Folkman & Lazarus 

1985, ss.150-152). Denna studie handlar om hur föräldrar hanterar vardagslivet när deras barn 

har autism. Forskningsproblemet i vår studie är relevant utifrån att vår litteraturgenomgång 

huvudsakligen funnit tidigare forskning som belyser att familjer som har barn med autism har 

påverkats negativt på olika sätt i sina vardagsliv. Familjer med barn som har autism beskrivs i 

den tidigare forskningen uppleva flertalet svårigheter i sina vardagsliv. Vi finner dock ingen 

tidigare forskning gällande hur föräldrar hanterar de olika svårigheter som kan uppstå när de 

har barn som har autism. Vi har därför i vår studie valt att fokusera på hur föräldrar som har 

barn med autism hanterar vardagslivet och dess svårigheter. För att få en förståelse för 

föräldrars agerande gentemot ovanstående situationer som forskning beskriver har vi valt att 

använda oss av begreppet coping som teori. Coping ses som en process som förändras 

beroende på människors förståelse och livssituation vilket vi kommer undersöka i studien. I 

studien fördjupas kunskap om hur föräldrar hanterar svårigheter i vardagslivet som uppstår på 

grund av barnets autism. Studien tar även upp hur föräldrar hanterar svårigheter som kan 

uppstå när de möter sin omgivning. 

1.1 Syfte 

Syftet med vår studie är att få en förståelse för hur föräldrar till barn som har autism hanterar 

svårigheterna i vardagslivet. 

1.2 Frågeställningar 

 Vilka svårigheter beskriver föräldrarna att vardagslivet med barn som har autism 

innehåller? 

 Hur hanterar föräldrarna svårigheter i vardagslivet? 

 Hur inverkar föräldrars livssituation och förståelse på deras hantering av svårigheterna 

när de har barn med autism? 
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2. Tidigare forskning 

Vi har sökt tidigare forskning med hjälp av sökorden; autism, funktionsnedsättning, familjer, 

föräldrar, coping, strategi, hantering och vardagsliv i databaserna; Academic Search Elite, 

OneSearch, SwePub och Ulrichsweb. I följande avsnitt redogör vi för den tidigare forskning 

vi har funnit. Det gör vi först med teman ”Föräldrars upplevelser av barnets autism” och 

”Sociala relationer”. Det är teman som vi har uppfattat återkommer i tidigare forskning om 

konsekvenser av föräldraskap till barn med autism. I vår litteraturgenomgång var det 

begränsat med fakta gällande hur föräldrar hanterar stressfyllda situationer. Således redogör vi 

slutligen för tidigare forskning eller snarare bristen på tidigare forskning om föräldrars coping 

i relation till svårigheter som följer av föräldraskapet till barn med autism. 

2.1 Föräldrars upplevelser av barnets autism 

Ett stort antal studier som gjorts om autism visar att flertalet föräldrar anade tidigt i deras 

barns liv att någonting inte stod rätt till då föräldrarna hade svårt att få kontakt med barnet 

(Sivberg 2003, ss.436-437). Barnen undvek ögonkontakt och i vissa fall hade de även svårt 

med kroppskontakt. Flera av de autistiska barnen hade talsvårigheter samt var sena i den 

motoriska utvecklingen och lärde sig gå först vid tre års ålder (ibid.). 

 

När ens barn får autism kan det innebära en lättnad för föräldrarna då de till slut får veta vad 

som gör att barnens beteende är annorlunda i jämförelse med andra barn (Fyhr 2006 se 

Benderix 2007, ss.18-19). Beskedet kan bli en slags bekräftelse på något som föräldrarna 

länge varit oroliga för. Det kan även utlösa en sorg hos föräldrarna då barnets avvikelser 

grundar sig i en kronisk funktionsnedsättning som autism. Ofta är det beskedet om autism 

som utlöser den sorg som föräldrarna kan uppleva. Det anses inte ovanligt att föräldrar som 

får ett barn med någon form av funktionsnedsättning går igenom sorgeprocess (ibid.). I en 

studie baserad på mödrars erfarenheter av att ha ett barn med autism visas att flertalet mödrar 

i studien reagerade kraftfullt känslomässigt när de diskuterade sitt barns funktionsnedsättning 

med andra mödrar i liknande situationer (Nealy & O’hare m.fl. 2012, ss.193-194). Mödrarna i 

forskningen uttryckte oro och ångest gällande barnet med autisms framtid för att leva 

självständigt samt deras arbetsmöjligheter  
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Tidigare forskning som jämför familjer som har barn med autism och familjer som har barn 

utan autism har visat på att det kan förekomma stora mängder av stress i de familjer där ett 

barn har autism (Benderix, Nordström & Sivberg 2006, s.3). Det finns ett flertal olika faktorer 

som kan påverka att föräldrar känner olika typer av stress (Benderix 2007, ss. 19-20). En 

faktor som kan påverka föräldrarna är möten med olika professionella yrkesutövare inom 

området autism. Föräldrar kan känna sig stressade av den sorg och förlust de känner över att 

deras barn har fått autism. Barnets autism ingår i de svårigheter som kan förekomma i 

familjen. I de fall där föräldrar bemöter barnen och hanterar svårigheterna som uppkommer 

handlar det om coping (jfr Hall 2012, ss.115-116). Vid föräldrars coping kan de ha ett stort 

behov av praktiskt och materiellt stöd men även av avlastning (Benderix 2007, s.17).  

 

I flertalet studier lyfts även positiva aspekter av föräldrars upplevelser av att ha ett barn med 

autism, där själva upplevelsen av stress inte anses vara den mest framträdande (ibid.). Studier 

visar att familjer som har ett barn med kognitiva funktionshinder kan känna tillfredsställande 

och positiva upplevelser av den livssituation som de befinner sig i och av sina barn (jfr 

Benderix 2007, s.20). Faktorer som inverkar på ovanstående har med föräldrars förmåga att ta 

tillvara på de positiva upplevelserna att göra, där faktorer som personlighet, sociala nätverk 

men även familjesituationen spelar in (ibid.). 

2.2 Sociala relationer 

En stressrelaterad faktor som föräldrar och syskon till barn med autism kan uppleva är att de 

ofta får försvara och förklara barnets/syskonets diagnos då familjens omgivning saknar 

kunskap om autism (Sivberg 2002, s.406). Trots att det är barnet som har autism så påverkas 

hela familjen (Nealy & O’hare m.fl. 2012, s.189). Vissa barn som har autism har ett 

avvikande beteende som medför svårigheter för dem att anpassa sig i olika sociala 

sammanhang, vilket kan upplevas stressfullt både för barnet i fråga samt för familjen (Norlin 

& Broberg 2012, s.552). Flertalet föräldrar uppgav att deras kontakt med gamla vänner har 

runnit ut i sanden efter att deras barn fått autism. Föräldrar uttryckte att det kunde vara svårt 

att ta med barnen till olika sociala evenemang då barnens beteende kunde vara 

svårkontrollerade. Föräldrar beskrev en rädsla för att bli stigmatiserade och dömda av andra 

föräldrar. Efter att barnet fått autism umgicks föräldrar istället med andra föräldrar som har 

barn med autism (Nealy & O’hare m.fl. 2012, s.196). 
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De föräldrar som Hoogsteen och Woodgate (2013, ss.136-138) intervjuat i sin studie har fått 

berätta sina egna upplevelser av att uppfostra barn med autism. Föräldrar uttryckte att det var 

viktigt att finna balans inom familjen för att de skulle klara av vardagen. Att finna denna 

balans upplevdes av många föräldrar som svårt då de var vana att lägga all sin fokus på 

barnen med autisms behov istället för på familjens. Föräldrar var tvungna att hitta en balans 

mellan deras egna behov och barnens behov då de till sist insåg att om de inte tog hand om sig 

själva så skulle ingen kunna ta hand om deras barn. 

 

I en studie gjord av Benderix (2007) har föräldrar till barn med autism intervjuats. Enligt 

Benderix (2007, s.42) beskrivs att föräldrarna som deltog i studien kände sig utmattade på 

grund av att de upplevde en bristande förmåga i att kontrollera sitt barns beteende gentemot 

andra människor men främst gentemot barnets syskon. Barnet kan ha ett utåtagerande 

beteende till följd av autismen vilket i sin tur kan skapa svårigheter inom familjen (jfr Hall 

2012, s.112). När barnen betedde sig våldsamt mot sina syskon ledde det till att syskonen ofta 

drog sig undan. I flera familjer kände föräldrarna sig ledsna då det inte fanns någon tid över 

för syskonen vilket upplevdes som en stressfaktor för dem (Benderix 2007, s.42). Föräldrarna 

upplevde även uppgivenhet, stor maktlöshet och stark stress (ibid.). Det framkommer i studier 

att föräldrar tycker sig ha mindre möjligheter till exempel familjesemestrar och liknande 

aktiviteter, då de ständigt var tvungna att vara uppmärksamma på det autistiska barnets 

beteenden (Nealy & O’hare m.fl. 2012, ss.188-189). I vissa fall har det lett till 

kommunikationsproblem mellan föräldrar, vilket i sin tur har inneburit att föräldrarna haft 

svårt att lyssna på varandra. Forskning visar att skilsmässostatistiken är nästan dubbelt så hög 

bland föräldrar till barn som har autism jämfört med föräldrar med barn utan autism (ibid.). 

2.3 Föräldrars sätt att hantera stressfyllda situationer 

Flera föräldrar som har barn med autism finner det nödvändigt att utveckla sin kunskap kring 

autismen, detta för att barnet ska få de bästa förutsättningarna i sina liv trots autismen 

(Hoogsteen & Woodgate 2013, s.138). Föräldrar till barn som har autism kan behöva använda 

sig av olika copingstrategier för att hantera de stressfyllda situationerna som familjen kan 

uppleva (Hall 2012, s.116). Forskning visar att när familjer får stöd från omgivningen kan de 

stressfyllda situationerna minska. Det stöd familjen kan få från omgivningen kan hjälpa dem 

att anpassa sig till samt hantera svårigheter som kan uppstå i vardagslivet (jfr Hall 2012, 

ss.115-116). 
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Vid litteraturgenomgång sett till hur barn med autism bäst bemöts och hur de får hjälp att 

utvecklas, framkommer främst studier kring föräldrars sätt att bemöta och hjälpa barnen som 

har autism samt angående det stöd som ges till föräldrar. I en forskning gjord på en grupp 

familjeterapeuter framkommer det att de försöker hjälpa föräldrar med hur de ska bemöta sina 

barn som har autism (Solomon & Chung 2012, s.257). Familjeterapeuterna upplever sig ha 

kunskap om autism men dock inte tillräcklig kunskap för att på alla plan kunna dela den med 

föräldrar till barn som har autism (Solomon & Chung 2012, s.250). De anpassar därav sin 

terapi inom specifika områden såsom bemötande och varandet gentemot barn med autism. Det 

är inom dessa områden de anser sig ha tillräcklig kunskap.  

3. Teori 

I följande avsnitt kommer vi redogöra för vårt val av copingteorin. Detta är den teori som vi 

anser bäst förklarar och förstår föräldrars hantering av stressfyllda och påfrestande situationer. 

3.1 Coping 

Begreppet coping används för att förstå hur människor hanterar stressfyllda situationer 

(Folkman & Lazarus 1985, ss.150-152). Syftet med coping anses enligt Brattberg (2008, s.33) 

vara att den minskar den fysiska och psykologiska stressen som kan uppstå i samband med 

påfrestande livssituationer. Begreppet omfattar de flesta ansträngningar eller krafter som en 

människa tar till för att hantera, tolerera eller minska inre och yttre krav (Brattberg 2008, s.9). 

Människor tar till dessa krafter i de fall där resurser inte räcker till eller då de inre och yttre 

kraven är svåra att leva upp till samt för att hantera konflikter som kan uppstå mellan dessa 

krav (ibid.). I vissa fall betraktas coping utöver ovanstående även som en mer eller mindre 

stabil egenskap hos personen genom att personen i fråga gör en bedömning av en situation. 

Coping ses andra gånger som en process vilken kan förändras över tid i de fall där situationen 

eller en persons bedömning av situationen förändras (Folkman & Lazarus, 1985 s.152). På så 

vis öppnar det upp för en förändrad coping. 

 

Brattberg (2008, s.41) lyfter att en copingstrategi är ett långsiktigt övergripande 

tillvägagångssätt som syftar till att förändra uppfattningen om situationen, förändra själva 

situationen eller att kontrollera stressande känslor kring en situation. Hon menar vidare att 

valet av copingstrategier är avgörande för om man exempelvis ska uppmärksamma 

svårigheterna eller avvisa dem, förtränga det som hänt, anpassa sig eller gå undan (Brattberg 
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2008, s.42). Dessa copingstrategier är olika effektiva och kan leda till olika grader av 

anpassning beroende på händelsens allvarlighet. Människor använder sig av olika 

copingstrategier som försök till hantering av ett problem eller en situation (Folkman & 

Lazarus 1985, ss.150-152). Brattberg (2008, ss.41-42) belyser också ovanstående forskning 

samt att det inte finns någon copingstrategi som fungerar i alla situationer utan att människor 

använder sig av flertalet copingstrategier i olika kombinationer. En lyckad coping belyses 

kunna öka en människas självtillit, vilket i sin tur kan öka förmågan att lösa eller motstå 

framtida kriser (Brattberg 2008, s.37). 

3.2 Klassificeringar av coping 

Forskning som gjorts kring coping beskriver att copingstrategier kan delas in i två olika 

huvudkategorier; problem- och emotionsfokuserad coping (Folkman & Lazarus 1985, ss.150-

152). Problemfokuserad coping beskrivs handla om aktiva försök att hantera en situation och 

emotionsfokuserad coping beskrivs handla om en passiv hantering som människor tar till för 

att hantera de känslor som uppstår vid en situation och där den problemfokuserade copingen 

inte undanröjer problemet (ibid.). Föräldrars hantering av svårigheter med barn som har 

autism kan utgöras av både problemfokuserad och emotionsfokuserad coping. Om det 

autistiska barnet har ett utåtagerande beteende kan föräldrarna till barnet behöva rycka in för 

att barnet inte ska skada sig själv eller andra. Detta handlade är ett uttryck för en aktiv och 

problemfokuserad coping. Om föräldrarna istället kan behöva hantera situationen mentalt blir 

det istället uttryck för emotionsfokuserad coping.  

 

Människor som drabbas av en påfrestande livssituation kan komma att bemöta, försöka 

bemästra och anpassa sig till likväl inre som yttre hot och stressfaktorer (Brattberg 2008, 

s.36). När ovanstående sker aktivt och medvetet talar man om en aktiv coping. Aktiv coping 

beskrivs vara konstruktiv, det vill säga problemlösande och positivt tänkande, medan passiv 

coping beskrivs som destruktiv, det vill säga undvikande och katastroftänkande. En aktiv 

coping anses enligt Brattberg (2008, s.36) vara målinriktad coping där en individ försöker 

minska den stressfyllda livssituationen samt göra en plan för att hantera stressorn, eller där 

individen ber någon i sin omgivning om hjälp för att hantera stressorn. Hon anser att passiv 

coping är när individen minskar ansträngningarna för att hantera den stressande händelsen. 

Individen beskrivs här försöka undvika stressorn, önsketänka eller ägna sig åt 

självanklagelser. 
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3.3 Coping som teoretiskt begrepp i denna studie 

Vi kommer använda begreppet coping för att analysera hur föräldrar hanterar svårigheter och 

stressfyllda situationer som kan uppstå i vardagslivet med barn som har autism. Coping kan 

ses som egenskaper hos individer för att hantera förändrade livssituationer eller som en 

process som skapas beroende på hur livssituationen och förståelsen för den förändras. Vi ser 

coping som en process som skapas utifrån livssituationen och förståelsen. Vi kommer inte 

utgå från en normativ utgångspunkt, vilket innebär att vi inte kommer värdera aktiv coping 

som konstruktiv och därmed bra och inte passiv coping som destruktiv och därmed dålig. 

Istället utgår vi ifrån att såväl aktiv som passiv coping kan vara konstruktiv och destruktiv 

beroende på situationen. Vi kommer heller inte utgå från en utgångspunkt i specifika former 

av coping som tidigare forskning har beskrivit, så som exempelvis söka socialt stöd från 

omgivningen för att analysera föräldrarnas berättelser. Istället har vi kodat föräldrarnas 

berättelser om svårigheter och hur de hanterar dem. Hanteringen har därefter analyserats med 

hjälp av klassificeringen av coping. Intervjupersonernas sätt att hantera svårigheterna i 

vardagsliven kommer analyseras i termer av emotion- och problemfokuserad coping samt av 

passiv och aktiv coping. Vi kommer även att analysera hur föräldrarnas hantering påverkas av 

deras livssituation och deras förståelse av den över tid. 

4. Metod 

I följande avsnitt kommer vi redogöra för vårt val av vetenskapsteoretisk ansats, vårt urval, 

vår presentation av intervjugruppen, vår materialinsamling, vår analysmetod, de etiska 

överväganden, reliabilitet, validitet, generaliserbarhet, samt slutligen vår arbetsfördelning. 

4.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

I valet mellan en kvalitativ och en kvantitativ metod valde vi att använda oss av kvalitativ 

metod. Genom en kvalitativ metod får vi som författare mer information om föräldrarnas 

förståelse för hur föräldrarna hanterar svårigheter i vardagslivet med barn som har autism. 

Föräldrarna fick genom kvalitativa intervjuer en större chans att få sina röster hörda än vad de 

hade fått om vi valt en kvantitativ metod där statistiska resultat eftersöks. Genom kvalitativa 

metoder var det möjligt att fånga intervjupersonernas upplevelser av att leva med ett barn som 

har autism vilket i sin tur gav oss som författare goda förutsättningar för att skapa en 

förståelse av våra intervjupersoners berättelser (Ahrne & Svensson 2011, s.14).  
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4.2 Urval 

Vid valet av ämne för vår studie bestämde vi oss tidigt för att inrikta oss på autism. Vi har 

bägge tidigare arbetat med personer som har autism. Emma har arbetat på en daglig 

verksamhet där alla omsorgstagare hade autism och Tina har arbetat på rättpsykiatriska 

regionkliniken där vissa patienter hade autism. Vi fann ämnet väldigt intressant att studera. Vi 

har aldrig varit i kontakt med föräldrar till barn som har autism utan endast med personer som 

har autism själva, således fann vi det intressant att studera om föräldrars upplevelser av att 

hantera svårigheter i vardagslivet med barn som har autism. Den litteraturgenomgång vi 

gjorde visade dessutom att det råder brist på forskning angående föräldrars hantering i 

vardagsliven med barn som har autism. Vid urvalet av våra intervjupersoner utgick vi från det 

som Bryman (2011, s.196) samt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011, ss.42-43) benämner 

som snöbollsurval. Denna urvalsmetod innebär att författaren intervjuar en person som man 

fått kännedom om och som besitter erfarenheter och har intressanta upplysningar som är 

relevanta för författarens studier (Eriksson- Zetterquist & Ahrne 2011, ss.42-43). I samband 

med den första intervjupersonen som författaren träffar frågar man om namn på ytterligare 

personer som besitter information inom författarens studie. 

4.2.1 Kontaktvägar 

Genom ett snöbollsurval har vi som författare inledningsvis tagit kontakt med Riksförbundet 

Attention, som är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (www.attention-riks.se, 2013-10-09), där vi fick tag i en 

intervjuperson som i sin tur skickade oss vidare till ytterligare en förälder som ställde upp som 

intervjuperson (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011, ss.42-43). Denne förälder skickade oss 

således vidare till ännu en förälder som bidrog med material till vår studie. Utöver denna 

förälder har vi kommit i kontakt med ytterligare fem personer som hjälpt oss att få kontakt 

med våra intervjupersoner. Två av dessa fem personer fick vi kontakt med genom att vi sökte 

på hemsidan www.fub.se (Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning). De 

återstående tre intervjupersonerna kom vi i kontakt med efter att ha eftersökt förslag på 

intervjupersoner via sociala medier. Våra intervjupersoner var för oss helt nya människor som 

http://www.attention-riks.se/
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vi inte har någon relation till. Genom snöbollsurvalet fick vi sammanlagt åtta intervjupersoner 

som bidragit med material till vår studie. 

 

Vi valde att utföra våra intervjuer i tre olika kommuner i Sverige eftersom vi är bekanta med 

människor i dessa kommuner, vilka i sin tur har tipsat oss om de personer som vi intervjuat. I 

dessa kommuner hade vi möjlighet att bo hos bekanta och vi kände att vi ville göra vår studie 

utanför den kommun vi är bosatta i. När vi letade efter intervjupersoner till vår studie valde vi 

att först kontakta dem via mail där vi presenterade oss själva och studiens syfte. Vi bifogade 

även vårt informationsbrev (se bilaga 1). Några av de personer som vi mailade återkom aldrig 

med något svar men majoriteten av de vi kontaktade var positivt inställda till att träffas för att 

bli intervjuade då de ansåg att vår studies ämne behövdes belysas och studeras mer om. Efter 

att vi fått svar från de intervjupersoner som var intresserade kontaktade vi dem via telefon för 

att bestämma tid och plats för genomförandet av intervjuerna. 

4.2.2 Bortfall 

Efter vår kontakt med våra intervjupersoner hade vi nio intervjuer inbokade. Åtta av dem har 

vi genomfört. Vår nionde intervjuperson ställde in intervjun när vi satt och väntade på hen vid 

den bestämda genomförandeplatsen då hen hade fått akut förhinder. Vi räknar därför hen som 

ett bortfall till vårt material (Bryman 2011, s.56). Trots bortfallet anser vi att våra åtta 

intervjupersoner bidragit med tillräckligt rikt material för att vi ska kunna utföra vår studie. 

4.3 Presentation av intervjugruppen 

Våra intervjupersoner är både mammor och pappor till barn som har autism. Föräldrarnas 

barn har varit mellan åldrarna fyra och tjugotre år. I fyra av de åtta intervjupersonernas 

familjer har det funnits syskon med andra diagnoser, så som ADHD, ADD, social fobi och 

Aspbergers syndrom. I en familj har även syskonet haft autism. Föräldrarna som deltagit i vår 

studie har haft olika utbildningsbakgrunder. Tre stycken intervjupersoner har 

vårdutbildningar, varav två på grundskolenivå och den tredje är vidareutbildad inom yrket. 

Två intervjupersoner har utöver grundskolan en högre utbildning inom skolyrket. Ytterligare 

två intervjupersoner är utbildade inom fordon på grundskolenivå och en intervjuperson är 

utbildad socionom. 

4.4 Materialinsamling 
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Till en början vid våra intervjutillfällen informerade vi föräldrarna om vårt syfte med studien 

samt hur studien är upplagd. Vi frågade även om våra intervjupersoner godkände att vi 

spelade in intervjun för att vi på ett korrekt sätt skulle kunna transkribera och lyfta fram deras 

berättelser i vårt resultat, vilket alla gjorde (Kvale & Brinkmann 2009, s.87). I en 

intervjusituation är det vi som författare som styr riktningen på intervjun och det är vi som får 

begränsa eller förhindra andra möjliga berättelser som inte är relevanta för vår studie 

(Andersson & Swärd 2008, s.238). Vår studie baserades på kvalitativa forskningsintervjuer 

som är semistrukturerade, vilket innebar att den intervjuguide som vi använde oss av innehöll 

specifika teman. Trots den strukturerade ordningen som semistrukturerade 

forskningsintervjuer innefattar har våra intervjupersoner haft en stor frihet i deras svar på våra 

frågor och vi som författare hade möjlighet att ställa följdfrågor på de svar som de gav oss 

(Bryman 2011, s.415).  

 

De första frågorna vi ställde till våra intervjupersoner var enklare bakgrundsfrågor för att vi 

på så vis skulle kunna starta intervjun på ett lättsamt sätt. Intervjuerna varade från 35 till 56 

minuter. Vi var pålästa på tidigare forskning vilket bidrog till att vi kunde relatera till 

föräldrarnas berättelser med hjälp av den litteratur som vi tidigare läst. Mycket utav det 

material vi fick ta del av överensstämde med vår litteraturgenomgång. Flera föräldrar frågade 

vid intervjutillfällena om vi kunde förstå deras berättelser, vilket vi kunde tack vare att vi var 

pålästa på tidigare forskning.  

 

Majoriteten av våra intervjuer hölls i intervjupersonernas hem. I två av intervjutillfällena var 

även barnen som har autism hemma. I den ena familjen satt barnet på sitt rum vid datorn. I 

den andra familjen befann sig barnet både på sitt rum och stundtals i det rum som intervjun 

utfördes i. Vi upplevde att i den första familjen påverkades inte föräldern av att barnet befann 

sig i hemmet. I den andra familjen blev vi distraherade ett flertal gånger av barnet och 

föräldern tappade fokus då barnet krävde hens uppmärksamhet. Trots att vi blev distraherade 

upplevde vi ändå att intervjun gav oss bra material att använda till vår studie. Att vistas i 

familjernas hemmiljö bidrog till att vi fick möjlighet att se de hjälpmedel som föräldrarna 

beskrev för oss. 

 

Två intervjutillfällen genomfördes i föreningen Attentions besöksrum. Ett annat 

intervjutillfälle genomfördes hemma hos Emma och ett tredje intervjutillfälle genomfördes på 
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en restaurang då det inte fanns möjlighet att vara på en annan ostörd plats. Under våra 

intervjuer upplevde vi att platsen inte märkbart påverkade våra intervjupersoners berättelser, 

utan de öppnade upp sig och delade gärna med sig av sina upplevelser av att leva med ett barn 

som har autism.  

4.5 Analysmetod 

När vi analyserade vårt material valde vi att till en början läsa hela materialet för att lära 

känna det (Rennstam & Wästerfors 2011, s.197). Upplevelser som framstod som särskilt 

utmärkande markerades och antecknades separat. Allt eftersom växte en ny ordning av 

materialet fram vilket tillförde ny struktur. Efter den nya ordningen befann vi oss närmare 

materialet och började med kodning (jfr Rennstam & Wästerfors 2011, s.198). Vi kodade 

genom att vi till en början läste vårt material och skrev kommentarer i marginalen. Våra 

kommentarer sammanfattade olika delar som vi fann väsentliga för vår studie. Detta gjordes 

för att vi på ett tydligt sätt skulle kunna koppla vårt material till den valda teorin och tidigare 

forskningen. Allt det material som markerades var inte sådant som var relevant för studien 

utan vi valde därmed att välja bort delar av det insamlade materialet (Rennstam & Wästerfors 

2011, s.202). Detta gjordes för att skapa en god representation av materialet. Det material som 

vi därefter fann väsentligt bekräftade vår tidigare forskning och teori. Vi begränsade 

kommentarerna och valde exempelvis att markera sociala sammanhang, hantering och 

svårigheter i familjerna med olika färger. Ett mönster började på så vis synas i materialet. 

Dessa mönster motsvarar de teman som utgör rubrikerna i studiens resultat-och analysdel. 

Inom dessa teman kodade vi både likheter och skillnader mellan intervjupersoneras utsagor. 

När vi citerar våra intervjupersoner har vi i vissa citat använt oss av tecknet /…/ för att 

markera att vi valt att endast citera vissa delar av meningar. 

4.6 Etiska överväganden 

Etik i forskning är avgörande för hur man bör och ska gå tillväga i olika skeden av 

forskningsprocessen då etiken står för en medveten reflektion över vad forskningen i sig kan 

innebära för forskarsamhället, samhället i stort och de inblandade intervjupersonerna (Kalman 

& Lövgren 2012, s.9). Självbestämmande, integritet och människovärde ses som särskilt 

viktiga i relation till intervjupersonerna (ibid.). Vid intervjutillfällen kan etiska problem 

uppstå, vilka kan förekomma under hela intervjuundersökningen. Här blir det särskilt viktigt 

att vi som författare från början beaktar etiska frågor (Kvale & Brinkmann 2009, s.78). Vid 
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valet av våra intervjupersoner har vi gjort etiska överväganden genom att se till att våra 

intervjupersoner inte är några som vi har en relation till. 

 

Vi har gett intervjupersonerna den information som krävs enligt de etiska principerna om; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (se bilaga 1). 

Genom de etiska principerna informerade vi våra intervjupersoner att de frivilligt deltar i vår 

studie samt att de när som helst har en möjlighet att avsäga sig sitt deltagande. Våra 

intervjupersoner fick även information om att det material som inkommit från dem enbart 

kommer användas för vår studie samt att de som får ta del av deras berättelser är vi författare, 

vår handledare och vår examinator (Bryman 2011, ss.131-132). Vi har valt att avidentifiera 

våra intervjupersoner genom att kalla dem för hen samt namnge dem som intervjuperson ett 

till och med intervjuperson åtta. Vid vissa citat kommer vi att benämna intervjupersonernas 

barns namn med antingen dottern, sonen eller syskonet istället för deras riktiga namn. Vi gör 

det för att inte röja deras identiteter. 

 

För att säkerställa att våra intervjuer utfördes på ett etiskt korrekt sätt tog vi kontakt med 

Etikkommittén Sydost för att få rådgivning gällande vår studie. Vi ansåg att ämnet var ett 

känsligt ämne som kunde väcka starka reaktioner. Vi kontaktade Etikkommittén för att se vad 

som bör prövas i etikrådet. Vi presenterade vårt syfte, frågeställningar samt vårt 

informationsbrev för dem och personer vi pratade med tyckte då att vi inte behövde gå vidare 

till det etiska rådet eftersom vi tydligt formulerat oss och hade med de etiska överväganden 

som var ett krav för att kunna genomföra våra intervjuer. 

4.7 Reliabilitet 

Reliabilitet i kvalitativ forskning beskrivs enligt Bryman (2011, s.49) handla om tillförlitlighet 

samt röra frågan om huruvida resultat från en undersökning blir densamma om 

undersökningen hade genomförs på nytt eller om den påverkas av slumpmässiga eller 

tillfälliga grunder. Vår studie är tillförlitlig då vi valt att spela in samt transkribera våra 

intervjuer. Vi har under arbetets gång kunnat och gått tillbaka till våra transkriberingar för att 

kontrollera att det material vi använder i studien används på ett korrekt och tillförlitligt sätt.  

Inom begreppet reliabilitet finns ett liknande kriterium i forskningssammanhang vilket är 

replikation eller replikerbarhet. När en undersökning är möjlig att upprepa kan replikation 



 

 

 

18 
 

utföras (ibid.). Sett till vår studie är det omöjligt att helt replikera den då vi valt att 

anonymisera våra intervjupersoner samt de kommuner vi utfört intervjuerna i. Vi har däremot 

försökt att vara så tydliga som möjligt i vårt metodkapitel angående vårt tillvägagångssätt för 

att öka reliabiliteten av vår studie. 

4.8 Validitet 

Validitet handlar om en bedömning gällande de slutsatser som framställts från en 

undersökning hänger ihop eller inte (Bryman 2011, s.50). I kvalitativa studier kan validitet 

innefatta begreppet trovärdighet (Bryman 2011, s.354). I vår studie har vi valt att använda 

citat från intervjupersonerna för att tydliggöra syftet för läsarna men även för att visa på 

trovärdighet. Genom citaten får läsaren ökad förståelse för innebörden av studien och 

trovärdigheten ökar. De citat vi valt ut styrker det vi har behandlat samt tydliggör vad vi ville 

få fram i vårt arbete. 

4.9 Generaliserbarhet 

Generalisering beskrivs enligt Bryman (2011, s.168) oftast användas i kvantitativa 

undersökningar. Bryman (2011, s.368) beskriver att de kvalitativa resultaten inte i lika stor 

utsträckning är generaliserbara som vid kvantitativa undersökningar. Forskarna är i de 

kvantitativa undersökningarna vanligtvis intresserade av att kunna tala om något om i vilken 

utsträckning resultaten i studien kan generaliseras till andra grupper än till dem som varit 

aktuella i den gjorda studien. Med tanke på att forskare sällan kan intervjua eller skicka ut 

enkäter till en hel population måste forskaren göra ett urval. Dock anser Bryman (2011, s.169) 

att det är viktigt att den valda urvalsmetoden är så representativ som möjligt för att kunna 

hävda att resultaten i studien inte är unika för den specifika gruppen som intervjuats för 

studien.  

Trots den kritik som riktats mot kvalitativ forskning ansåg vi att kvalitativa 

forskningsintervjuer var bäst lämpade för insamlingen av material till vår studie. Detta för att 

vi ville ha möjlighet att kunna ställa eventuella följdfrågor och på så vis kunna få tydligare 

berättelser från intervjupersonerna. Vi vill påpeka att de föräldrar vi intervjuade inte 

representerar alla föräldrar som har barn med autism i Sverige, utan de föräldrar som vi 

intervjuade har endast delat med sig av sina egna upplevelser om hur det är att leva med ett 

barn som har autism. 
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4.10 Arbetsfördelning 

Under examensarbetet har vi skrivit alla delar i vår studie tillsammans. Vår arbetsfördelning 

har varit jämnt fördelad emellan oss då vi hela tiden har utfört alla delar tillsammans. Vi har 

under hela arbetets gång arbetat bredvid varandra där vi turats om med att skriva studiens alla 

delar på datorn. Under arbetet med den empiriska insamlingen har vi båda deltagit aktivt i 

intervjutillfällena. Vid intervjutillfällena valde vi att den ena av oss hade ett huvudansvar 

medan den andra ställde följdfrågor samt förde noggrannare anteckningar. Transkriberingen 

delade vi upp genom att vi tog hälften av intervjuerna var. Således har vi inte haft någon 

definierad uppdelning av vem som har skrivit vilka delar. Det går därför inte att urskilja vem 

av oss som ansvarat för särskilda delar då vi utfört dem gemensamt. 

5. Resultat och analys 

I följande avsnitt kommer vi presentera vårt resultat och vår analys. Vi kommer återkomma 

till våra intervjupersoners berättelser om deras upplevelser av att leva med ett barn som 

har autism. Vår resultat- och analysdel är strukturerad efter olika teman som i sig självt utgör 

resultatet av vår analys. Under varje tema kommer vi gå in på svårigheter som kan 

förekomma i familjers vardagsliv samt hur dessa svårigheter kan komma att hanteras. 

5.1 Upptäckten av autism och förändring över tid 

Han började yttra när han var tretton månader, så fram till och med tolv 

månader när de utredde honom såg de inga tecken på autism, inga alls, han 

fäste blick och pratade men med tretton månader försvann talet, han tappade 

blick och man fick inte röra honom, han var jättearg och frustrerad. /…/. 

(Intervjuperson två) 

Tidigare forskning gjord av Sivberg (2003, ss.436-437) visar att ett flertal föräldrar som har 

barn med autism tidigt anade att något inte stod rätt till med deras barn då barnen undvek 

ögonkontakt och i vissa fall även hade svårt med kroppskontakt. Han visar i sin studie att 

flertalet av barnen som har autism har talsvårigheter samt att de kan vara sena i den motoriska 

utvecklingen. Intervjupersonerna i vår studie bekräftar detta tidigare forskningsresultat. 
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Intervjupersonerna berättade för oss att när de upptäckte att deras barn undvek ögonkontakt 

och var sena med talet så anade de att någonting inte stod rätt till, därefter utfördes även 

utredningar kring barnen och deras beteenden. Föräldrarna noterade själva att deras barn 

tycktes ha ett avvikande beteende från vad de själva uppfattade som ett normalt beteende för 

barn i liknande åldrar. Föräldrarna har uppmärksammat att deras barn bland annat inte klarade 

av att vistas tillsammans med andra samt att barnen kunde ha ett utåtagerande beteende.  

 

En studie gjord kring föräldrar som har barn med autism beskriver att när ett barn får autism 

kan det innebära en slags lättnad eller bekräftelse på något som föräldrarna varit bekymrade 

över (Fyhr 2006 se Benderix 2007, ss.18-19). Nedanstående citat från en av våra 

intervjupersoner visar i enlighet med det att det inte kom som någon chock när 

intervjupersonens barn fick diagnosen autism utan att den snarare utgjorde en bekräftelse.  

 

När utredning höll på tänkte jag att jaja, jag vet inte vad det blir men säger de 

att det inte är något, så vet jag inte vad jag gör. (Intervjuperson sju)  

 

Vissa intervjupersoner uttryckte att diagnosen har bekräftat deras misstankar gällande något 

som de tidigt anade var ett avvikande beteende i jämförelse men andra barn och/eller äldre 

syskon. Forskning gjord av Sivberg (2002, s.406) beskriver att föräldrar och syskon till barn 

som har autism kan uppleva det stressfullt att behöva förklara och försvara sitt barns/syskons 

beteende för omgivningen. Intervjuperson sexs berättelse bekräftas i enlighet med 

ovanstående forskningsresultat utifrån att hen beskriver en av flera händelser där hen varit 

tvungen att förklara och försvara sitt barns beteende. 

 

Folk tittar på mig som jag är dum i huvudet när jag säger att min dotter inte 

pratar och frågar hur gammal hon är och jag svarar fem. ’’Va, vad konstigt’’ 

säger många då och då säger jag att hon har autism. (Intervjuperson sex) 

 

Intervjuperson sex berättar att hen vid flera tillfällen fått reaktioner från omgivningen vilket 

har lett till att hen varit tvungen att förklara och försvara sitt barns beteende då omgivningen 

inte sett beteendet som ”normalt”. Ett sätt att försöka hantera en situation som ovan är att 

människor använder sig av passiv och emotionsfokuserad coping. Intervjuperson sex uttryckte 

en känsla av irritation över att bli ifrågasatt gällande sitt barns beteende i ett socialt 
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sammanhang. Hens sätt att hantera sina känslor var genom att som hen själv uttryckte det 

”slänga” att barnet har autism i ansiktet på personen som ifrågasatte barnets beteende. En 

möjlig tolkning till hens beteende kan vara att hen ville få personen att känna skam över att ha 

ifrågasatt barnets beteende samt för att påvisa att alla barn kan bete sig olika oavsett ålder. 

Intervjuperson sexs berättelse kan även tolkas utifrån att hen ville påvisa att det är vanligt och 

normalt att barn som har autism inte pratar. 

 

Utifrån våra intervjupersoners berättelser framkom att det fanns andra upplevelser av 

upptäckten av barnets autism. En av våra intervjupersoner uppgav att innan hens barn fick 

autism förstod inte hen vad barnets beteende handlade om då barnet uppfattades som väldigt 

speciell av omgivningen. En annan intervjuperson berättade hur hens partner till en början 

ville förtränga att deras barn fått autism. Att förtränga och undvika den nya situationen kan 

enligt Brattberg (2008, s.36) beskrivas som passiv coping. Folkman & Lazarus (1985, s.152) 

beskriver även att det ovanstående beteendet kan beskrivas som en emotionsfokuserad coping. 

Brattberg (2008, s.42) menar att valet av copingstrategier är avgörande om människor 

exempelvis ska anpassa sig till svårigheterna eller förtränga det som hänt. Hon belyser även 

att det inte finns någon specifik copingstrategi som fungerar i alla svårhanterade situationer 

utan människor använder sig av flera olika copingstrategier. Trots att intervjupersonens 

partner till en början ville förtränga barnets autism lärde hen sig enligt intervjupersonen att 

anpassa sig samt hantera autismen och det som den medförde. 

Alla familjer som deltagit i vår studie har berättat om bra respektive jobbiga dagar i 

familjerna.  

 Jag förstår dem och jag ser signaler på dem och jag vet vad det är som de 

behöver och mår bra av. Jag är en förälder som inte vill göra stora saker av 

små saker. Och inte vill att de ska uppleva att de har sin diagnos betyder att 

livet bara är tråkigt och jobbigt och svårt och bara förhinder. Det är vårt liv, 

det är bara att gilla läget och få ut det bästa av det som man har. 

(Intervjuperson ett) 

Ovanstående citat från en av våra intervjupersoner beskriver hens hantering av en jobbig dag 

som kan uppstå i deras familj samt hur hen har skapat sig en förståelse över barnet med 

autisms beteende över tid. Intervjuperson ett accepterade den situation som familjen befann 
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sig i samt använde sig av ett positivt tänkande genom att hen uttryckte att det gällde för 

familjen att få ut det bästa av det man har (Brattberg 2008, s.36). 

 

Intervjuperson tre berättade att hens barns autism blev som en bekräftelse på att hen tänkte 

rätt som inte tvingade sitt barn till oönskade sociala kontakter samt att hen lärde sig leva 

utefter de förutsättningar som det innebar att ha autism. Familjen valde exempelvis att 

undvika stökiga miljöer där det rör sig mycket folk. Familjen undvek dessa miljöer då de fått 

en förändrad förståelse för sitt barn genom att de lärt sig att barnet med autism hade svårt för 

att vistas i dessa miljöer. Föräldrarnas bedömning av situationen förändrades och bidrog i sin 

tur till ett förändrat sätt att hantera situationen (Folkman & Lazarus 1985, s.152). 

5.2 Rutiner och hjälpmedel i hemmet 

Generellt för intervjupersonerna är att de använder sig av hjälpmedel, rutiner och klara 

direktioner vid hanteringen av att leva med ett barn som har autism, vilka ses som aktiva och 

problemfokuserade copingstrategier. Exempel på rutiner som varit mest framträdande i våra 

intervjuer är att morgonrutinerna kring barnet med autism behöver se likadana ut varje dag. 

Intervjupersonerna har även uttryckt att kommunikationen bör ske på ett så tydligt och enkelt 

sätt som möjligt då barnet med autism kan ha svårigheter med att kommunicera samt förstå 

vissa ords innebörd. Utan dessa strategier skulle vardagsliven inte fungera, varken för 

familjen eller för barnet med autism. Föräldrarna i studien uppger att de har anpassat sina 

vardagsliv utefter barnet som har autisms behov. Detta för att barnet ska få leva med så bra 

förutsättningar som möjligt. Det går att utläsa ett samband mellan intervjupersonernas 

berättelser genom att de kommunicerar enkelt med barnen som har autism. Detta för att 

barnen inte ska misstolka olika sammanhang då de kan ha svårt för att förstå vissa ordspråk. 

Ett exempel på enkel kommunikation framkom när en förälder berättade och demonstrerade 

för oss hur den familjen kommunicerar med barnet som har autism. Detta för att barnet skulle 

bli förstådd på bästa möjliga vis. Föräldrarna och syskonen i denna familj använde sig av båda 

sin händer som alternativ. Där högerhanden representerade en valmöjlighet, som exempelvis 

en overall och vänsterhanden en annan valmöjlighet, som exempelvis en jacka.  

 

Ett mönster som går att utläsa utifrån våra intervjupersoners berättelser speglas i citaten 

nedan, vilka visar att förberedelser är oerhört viktiga för barn med autism. 
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Rutiner är jätteviktigt att de byggs in och att det går som på räls /…/ Det är 

viktigt att jag förbereder på sådant som bryter rutiner. (Intervjuperson tre) 

 

Varje söndag gör jag ju schema för varje vecka om vad som ska hända i stort 

då om man säger. (Intervjuperson fem) 

 

Utmärkande för de intervjuade familjerna var att de använde sig av scheman och/eller bildstöd 

i hemmen för att hantera barnet med autisms vardagsliv. Dessa hjälpmedel används för att de 

dagliga rutinerna ska fungera så enkelt som möjligt och för att barnet med autism i dessa 

familjer är i behov av kontinuitet. Flertalet föräldrar berättade även att de önskat fått mer stöd 

från de professionella inom området. Vissa familjer har fått hjälpmedel i form av mediciner 

från de professionella yrkesutövarna men alla föräldrar uttryckte att de själva varit tvungna att 

på egen hand finna användbara hjälpmedel för att klara av de vardagliga rutinerna i hemmet. 

Vissa familjer hittade utöver hjälpmedel som scheman egna vägar att hantera svårigheterna i 

vardagsliven, genom exempelvis en boxningssäck. Boxningssäckens används för att barnet 

med autism ska kunna ta ut sina aggressioner på den istället för syskon eller andra saker som 

finns i hemmet. Föräldrarna har genom detta hjälpmedel gett utryck för en problemfokuserad 

och aktiv copingstrategi (Folkman & Lazarus 1985, s.150-152). Intervjuperson fyra uttryckte 

sig annorlunda i jämförelse med övriga intervjupersoner. Hen ansåg att barnet med autism i 

deras familj inte var i behov av några liknande hjälpmedel. Barnet kunde anpassa sig till olika 

situationer om föräldrarna sa till vad barnet skulle göra och intervjuperson fyra uttryckte att 

den medicin som barnet med autism tar har bidragit till att de inte längre behöver använda sig 

av scheman eller olika bildstöd för att klara vardagen. 

 

En bra dag är dottern pigg och go och glad och då kan vi åka vart som helst 

/…/. När dottern var liten fick vi till oss att vi i stort sett skulle släppa det. Vi 

måste förstå detta. Då blev jag förbannad att hur kan ni säga så. Vad har ni för 

rätt att lägga ribban för mitt barn. (Intervjuperson fem) 

 

Nealy & O’hare m.fl. (2012, ss.188-189) nämner i sin forskning att föräldrar till barn med 

autism tycker sig ha begränsade möjligheter till exempelvis familjesemestrar och/eller andra 

aktiviteter. Vissa intervjupersoner har visat att forskningen stämmer men det finns också fall 

då forskningen i viss mån motsägs. Ovanstående citat tyder på att föräldrarna i denna familj 
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inte verkar följa de professionella inom ämnets råd. Föräldrarna ansåg sig ha bildat en egen 

förståelse av sitt barns situation samt lärt sig hur de ska hantera situationen för att lyckas åka 

till platser som de ville. Studiens insamlade material visar att familjer genom förberedelser, 

inför semesterresor har lyckats genomföra dessa utan några större hinder. Förberedelserna 

gjordes i vissa familjer genom bilder, berättelser och scheman för hela vistelsen. Familjerna 

förberedde sina barn genom att bland annat berätta vart de skulle åka, hur de skulle ta sig dit 

och vad de skulle göra där. 

5.3 Svårigheter och hantering i familjerelationer 

Ett barn som har autism kan bete sig våldsamt mot de syskon som finns i familjen, vilket 

enligt Benderix (2007, s.42) kan leda till att syskonen drar sig undan samt att föräldrarna 

upplever en förtvivlan över situationen. Hall (2012, s.116) beskriver att barnets utåtagerande 

beteende som framkommer till följd av autismen i sin tur kan skapa svårigheter inom 

familjen. För att hantera dessa svårigheter och den stress som familjen kan uppleva kan 

familjen använda sig av copingstrategier som stöd från övriga i familjen samt från 

omgivningen (jfr Hall 2012, ss.112,116). Några intervjupersoner i vår studie berättar att de 

upplevt att barnets beteende har påverkat deras hantering genom att de behöver ha en uppsikt 

över sina barn. Föräldrarna kan behöva släppa allt som de håller på med för att vara i närheten 

av sitt barn som har autism.  

 

Det är jättejobbigt för sonen kan bli väldigt frustrerad och arg och ibland får 

jag släppa det jag håller på med för att vara i närheten av sonen och gå 

emellan sonen och syskonet för annars slår sonen på syskonet och försöker 

bråka med syskonet. Inte bara syskonbråk så jag får skärma av, då får jag vara 

en fysisk vägg och då kan inte jag göra det jag hade tänkt. (Intervjuperson sju) 

 

Vid situationer som liknar ovanstående citat använder sig föräldern av problemfokuserad 

coping med aktiva försök att hantera situationen utefter händelser som uppstår plötsligt 

(Folkman & Lazarus 1985, ss.150-152).  

 

Coping syftar enligt Brattberg (2008, ss.33,37) till att minska fysisk och psykisk stress som 

kan uppstå vid påfrestande livssituationer i familjer. En lyckad coping kan komma öka 



 

 

 

25 
 

människors självtillit som i sin tur kan öka människors förmåga att hantera eller motstå 

framtida påfrestande situationer (ibid.). Intervjupersonerna i vår studie har visat på 

ovanstående teori som Brattberg (2008, ss. 33,37) beskriver, då de över tid har lärt sig att 

hantera stressen och uttrycker sig kunna bemöta sina barn som har autism på ett annorlunda 

vis. Vissa föräldrar har lärt sig se tydliga tecken på när deras barn inte mår bra och tenderar 

till ett utåtagerande beteende vilket har lett till att föräldrarna tidigt kunnat rycka in och 

hantera situationen innan den urartat. Föräldrarna uttrycker sig ha fått en förståelse över deras 

barn som har autisms beteende och har utifrån detta bildat sig en kunskap om hur de ska 

hantera de svåra situationerna. Flertalet av intervjupersonerna berättar att det alltid finns en 

orsak till barnets beteende samt att det för dem gäller att hitta orsaken. 

 

Från en intervjuperson framkom att hela familjens vardagsliv har blivit påverkat av barnets 

autism. Familjen upplever att de inte kan göra vad som helst, när som helst utan allting 

handlar om planering. Detta är något som även flera föräldrar har uttryckt. En annan 

intervjuperson berättar att hen hela tiden måste rätta sig efter barnet med autisms behov. 

Flertalet av intervjupersonerna har uttryckt att deras arbeten hamnat i kläm då de måste 

prioritera för att orka med sitt barn som har autism på bästa sätt och får därför ha arbeten med 

kortare arbetstider. Det mest framträdande i våra intervjupersoners berättelser var att 

syskonen till barnen med autism har tagit ett stort ansvar i hemmet och inom familjen vilket 

har resulterat i att de upplevs ha mognat och vuxit upp tidigt för sin ålder. 

 

I en annan berättelse framkom det att syskonet och barnet som har autism till en början inte 

klarade av att exempelvis sitta bredvid varandra vid matbordet, i soffan eller bak i bilen. 

Syskonen hade i vissa fall en tendens till att trigga igång varandra vilket kunde bidra till 

konflikter. Föräldrarna hanterade detta genom att ständigt ha barnen uppdelade för att 

förhindra konflikter mellan syskonen. Utifrån dessa strategier uppmärksammade familjen 

svårigheterna samt anpassade sig till situationen, vilket Brattberg (2008, s.42) beskriver som 

en copingstrategi. Hon lyfter även att avgörande för långsiktiga resultat är om man närmar sig 

de svårigheter som uppstår vilket familjen i dessa situationer valt att göra. Intervjupersonens 

berättelse visar att familjen har uppnått positiva resultat utifrån ovanstående strategier. Idag 

kan syskonet och barnet med autism vistas i samma rum utan att några konflikter uppstår. En 

möjlig tolkning gällande detta är att syskonens ålder har spelat roll för hur relationen dem 

sinsemellan har varit/är. Intervjupersonen uttryckte att syskonen har mognat samt att syskonet 
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fått en större förståelse för autismen och dess betydelse, vilket kan vara en möjlig orsak till 

deras nuvarande relation.  

 

I vissa fall motsägs Benderixs (2007) forskning angående att syskonet till barn med autism 

drar sig undan då andra intervjupersoner berättat att syskonen till barnet med autism vill 

hjälpa till och inte dra sig undan situationen. 

 

Så att det märker man ju att vissa saker går lättare när syskonet är här, som 

att borsta tänder går inte alls när syskonet är borta. Det är en sådan grej vi 

har kämpat mycket med. (Intervjuperson två) 

 

I en av våra intervjupersoners berättelse framkom att syskonet var en faktor som påverkade 

deras barn som har autism så pass mycket att barnet var lugnare samt mådde bättre när 

syskonet befann sig i hemmet. Barnet med autism tog efter syskonets beteende sett till sysslor 

som tandborstning. Tandborstningen har tidigare varit en svårighet för familjen då barnet som 

har autism vägrat att göra detta. Intervjupersonen berättar även att hens mamma varit ett stöd 

för familjen då mamman har fått tagit hand om barnet som har autism och varit med som stöd 

vid exempelvis läkarbesök. 

 

Nealy & O’hare m.fl. (2012, ss.188-189) menar att ett barn som har autism även kan påverka 

föräldrarna i familjen genom att det kan bidra till kommunikationsproblem när svårigheter 

kring barnet som har autism uppstår. Det kan i sin tur innebära att föräldrarna får svårt att 

lyssna på varandra. Utifrån några av vår studies intervjupersoners berättelser belyses 

ovanstående forskning genom att föräldrarna till barnen som har autism berättat att 

äktenskapet påverkats. Föräldrarna upplever svårigheter med att hålla ihop äktenskapet då 

barnet som har autism är det som dominerar i vardagslivet. De svårigheter som kan uppstå 

kring barnet kan i sin tur bidra till konflikter mellan föräldrarna. En av våra intervjupersoner 

utmärkte sig genom att motsäga sig Nealy & O’hare m.fl. (2012) forskning då hen beskrev att 

hens barn som har autism istället har fungerat som ett klister och svetsat ihop familjen mer. 

De föräldrar som berättade att de upplevde svårigheter med att hålla ihop äktenskapet 

berättade endast om de konflikter som kunde förekomma samt att de lyckats ta sig igenom 

dessa men kunde inte förklara för oss hur de hanterade dessa svårigheter. 
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5.4 Svårigheter och hantering i sociala relationer bortom familjen och hemmet 

I intervjuerna framkom det att de flesta föräldrarna i någon utsträckning känt svårigheter till 

olika sociala sammanhang på grund av att de har ett barn med autism som har svårt för det 

sociala. Forskning visar att barn som har autism kan ha ett avvikande beteende som i sin tur 

kan medföra svårigheter för att anpassa sig i sociala sammanhang (Norlin & Broberg 2012, 

s.552). Intervjuperson åtta var den som särskilt utmärkte sig gällande dessa svårigheter. Hen 

berättade att som förälder blir det väldigt jobbigt att se att ens barn inte fungerar i sociala 

sammanhang. Hen uttryckte en ledsamhet av att familjen inte blev bjudna på exempelvis kalas 

då barnet som har autism inte fungerade tillsammans med andra. Familjen valde att se till 

barnet som har autisms behov. För att undvika svårigheter sett till de sociala sammanhangen 

valde föräldrarna hantera situationen genom att sällan bjuda hem gäster då deras barn som har 

autism inte klarade av det och föräldrarna gick ifrån att ha haft ett väldigt socialt liv till att 

leva ett ensamt liv. En annan intervjuperson berättade en liknande historia där syskonet blev 

lidande. Syskonet ifråga hade ingen möjlighet att ta hem vänner när barnet med autism befann 

sig i hemmet. Vid högtider som exempelvis födelsedagar och kalas hanterade föräldrarna 

högtiderna genom att dela på sig där en förälder åkte iväg med barnet som har autism och den 

andra stannade hemma med syskonet. 

 

Sett till intervjupersonernas sociala liv uttryckte en intervjuperson att det sociala livet som 

familjen hade innan deras barn föddes har försvunnit. Föräldern upplevde att det är få vänner 

som finns kvar. Hen berättade att hens tidigare vänner dragit sig undan på grund av rädsla och 

brist på kunskap. En likhet framkom från en annan intervjupersons berättelse där hen beskrev 

att situationen med kompisar blivit något helt annat. Det fanns de som varken förstod eller 

accepterade hens barn med autisms beteende, vilket resulterade i att de vännerna helt tog 

avstånd från familjen. Flertalet föräldrar berättade att de var medlemmar i olika organisationer 

där det fanns familjer i liknande situationer. Dessa organisationer var bland annat Attention 

och FUB. Vid träffar i organisationerna har föräldrarna fått ett utbyte av varandra genom att 

de kunnat diskutera barnen som har autisms beteenden med någon som förstod vad de pratade 

om. Föräldrarna kunde komma med och få tips på hur de skulle kunna hantera olika 

situationer. 
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När vi skulle checka in undrade jag om vi kunde få tillgång till rummet för 

dottern är autistisk och då sa han, herregud har ni vågat åka hit? För han 

hade syskonbarn som var autistisk och syskonet skulle aldrig våga. Så då sa 

jag att nej men då kan du tala om att det går. (Intervjuperson fem) 

 

I intervjuperson fems berättelse framkom ett fall där omgivningen reagerade positivt när hen 

berättade att barnet hade autism. Familjen hade efter långa förberedelser rest utomlands 

tillsammans. När de skulle checka in på hotellet förklarade föräldrarna att de hade ett barn 

med autism för personalen på hotellet och att de behövde tillgång till rummet direkt. 

Personalen uttryckte enligt intervjuperson fem en positiv reaktion över att familjen vågat och 

klarat av att åka så långt med ett barn som har autism. Aktiv coping anses vara 

problemlösande, positivt tänkande och målinriktad genom att människor försöker göra en plan 

för att hantera en situation som kan upplevas som stressfull och/eller svår (Brattberg 2008, 

s.36). Genom de förberedelser som familjen ovan beskrev sig ha gjort blev resan möjlig. 

Vissa intervjupersoner har berättat att motivation anses vara det viktigaste för att lyckas 

genomföra och hantera situationer. Intervjuperson sex uttryckte att hittar man barnet som har 

autisms motivation så kan de ’’bestiga berg’’. 

5.5 Faktorer som inverkar på coping 

I resultat- och analysdelen har coping beskrivits i form av olika teman. Sammantaget för 

intervjupersonerna i studien är att de använder coping på liknande sätt trots att familjernas 

vardagsliv skiljer sig åt. Barnen med autisms beteende i de olika familjerna skiljer sig åt 

genom att de agerar annorlunda i olika situationer. Vid problemfokuserade situationer, som 

exempelvis när ett barns utåtagerande beteende tas ut på andra familjemedlemmar tenderar 

föräldrarna att hantera situationen på liknande sätt. De tar till olika hjälpmedel eller 

tillvägagångssätt som kan hjälpa barnet som har autism att lugna ner sig. En familj tog fram 

papper som deras barn med autism fick riva sönder i de fall då barnet behövde lugna ner sig. 

Detta var familjens sätt att hantera situationen. I de fall där det rör sig om emotionsfokuserade 

situationer, som exempelvis när föräldrar uttrycker en ledsamhet över att deras barn som har 

autism inte fungerar i sociala sammanhang tenderar föräldrarna istället till att hantera 

situationen genom att se till barnet med autisms behov och anpassa situationen utifrån dem. I 

vissa fall har föräldrarna även sökt stöd hos andra familjemedlemmar för att få hjälp att klara 
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av vardagslivet. Familjemedlemmarna som hjälpt till har i vissa familjer fungerat som en 

avlastning för föräldrarna till barnet med autism. 

 

Utifrån det som våra intervjupersoner berättat för oss går det att utläsa att barnens ålder kan 

vara en möjlig tolkning till hur de agerar i de olika situationerna. I de familjerna där barnen 

var yngre än tio år fick föräldrarna ta ett större ansvar samt ha större översikt över barnen som 

har autism. Föräldrarna fick ständigt vara närvarande för att kunna fånga upp barnen som har 

autism för att undvika oönskade situationer, så som exempelvis utbrott mot småsyskon. I de 

familjer där barnen med autism var äldre än tio år går det att utläsa en märkbar skillnad. 

Barnen med autism upplevdes utifrån berättelserna ha mognat och kunde således kontrollera 

sina handlingar på ett annat vis än tidigare. Istället för att ha ett utåtagerande beteende 

gentemot andra kunde barnen istället kontrollera beteendet genom att exempelvis dra sig 

undan situationen. 

Även andra faktorer som huruvida det finns syskon med andra diagnoser eller utan diagnos i 

familjerna kan tolkas som om det har en inverkan på barnet med autisms beteende. I de 

familjer där det fanns syskon med diagnos kunde syskonet och barnet med autism lätt trigga 

igång varandra vilket kunde bidra till att föräldrarna fick ta ett större ansvar och i vissa fall 

dela på barnen och göra olika aktiviteter med dem. I takt med att barnen blir äldre förändras 

också vardagsliven för familjerna. Likväl som det sker förändring i familjernas vardagsliv 

förändras även föräldrarnas sätt att hantera de olika svårigheterna som kan förekomma i 

familjen där det finns ett barn som har autism. Föräldrarna i familjerna har över tid lärt sig att 

se tydliga tecken på barnen med autisms mående och har utifrån detta lärt sig hantera svåra 

situationer som kan uppstå. De har exempelvis lärt sig se tecken på när deras barns mående 

förändrats och de har lärt sig att hantera situationerna innan de har urartat.  

Intervjupersonerna i studien har uttryckt en viss oro inför barnet med autisms framtid. 

Föräldrarna belyser att de är medvetna om att deras barn inte kommer leva ett vanligt liv och 

att de inte vet vad deras barn kommer klara av men att de sätter mer värde på det som faktiskt 

fungerar. Föräldrarna uttryckte en medvetenhet om att svårigheter kan förekomma men de kan 

inte se vad för svårigheter som kan dyka upp samt hur de ska/kommer hantera dem. 
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6.  Slutdiskussion 

I följande avsnitt kommer vi redogöra för vår resultatsammanfattning, implikationer för 

socialt arbete, vår metoddiskussion och en avslutande diskussion om fortsatt forskning kring 

ämnet. 

6.1 Resultatsammanfattning 

När vi inledningsvis fann vår litteraturgenomgång beskrev den negativa aspekter samt 

svårigheter av att leva med ett barn som har autism. Vi reagerade på detta och funderade på 

om det alltid var så negativt att leva med ett barn som har autism. När vi sedan samlade in 

vårt material och träffade våra intervjupersoner kände vi ganska tidigt att det fanns flertalet 

positiva aspekter av att leva med ett barn som har autism. En möjlig tolkning kan vara att 

föräldrarna vi träffade ville visa för oss att även om det förekom flertalet svårigheter i 

familjerna så fanns det alltid positiva aspekter att lyftas fram. En annan tolkning kan vara att 

föräldrarna faktiskt tänker positivt för att de är positiva eller också kan deras positiva 

tänkande vara deras sätt att hantera svårigheter som kan förekomma i vardagsliven. 

 

Resultatet visar att svårigheterna i familjerna där barn har autism sker på liknande sätt men i 

olika svårighetsgrader. Vi ser också att föräldrarnas sätt att hantera dessa svårigheter sker på 

liknande vis. Svårigheterna i familjerna bekräftar tidigare forskning gällande att barnen kan ha 

allt från svårt med kommunikation till att familjen har svårt att vistas i olika sociala 

sammanhang. Detta på grund av att barnen med autism kan ha svårigheter med att vistas i 

stökiga miljöer samt att barnen kan ha ett utåtagerande beteende. Vissa av barnen tenderar till 

ett starkare utåtagerande beteende medan andra har ett mildare utåtagerande beteende. 

Föräldrarna använder sig av metoder för att förhindra barnen att skada sig själva eller andra 

vid dessa utåtageranden. Föräldrarna har bland annat bildat sig kunskap om barnen med 

autisms beteende och har lärt sig hantera det genom att fånga upp deras barn innan beteendet 

hunnit urarta, vilket kan ses som en copingstrategi. 

Intervjupersonerna berättade även om att de förhöll sig till barnen med autism genom att de 

accepterade de olika svårigheterna som förekom i vardagslivet, fokuserade på de positiva 

aspekterna i vardagslivet samt att de anpassade sig efter barnen med autisms behov. Genom 

att intervjupersonerna fokuserade på de positiva aspekterna av vardagsliven, så som att 

förberedelser och motivation kunde få barnen att klara svårigheter som de annars inte klarat, 
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kunde de få vardagsliven att fungera. Flera föräldrar uttryckte en stor glädje över små saker 

som barnen med autism kunde åstadkomma, så som att de kommunicerade och gjorde sig 

förstådda genom bilder samt att barnen med autism fått föräldrarna att känna större förståelse 

för att alla barn är olika. I de fall där intervjupersonerna upplevde att de själva inte klarade av 

att hantera situationen sökte de hjälp hos anhöriga, vilket ger uttryck för en passiv och 

emotionsfokuserad coping. 

Något som föräldrarna i studien var missnöjda med var känslan av att de själva varit tvungna 

att söka information om autism samt var tvungna att hitta tillvägagångssätt för att hantera 

barnen med autisms vardagsliv. Vi uppmärksammade att de intervjupersoner som berättade 

att de var aktiva i olika organisationer upplevde sig hjälpta av att träffa föräldrar i liknande 

situationer som dem själva. Vi anser att det har gynnat dem genom att de fått ventilera med 

andra föräldrar samt få råd om hur de kan hantera olika situationer som kan uppstå. 

Sammanfattningsvis har vi kunnat analysera fram att föräldrarna använder sig av mer aktiv än 

passiv coping. I och med att flera intervjupersoners barn har/haft ett utåtagerande beteende 

har föräldrarna fått anpassa sig till situationen vid just de tillfällena. De får i dessa situationer 

agera aktivt och problemlösande för att förhindra nya och fortsatta utåtagerande beteenden. 

För att få barnen med autism att klara sin vardag krävs rutiner i hemmet. Genom att 

föräldrarna gör olika scheman för barnen agerar de aktivt och problemlösande även i dessa 

situationer. Vår uppfattning är att föräldrarna inte reflekterat något större gällande deras 

coping. Föräldrarna har agerat beroende på situationen och deras sätt att hantera olika 

situationer har skett per automatik eller på ett sätt som de vanligtvis brukar göra. 

6.2 Implikationer för socialt arbete 

Vår studie har väckt en tanke hos oss gällande vad den kan ha för betydelse sett till praktiskt 

socialt arbete. Forskning har visat att föräldrar ägnar sig åt coping för att hantera svårigheter i 

vardagslivet. För att få insatser inom socialt arbete krävs att en situation är negativ. Är 

situationen inte negativ går det inte heller att göra någonting åt den, då det inte krävs någon 

förändring. Teorin säger att vill man hjälpa föräldrar med exempelvis tips på hantering av 

svårigheter i vardagen krävs en insats som ökar föräldrarnas förståelse gällande exempelvis 

autism. Föräldrarna i studien tycker de får för lite information gällande hanteringen av att leva 

med ett barn som har autism och autismens innebörd. Socialt arbete som inriktar sig på att 
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delge föräldrarna kunskap kan bidra till en ökad förståelse kring deras hantering av 

vardagslivet. 

6.3 Metoddiskussion 

Vi har inte stött på några större hinder sett till att hitta intervjupersoner till vår studie. Genom 

att vi hade kontakter som hade bekanta som var föräldrar till barn med autism har vår 

urvalsprocess flutit på. I de fall där vi kontaktade organisationer upplevde vi heller inga större 

hinder. Intervjupersonerna från organisationerna var lätta att nå samt att boka tid för ett 

intervjutillfälle med. Skulle vi se något som vi kunde gjort annorlunda hade det varit att 

försöka komma i kontakt med intervjupersoner något tidigare. Det fanns tillfällen då vi kände 

att vi inte skulle få ihop tillräckligt med intervjupersoner för vår studie. Detta genom att de 

intervjupersoner som vi skickade ut mail till svarade sent. Trots att vi fick sena svar från 

intervjupersonerna är vi nöjda över att ha skickat mail till dem i det skede som vi gjorde. 

Hade vi gjort det senare hade det kunnat medföra att vi som författare inte fått vad vi anser 

vara tillräckligt många intervjupersoner. Vi ser även en problematik med att gå ut och 

intervjua för tidigt. Detta genom att vi som författare i dessa fall förmodligen inte skulle varit 

lika väl förberedda och pålästa på vårt ämne. När vi väl fick svar från intervjupersonerna 

upplevde vi inga svårigheter med att bestämma tid och rum för våra intervjutillfällen.  

 

Sett till vår materialinsamlingsmetod upplever vi oss nöjda med att ha gjort en kvalitativ 

studie. Genom våra intervjuer anser vi ha fått fram material med konkreta exempel och flera 

berättelser angående hur föräldrar hanterar svårigheter i sina vardagsliv med barn som har 

autism. Dessa exempel och berättelser har vi fått fram genom följdfrågor vid intervjutillfället, 

vilket enligt oss har bidragit till att vi fått en större förståelse för hur hanteringen går till. 

6.4 Fortsatt forskning 

Nu när vår studie är avklarad kan vi konstatera att studiens frågor har besvarats samtidigt som 

nya frågor har uppkommit vilka kan vara intressanta för fortsatt forskning. Frågor som väckts 

hos oss är; hur ser syskon till barn med autism på svårigheterna i vardagslivet? Hur hanterar 

syskonen svårigheterna? Vi anser att om vår studie istället skulle ta utgångspunkt hos syskon 

till barn med autism så hade vårt resultat inte blivit detsamma. Utifrån det vi fått berättat för 

oss så blir syskonen påverkade och det hade därför varit intressant att ta del av deras 

upplevelser av att leva med ett syskon som har autism. 
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Vi tror även att det kan vara intressant att undersöka hur föräldrar som har barn med autism 

anser sig bli bemötta av de som är professionella inom området. Tidigare forskning har visat 

att professionella yrkesutövare upplever det svårt att dela sin kunskap till föräldrar som har 

barn med autism. De upplever att de inte har tillräckligt med kunskap trots detta försöker de 

ändå bland annat lära ut hur föräldrar kan bemöta sina barn. Detta finner vi intressant då våra 

intervjupersoner gett uttryck för att de inte fått till sig någon sådan information utan fått söka 

sig till denna information själva. De har lärt sig förstå sitt barns beteende utifrån hur barnen 

agerar i olika situationer. 

Denna studie har baserats på intervjuer med åtta föräldrar som har barn med autism. Dessa 

föräldrar delar vidare sina upplevelser av att leva med barn som har autism. De mönster som 

kartlagts och analyserats i denna studie är inte unikt för alla föräldrar som lever med ett barn 

som har autism. Det innebär att om denna studie skulle göras av andra forskare eller studenter 

skulle studien förmodligen inte bli exakt den samma som vår. 
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Bilaga 1 - Informationsbrev 

Hej, våra namn är Tina Andjic och Emma Olsson. Vi är två studenter från Linnèuniversitetet i 

Växjö som studerar termin sex på socionomprogrammet. Under hösten ska vi skriva vårt 

examensarbete och vi skulle vilja komma i kontakt med föräldrar som har barn med autism då 

vårt syfte med examensarbetet är att få en förståelse för hur ett barns diagnos autism inverkar 

på hanteringen av familjelivet. 

Vi vill förtydliga att ifall Du väljer att tacka ja till att genomföra intervjun och medverka i vår 

studie så har du möjlighet att närsomhelst hoppa av ifall du ångrar dig, både innan och efter 

intervjun. Ett ja är alltså inte bindande. 

Väljer Du att delta i vår studie kommer vi anonymisera dig för att undvika att din identitet 

röjs. Vid intervjutillfället önskar vi använda oss av ljudinspelning för att vi på ett säkert sätt 

ska kunna använda den information Du ger oss i vårt examensarbete. De personer som 

kommer kunna ta del av ljudinspelningen är Du, Tina och Emma, vår handledare samt 

eventuellt vår examinator för arbetet. Den information Du lämnar till oss kommer endast 

användas till vårt examensarbete. De ljudinspelningar som vi gör kommer efter 

examinationen raderas för att materialet inte ska kunna återanvändas. 

Intervjun kommer att utföras utifrån ditt schema och på valfri plats. Om Du vill ha en kopia 

på vårt slutgiltiga arbete kan vi maila det till dig.  

Vi kommer kontakta dig via telefon inom en snar framtid men har du frågor så kontakta gärna 

oss via mail eller telefon.  

Tina Andjic:  Emma Olsson: 

ta222bs@student.lnu.se  eo222ci@student.lnu.se   

Handledare: Angelika Thelin 

Tack för visat intresse, hoppas Du vill medverka i vår studie. Mvh Tina & Emma  
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Bilaga 2 - Intervjufrågor 

Bakgrundsfrågor 

Vad har du/ni för utbildning? 

Hur ser din/er familjekonstellation ut? (eventuella följdfrågor gällande sociala resurser)  

Hur många barn har du/ni?  

I vilken ålder är barnen? 

Hur gammal var ditt/ert barn när hen fick diagnosen autism? 

 

Familjestrategier 

Hur ser ditt/ert sociala liv ut efter diagnosen? (relationer till närstående osv)  

Hur ser de dagliga rutinerna kring ditt/ert barn ut? 

Hur ser en bra och en dålig dag ut idag? 

Hur hanterar du/ni svårigheterna? 

Har ditt/ert sätt att hantera svårigheterna ändrats över tid? Om ja – på vilket sätt och varför har  

det ändras på det sättet? 

 

Diagnosens betydelse 

Beskriv dina/era upplevelser av att leva med ett barn som har autism 

Hur har funktionsnedsättningen påverkat er familj över tid? 

Har diagnosen autism förändrat er livssituation på något annat sätt? Hur och varför? 

(Har dessa förändringar förändrat ert vardagsliv?)  

Vad ser du/ni för fördelar och nackdelar med diagnosen? 


