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Sammanfattning 
Detta är en kvalitativ studie med en fenomenologisk ansats som syftar till att beskriva 

föräldrars situation och upplevelser av att leva med ett barn som har diagnosen Asperger 

syndrom eller högfungerande autism. Föräldrarnas egna berättelser kring deras upplevelser 

och påverkan av att ha ett barn med Asperger syndrom eller högfungerande autism 

presenteras till följd av att fyra semistrukturerade intervjuer genomförts. Intervjuerna 

analyserades enligt fenomenologisk analysmodell. För föräldrarna innebar barnens diagnoser 

en lättnad men även en möjlighet till en större förståelse för sina barn. Berättelserna visar på 

att det var viktigt för föräldrarna att barnet skulle må bra. Det innebar att föräldrarna la ner 

mycket tid och energi på att skapa en strukturerad tillvaro för sina barn, vilket även tog på 

krafterna. Det var ett heltidsjobb att planera och skapa rutiner som fungerade, mycket annat 

fick komma i andra hand. Antingen påverkades jobbsituationen eller så var den redan flexibel 

vilket var viktigt eftersom de var tvungna att finnas till hands för deras söner när det 

behövdes. Även sociala kontakter både inom familj och vänner påverkades av att ha ett barn 

med dessa funktionshinder. 
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1 Inledning 
I detta avsnitt presenteras en kunskapsöversikt om tidigare forskning inom området föräldrar 

till barn med autismspektrumstörningar. Efter kunskapsöversikten presenteras syftet med 

tillhörande frågeställningar. 

1.2 Kunskapsöversikt 

1.2.1 Autismspektrumströningar 

I början av 1900-talet trodde många att autism var en emotionell störning orsakad av 

föräldrarnas sätt att uppfostra sina barn (Wing, 2012). Denna syn började ändras under 1960-

talet då forskning började visa på att beteendet hos barn med autism kunde förklaras genom 

att se det som en följd av utvecklingsstörningar som uppstod vid födseln eller tidig barndom. 

Nu för tiden är det väldigt få som skyller tillståndet på föräldrarna, men rester av det gamla 

tänket finns fortfarande kvar hos vissa fackmän (ibid). Autism är en av de diagnoser som 

ingår i Autismspektrumstörningar som på engelska heter; autism spectrum disorder och 

förkortas ASD, denna förkortning kommer hädan efter att användas. Asperger syndrom och 

högfungerande autism är två diagnoser som ingår under gruppen ASD. När dessa två 

diagnoser kommer att benmänas kommer förkortningarna AS och HFA att användas. De 

personer som har ASD har begränsad förmåga till ömsesidig social interaktion, 

kommunikation samt begränsande och ibland starkt repetitiva intressen (Thernlund, 2013). I 

Sverige räknar man med att det finns runt 15 000 barn som har ASD (Socialstyrelsen, 2010). 

Thernlund (2013) beskriver att barn med autismspektrumtillstånd är i stort behov av rutiner 

och att allt sker i samma ordning samtidigt som de har svårt för förändringar.  Wing (2012) 

menar att föräldrar till dessa barn måste klara av en rad olika problem, både praktiska och 

emotionella samt att familjens sociala liv kan begränsas. Detta eftersom det bland annat kan 

vara svårt att dels hitta barnvakt för att ta sig ut ensamma, men det kan även bli svårt att ta 

med sig barnet någonstans. Lindblad (2005) fann att det var en omtumlande livshändelse att få 

reda på att sitt barn hade ett funktionshinder samtidigt som det medförde en ny medvetenhet 

och en omvärdering av föräldraskapet. Föräldrarnas dagliga liv bestod till stor del till av en 

strävan efter att göra sitt bästa för barnet. Detta medförde att ens egna behov anpassades efter 

de behov barnet med funktionshinder hade.  

 

1.2.2 Diagnosen och dess betydelse 

Abbott, Bernard & Forge (2012) menar att det är en betydelsefull och känslomässigt laddad 

situation för föräldrar att få reda på att deras barn har ASD. Föräldrar kan bli förvirrade av 

informationen de får angående diagnosen, det tenderar bli för mycket information. För 

föräldrarna är det viktigt att de blir bemötta på rätt sätt, att de blir lugnade, lyssnade på och att 

de får tid att ta in all information. Trepagnier (1999) menar att när föräldrarna har fått reda på 

sitt barns diagnos går de ifrån att undra varför barnet beter sig på det här sättet till att undra 

om det kommer att försvinna och om barnet kommer att få ett normalt liv. Webster, Feiler & 

Webster (2003) menar att de flesta familjer tyckte att det var viktigt med information och 

praktiska råd. En tidig diagnos som inte var kopplad till specifika insatser fick föräldrarna att 

känna sig frustrerade och hjälplösa när de skulle arbeta kreativt med sina barn hemma. 

Föräldrarna uttryckte även att de kunde känna en hög nivå av stress när det gällde kontakter 
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med myndigheter. Webster et. al. (2003) menar att föräldrarna till barn med ASD vill ha en 

blandning av olika insatser som är anpassade till deras barns behov, ingen nämnde någon 

specifik form av insats. De flesta föräldrar hade en aktiv roll i de insatser och program som 

var anpassade till deras barns behov och alla uttryckte önskemål om vad de skulle vilja 

prioritera i arbetet med deras barn. De barn som gjort störst framsteg fick en kombination av 

insatser inklusive stöd i skolan. Sammantaget var majoriteten av föräldrarna nöjda med de 

insatser som de fått beviljade. 

 

1.2.3 Föräldrars upplevelser 

Gray (1997) fann i en undersökning i Brisbane att de flesta familjer som hade barn med AS 

strävade efter ett normalt familjeliv men lyckades sällan få det. Det de räknade som normalt 

familjeliv var att ha ett socialt liv med vänner, att relationerna inom familjen var bra så man 

kunde umgås och prata med varandra utan bråk samt att hela livet inte skulle gå på rutin. Det 

som förstörde detta var aggressivt beteende hos barnet med AS, genom att man inte vågade 

planera in något på grund av beteendet eller att det avbröt aktiviteten. Woodgate, Ateah & 

Secco (2008)  fann i en undersökning gjord i en stad i västra Kanada att familjer till barn med 

autism saknade ett normalt liv. De kände att många aspekter i deras liv blev påverkade på 

grund av den omvårdnad barnets autism krävde. Föräldrarna kände att de inte hade något liv 

utom levde efter ett program. De kände att de levde ett eget liv, att det var få som förstod 

dem. När de inte blev förstådda kände de sig osynliga. Wing (2012) menar att barnets 

motstånd mot förändring och repetitiva aktiviteter, skapar bekymmer och förtvivlan hos 

föräldrarna. Oviljan att släppa taget om det invanda, är barnets sätt att försöka skapa ordning i 

sin kaotiska värld, vilket man måste ha i åtanke när man försöker komma på bästa sättet att 

hantera barnets reaktioner. 

 

I en norsk studie av Solem (2011) byggd på intervjuer med föräldrar som hade olika syn på 

hur sitt föräldraskap fungerade fann hon att i det vardagliga livet var organisation av stor vikt. 

Strategierna kunde skilja sig åt men det var viktigt för att skapa en behaglig stämning och att 

reducera konflikter med barnen. För att organisera det vardagliga livet behövdes resurser i 

form av utrymme, pengar, energi och tid vilket inte alla hade. Pengar kunde hjälpa till med 

aktiviteter åt barnen men också möjligheten att kunna köpa städhjälp och på så sätt vinna tid. 

Egen tid var viktigt men svår att hitta. Vidare menar Solem (2011) att trots organiseringen av 

det vardagliga livet innebar det ändå att konflikter hände och när konflikter uppstod var det 

viktigt att välja sina strider. Orsakerna kunde även här skilja sig åt. En del valde bort 

konflikter som handlade om ”små saker” medan en del valde bort konflikter för att de trodde 

att det skulle lösa sig själv med tiden eller så valdes bara de strider man visste att man kunde 

vinna. Konflikter med dem man bor med sågs som oundvikliga. För att hantera detta var det 

viktigt att kunna dra sig tillbaka och kunna reflektera. Det vanligaste var då att lämna en 

konfliktfylld situation. När man uppfostrar ett barn krävs det att man tänker, planerar, 

förhandlar och empatisera med barnet och människor runt barnet. Det krävs också att man 

hanterar sina egna känslor och beteende. Om barnet har autism krävs också detta men på en 

högre nivå och under en längre tid (Trepagnier, 1999). Myles & Southwick (1999) menar att 

barn med AS ger sina ger sina föräldrar mycket lycka och många utmaningar. På det sätt 
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föräldrar ser på utmaningar gällande beteenden och rutiner i hemmet, hör ofta ihop med hur 

barnet reagerar på dessa situationer. Det är ett påfrestande arbete att uppfostra ett barn med 

AS eftersom det krävs mer tid, omsorg, energi, och teknik. Det kan ibland vara frustrerande 

och ansträngande. Vidare menar Myles & Southwick (1999) att föräldrar måste skapa en 

struktur som överensstämmer med sina egna behov och de övriga familjemedlemmarnas 

behov för att underlätta för barnet så att det kan fungera korrekt och lyckligt inom familjen. 

Det krävs en hel del arbete men det är något som hela familjen vinner mycket på i slutändan.  

 

1.2.4 Om föräldrars psykiska hälsa och skillnader hos män och kvinnor 

Gray (2003) diskuterar om mammor och pappors olika påverkan av deras barn med Asperger 

Syndrom. Papporna upplevde ingen direkt påverkan av att ha ett barn med AS men de blev 

påverkade av mammornas stress samt problem i äktenskapet till följd av det diagnostiserade 

barnet. Många upplevde att de hade lite med barnuppfostran att göra samtidigt som de valde 

att jobba mer för att slippa vara hemma. Matthews, Booth, Taylor & Martin (2011) menar att 

många familjer som har ett barn med ASD prioriterar familjen och speciellt barnets behov 

framför jobbet. Närmare 60 procent av deltagarna i deras undersökning angav att det på olika 

sätt anpassade jobbet för att tillfredsställa sina barns behov. Vidare menar Gray (2003) att 

mammorna upplevde istället att barnets diagnos i hög grad påverkade deras välmående. Det 

påverkade även deras jobbsituation då endast hälften var anställda och majoriteten av dessa 

jobbade inte heltid. Utöver de vanliga föräldrasysslorna var det mammorna som hade all 

kontakt med läkare och skola angående barnet. Det var också vanligt att mammorna fick 

förklara sitt barns beteende för andra, även papporna. Matthews et. al. (2011) menar föräldrar 

till barn med ASD kan känna sig känslomässigt och psykiskt isolerade från sina familjer, men 

barnets funktionshinder kan också göra så att föräldrarna känner att familjen kommer närmare 

varandra. Det är dock vanligare att föräldrar upplever att de får mindre tid med sina andra 

familjemedlemmar än att det upplever att familjen har kommit närmare varandra. Watt & 

Wagner (2012) undersökte 15 familjer med barn med autismspektrumtillstånd och 13 familjer 

utan barn med autismspektrumtillstånd. De fann skillnader när det gällde både stress och 

psykisk ohälsa. Det var fler föräldrar till barn med autismspektrumtillstånd som rapporterade 

högre stress och symptom på psykisk ohälsa än i jämförelsegruppen. Shtayermman (2013) 

menar att föräldrar som tar hand om och uppfostrar ett barn med ASD kan få förhöjda nivåer 

av stress. Mammorna är, i jämförelse med papporna, mer sårbara när det gäller den psykiska 

hälsan och även när det gäller stress. Men föräldrar till barn med ASD har högre risk att få 

problem med den psykiska hälsa i jämförelse med föräldrar till barn med andra 

funktionshinder. Epstein, Saltzman-Benaiah, O´Hare, Goll & Tuck (2008) undersökte 

kopplingen mellan den stress som föräldrar till barn med AS upplevde och några av de 

problembeteenden som förknippas med AS. De fann att föräldrar till barn med AS upplevde 

en signifikant föräldrastress. Till skillnad från andra studier fanns det inget som visade på att 

mammor skulle vara mer stressade än pappor. Det var bara hos mammorna som det gick att 

hitta en liten koppling mellan föräldrastress och de problembeteenden som är karaktäristiska 

hos personer med AS. Tomanik, Harris & Hawkins (2004) diskuterar att det är nästan två 

tredjedelar av föräldrar till barn med Autism som har avsevärt förhöjda nivåer av stress och att 
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det är viktigt att de får lära sig strategier för en mer effektiv hantering av deras barn för att 

kunna minska stressen.  

 

Sammanfattningsvis kan vi, utifrån forskningen som vi har redogjort för, konstatera att 

föräldrars välmående påverkas av att ha ett barn med Autismspektrumstörningar och de har 

högre risk för både stress och psykisk ohälsa. Föräldrar upplever att de har mindre tid med 

sina andra familjemedlemmar och att det funktionshindrade barnets behov påverkar 

föräldrarnas jobbsituation. Om barnet är aggressivt kan de påverka föräldrarna genom att de 

avstår från aktiviteter. Det är viktigt för föräldrarna att organisera och skapa rutiner men det 

kan leda till känslan av att livet går på ett program. Utifrån detta har vi valt att undersöka vad 

föräldrar till barn med Asperger syndrom eller högfungerande autism i Sverige har för 

upplevelser och hur diagnosen påverkar deras liv. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att beskriva föräldrars situation och upplevelser av att leva med ett 

barn som har diagnosen Asperger syndrom eller högfungerande autism. 
 

För att besvara detta syfte avses dessa frågeställningar att besvaras: 

 Vad har föräldrar till barn med Asperger syndrom eller högfungerande autism för 

upplevelser av sitt föräldraskap?  

 Vad har diagnosen haft för betydelse för föräldern?  

 Har livet påverkats av att ha ett barn med Asperger syndrom eller högfungerande 

autism och i så fall hur? 

 

1.4 Avgränsningar  
Till denna studie söktes endast föräldrar till barn i 13 års ålder och uppåt, till det hör även 

vuxna barn. Detta på grund av att föräldrarna då har hunnit skaffa sig mer erfarenheter och 

upplevelser. De deltagare som söktes begränsades till Västerbottens län. 

 

1.5 Förkortningar 
ASD: Är en förkortning på autism spectrum disorder, på svenska autismspektrumstörningar.  

AS: Är en förkortning på Asperger syndrom. 

HFA: Är en förkortning på högfungerande autism. 

ADHD: Är en förkortning på attention deficit hyperactivity disorder. 

 

2 Metod 
I detta avsnitt presenteras den metod som har använts vid genomförandet av uppsatsen, även 

tillvägagångssättet vid urval, intervjuerna, analysen och bearbetningen. Intervjupersonerna 

presenteras och de förs ett resonemang om de etiska aspekterna samt om metodvalet. 

 

2.1 Fenomenologi som analysmetod 
Vi har valt att utgå ifrån fenomenologin i vår studie. Fenomenologin fokuserar på att  
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att göra människors upplevelser till fokus, vilket passar bra i vår studie, eftersom vi är ute 

efter föräldrarnas upplevelser (Patel & Davidsson, 2003). Fenomenologin ingår i kvalitativ 

forskningsstrategi, där fokus ligger på människors egna uppfattningar och synsätt (Bryman, 

2011). Det fenomenologiska perspektivet används till att förstå sociala fenomen så som 

människorna uppfattar dessa fenomen, ett sätt att förstå verkligheten så som människorna 

uppfattar den (Justesen & Meyer, 2011) därför passar det bra till att undersöka föräldrars 

upplevelser och situation. I fenomenologiska undersökningar är målet att förstå sociala 

fenomen, utifrån deltagarnas egna perspektiv och beskriva världen såsom de upplever den, 

snarare än att förklara sociala fenomen (Justesen & Meyer, 2011). Livsvärlden är ett 

nyckelbegrepp inom fenomenologin, som refererar till det vardagsliv som vi har en tendens 

att ta för givet. Subjektiviteten får en grundläggande betydelse inom det fenomenologiska 

perspektivet i och med att själva definitionen av ett fenomen förutsätter att det finns någon, ett 

subjekt, som upplever detta fenomen. Subjektet och den subjektiva erfarenheten spelar en stor 

roll i ett fenomenologiskt perspektiv, och det är subjektiviteten som på ett eller annat sätt 

bildar analysobjektet. Fenomenologin handlar om att förstå sociala fenomen utifrån 

deltagarnas egna perspektiv och beskriva världen som den uppfattas av till exempel 

intervjupersonerna, som bygger på ett antagande om att, verkligheten som människorna 

upplever den, är den viktigaste (Justesen & Meyer, 2011). Ett annat nyckelbegrepp inom 

fenomenologin är mening. I en fenomenologisk analys är man ointresserad av vad fenomenet 

egentligen är, utan bygger istället på frågor hur ett fenomen upplevs av människorna i deras 

vardag, hur fenomenet ingår som en del av deras livsvärld. Det som blir relevant att framhäva 

i analysen blir den subjektiva upplevelsen av fenomenet (Justesen & Meyer, 2011). Szklarski 

(2009) menar att vid användandet av fenomenologi passar det bra att utgå från ett empiriskt 

material istället för en teori samt att fördelen är  att den effektivt får fram det utforskade 

fenomenets essens, det vill säga de mest väsentliga beståndsdelarana av ett fenomen. Vidare 

menar Szklarsski (2009) att fenomenologin har ett induktivt förhållningssätt vilket innebär att 

det är empirin och inte teorin som utgör utgångspunkt i fenomenologiska studier. 

 

2.2 Tillvägagångssätt  
Efter att inriktning hade valts söktes tidigare forskning inom området. Vetenskapliga artiklar 

och annan litteratur hittades och lästes igenom och sammanställdes senare till en samlad 

kunskapsöversikt. När syftet och frågeställningar var skrivet konstruerades en intervjuguide 

(se Bilaga 1), där få och öppna frågor användes som ett stöd så att intervjun skulle handla om 

det som studien avser att besvara. Intervjuerna var således semistrukturerade vilket innebär att 

intervjuaren kan variera ordningen på frågorna och ställa egna personliga följdfrågor 

(Bryman, 2011). Arbetet fördelades mellan två författare (se bilaga 2 ). 

 

2.2.1 Urval 

Deltagare som söktes var föräldrar till barn med Asperger syndrom eller högfungerande 

autism, det var önskvärt att barnet var i tonåren för att föräldrar skulle ha längre erfarenhet. 

Ett snöbollsurval användes, som enligt Bryman (2011), är ett slags bekvämlighetsurval och 

som överlag används inom kvalitativ forskningsstrategi. Genom att informera bekanta om 

studiens syfte och vad för deltagare som söktes kom vi i kontakt med fyra föräldrar. 
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Kontaktuppgifter till intresserade deltagare lämnades, dessa deltagare kontaktades sedan på 

telefon eller via mail. De blev informerade om studiens syfte, om hur intervjun skulle gå till, 

om att allt deltagande var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta. En person ville ha 

intervjuguiden före intervjun, den mailades till personen. 

 

2.2.2 Om intervjuerna 

Två av intervjuerna genomfördes hemma hos intervjupersonerna, då var endast intervjuaren 

och intervjupersonen närvarande. De andra två intervjuerna genomfördes i ett grupprum, även 

vid dessa tillfällen var det lugn och ro. Ett brev med information om samtycke delades ut (se 

bilaga 3). Alla fyra intervjuer spelades in med intervjupersonernas godkännande. Intervjuerna 

varade mellan 45 minuter och 90 minuter. Sedan transkriberades intervjuerna, vilket innebär 

att de gjordes om till en analyserbar text (Hjerm & Lindgren, 2010). Talspråk fick en 

skriftspråklig stavning. Pauser, kroppsspråk och ljudliga uttryck valdes att inte skrivas ut då 

det sågs som irrelevant, eftersom det var intervjupersonernas upplevelser i sin helhet som 

söktes. 

 

2.2.3 Presentation av intervjupersonerna 

Fyra personer deltog i studien varav tre kvinnor och en man. Samtliga hade två barn var varav 

ett av barnen hade Asperger syndrom eller högfungerande autism. Deltagarnas fingerade 

namn och uppgifter om barnen finns i tabell 1.  

Tabell 1 

Namn Civilstatus Barnets ålder Diagnoser 

Petra Ensamvårdnad, sambo  15 år AS, ADHD 

Stina Ensamstående 19 år AS 

Johan Gifta 18 år HFA 

Anna Ensamstående 30 år AS, ADHD 

 

Petra var ensam vårdnadshavare till två barn och pappan fanns inte längre med i bilden. Hon 

var sen ett par år tillbaka sambo med en ny man. Stina var ensamstående till två barn, båda 

med funktionshinder. Johan hade två barn och var gift med deras mamma. Anna var från 

början sambo med pappan till hennes två barn, men hade varit ensamstående sedan 

separationen när barnen var små. I redovisningen av intervjuerna kommer barn eller son att 

syfta till barnet med diagnosen AS eller HFA. De andra barnen kommer att benämnas som 

syskon. 

 

2.2.4 Analys och bearbetning  

Intervjuerna lästes alla var för sig för att få ett grepp om det väsentliga innehållet i 

intervjuerna (Szklarski, 2009). Texterna bedömdes vara begripliga och ha fokus på 

den utforskade upplevelsen vilket enligt Szklarski (2009) är viktigt. Texterna lästes sedan 

detaljerat för att upptäcka skiftningar i meningsinnehållet, dessa skiftningar markerades och 

på så sätt avgränsades meningsbärande enheter. Texten blev på så sätt indelad i mindre delar 

utifrån meningsenheternas innebörd (Szklarski, 2009). Meningsenheterna relaterades till 

varandra och till sammanhanget de ingick i. Varje enhet reflekterades över för att reda ut dess 
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meningsinnehåll, både den explicita och även den implicita meningen (Szklarski, 2009). 

Därefter ersattes de vardagliga beskrivningarna med kortare och precisare uttalanden, texten 

transformerades. De omskrivna meningsenheterna sammafogades till en enhetlig beskrivning, 

innehållets essens, utan att meningsinnehållet exkluderades eller förvrängdes. Ett exempel på 

analys tillvägagångssättet finns i tabell 2. 

 

Tabell 2 

Meningsbärande enhet Transformerad text Essens 

…jag har ju fått ett annat sätt 

att se på honom, jag har ju 

en annan förståelse för hur 

han tänker och hur han 

upplever saker och ting och 

på det viset har det varit en 

enorm hjälp. Just att man 

kan läsa sig till och man kan 

gå på utbildning och man 

kan lära sig saker om hans 

funktionshinder.  

Diagnosen ledde till ökad 

förståelse och möjlighet till 

information om 

funktionshindret. 

Det viktiga är att han mår 

bra vad som än krävs. 

 

 

2.3 Etiska överväganden 
Det är viktigt inom all forskning att tänka på etik när en studie ska genomföras. Enligt 

Bryman (2011) finns det fyra forskningsetiska principer man som forskare bör uppfylla. 

Dessa är: Informationskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och samtyckeskravet. 

Intervjupersonerna informerades vid första kontakten om studiens syfte, att deltagandet var 

frivilligt, att deras personuppgifter skulle anonymiseras samt att de uppgifter de lämnade ut 

endast skulle användas till uppsatsen. 

Vid intervjutillfällena före intervjuerna började informerades deltagarna om studiens syfte 

samt att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. Detta 

menar Bryman (2011) är informationskravet. Intervjupersonerna valde själva att delta i 

studien. De hade möjlighet att själva välja vilka frågor de ville svara på och inte, de fick även 

bestämma var intervjuerna skulle utföras så att det skulle passa dem. På detta sätt uppfylldes 

samtyckeskravet. Bryman (2011) menar att samtyckeskravet innebär att de som väljer att delta 

i studien har rätt att bestämma över sin egen medverkan. Vidare menar han att 

konfidentialitetskravet handlar om deltagarnas personuppgifter. Personliga uppgifter 

behandlas anonymt och förvaras på ett sätt så att inte obehöriga kan komma åt dem. För att 

uppfylla konfidentialitetskravet förvarades deltagarnas personuppgifter så att ingen obehörig 

hade tillgång till dem eller möjlighet att komma åt dem. I uppsatsen användes fingerade namn 

och för att ytterligare försvåra identifiering av personerna har personliga uppgifter till 

exempel yrke inte skrivits ut. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter om enskilda personer, 

som samlas in under studiens gång, bara får användas för forskningsändamål (Bryman, 2011). 

För att uppfylla nyttjandekravet är de endast vi som skrivit uppsatsen samt vår handledare 
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som haft tillgång till de insamlade uppgifterna. Uppgifterna har endast använts till vår 

uppsats. Deltagarna erbjöds även att ta del av uppsatsen i sin slutgiltiga form. 

När intervjuerna var utförda upplevde vi att intervjupersonerna hade ett behov av att stanna 

kvar och berätta om det som var positivt med deras söner. Detta kan ha berott på att de kände 

att de ville få oss att förstå att det inte bara var jobbigt att leva med ett barn med AS eller 

HFA, utan att deras söner även gav dem mycket glädje och att de älskade dem oavsett vad. 

Intervjupersoner fick därigenom även en möjlighet att reflektera över själva intervjun och det 

var nog skönt för dem att vi tog oss tid att stanna kvar och lyssna på det som de ville berätta 

om utöver intervjun. Vi tror att det faktum att vi gav dem möjligheten att reflektera över deras 

gjorde att de därigenom kunde bearbeta det som kommit fram under intervjun, så att de inte 

behövde åka därifrån och grubbla över att de skulle ha sagt si eller så. 

 

2.4 Metodreflektioner 
För att undersöka föräldrars situation och upplevelser av att leva med ett barn som har 

diagnosen Asperger syndrom eller högfungerande autism valde vi att arbeta med kvalitativ 

metod. Enligt Patel & Davidsson (2003) är syftet med kvalitativa studier att skaffa en annan 

och djupare kunskap än den kunskap som vanligtvis erhålls vid kvantitativa studier man 

strävar efter att upptäcka företeelser, att tolka och förstå innebörden av livsvärlden, att 

beskriva uppfattningar eller en kultur. Fenomenologi användes som analysmetod eftersom 

denna metod syftar till att skapa en förståelse för deltagarnas verklighet så som de uppfattar 

den. Målet med fenomenologiska studier är att forskaren ska förstå sociala fenomen snarare 

än att förklara dem, respondenternas livsvärld ska ha en central plats i analysen (Justesen & 

Meyer, 2011). En risk med denna metod är att man misslyckas med att sätta sig i in 

deltagarnas situation, att man skapar sin egen förståelse av deras verklighet. I analysen lästes 

intervjuerna igenom många gånger för att skapa en förståelse av helheten och när texten 

transformerades låg stor vikt på att meningsinnehållet inte skulle försvinna. Därför anser vi att 

det analyserade materialet inte är förvrängt av oss utom fortfarande är deltagarnas upplevelser 

och verklighet. 

 

Eftersom vi använde oss av ett snöbollsurval hade vi hade en oro att intervjupersonerna skulle 

ha det svårt att känna sig bekväm a med att svara öppet och ärligt på de frågor som ställdes 

under intervjuerna, eftersom vi hade blivit tipsade om dem genom gemensamma vänner. 

Detta är ingenting som märktes av vid intervjuerna då alla fyra intervjuer sträckte sig mellan 

45 och 90 minuter och stämningen var öppen och god. Vid alla fyra intervjuer svarade 

respondenterna på de öppna frågorna och berättade fritt om sin vardag och sina upplevelser. 

Vi upplever att det fanns en trygghet och öppenhet i intervjuerna och vi tror att det kan bero 

på vår urvalsmetod. Starrin och Renck (1996)  menar att intervjurelationen kan förändras 

genom att ha bra kontakter, att det blir svårt att ställa och få svar på de frågor man vill ha svar 

på. Det kan även försvåra upprätthållandet av den distans som är nödvändig. Däremot kan för 

lite kontakt mellan intervjuare och intervjupersonerna också bli problematiskt. Om distansen 

blir för tydlig leder det till att det blir svårare att få svar på de frågor som är intressanta 

(Svensson & Starrin, 1996).  När det var föräldrarnas upplevelser som skulle undersökas 

ansågs inte strukturerade intervjuer att vara lämpligt eftersom de minskar möjligheten för 
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intervjupersonerna att tala öppet (Justesen & Meyer, 2011).  För att skapa öppenhet i 

intervjuerna valdes semistrukturerade intervjuer med öppna frågor för att deltagarna skulle få 

möjlighet att berätta så öppet som möjligt om deras upplevelser medan vi lyssnade aktivt. 

Intervjuguiden användes som stöd för att se till att alla frågor ställdes.  

Vår studie syftade till att undersöka föräldrar situation och upplevelser till barn med 

diagnosen AS eller HFA. Våra resultat avser inte att generalisera det vi upptäckt även om våra 

resultat stöder tidigare forsknings resultat. Justesen & Meyer (2011) menar att ur ett 

fenomenlogiskt perspektiv är det intressanta att ge en fyllig beskrivning av specifika konkreta 

fall snarare än att upptäcka generella mönster. Det är viktigt att beakta att den forskning som 

det utgåtts ifrån är nationell och att ingen forskning på ämnet i Sverige hittadess. Vi är 

medvetna om att olika länders strukturer, kulturer och välfärdssystem kan ha en påverkan på 

föräldrars upplevelser av det aktuella ämnet. De flesta länder, till exempel Australien, Kanada 

och Norge, där de tidigare forskningarna är gjorda kan anses ha ett liknade välfärdsystem som 

Sverige även om det skiljer sig på olika sätt. Det måste också beaktas att de tidigare 

forskningarna som gjorts på ämnet har haft ett större deltagarantal än vår undersökning. Trots 

detta visade våra resultat på liknande upplevelser hos föräldrarna.  

 

3 Resultat 
I detta avsnitt kommer empirin från de fyra intervjuerna att presenteras. Empirin är uppdelad 

under tre rubriker. Det som är viktigt att framhäva är att samtliga föräldrar uttryckte att de 

hade en stor kärlek till sina barn och att barnen har väldigt många positiva sidor och 

egenskaper detta är viktigt att framhäva då fokus i denna studie hamnar på de negativa 

konsekvenser barnens funktionshinder har inneburit.  

 

3.1  Vägen till diagnos 
Det gemensamma för alla fyra föräldrar var att de redan tidigt upptäckte att det var något 

annorlunda med deras barn. Stina upplevde att hennes son alltid har varit speciell och har 

funderat om det har varit något fel. Petras tydligaste upplevelse var när de var på öppna 

förskolan och sonen reagerade med aggressivitet, mer än det vanliga. Anna som har en bred 

kunskap om barn via hennes yrke, upptäckte att hennes sons utveckling var avvikande, han 

tog bland annat inte ögonkontakt som andra barn. Liksom Petra och Anna upptäckte Johan 

också tidigt att något inte stod rätt till med deras son. Dessa olika tecken fortsatte att 

utvecklas, det var ingenting som försvann med tiden det snarare förvärrades. För Petra innebar 

hennes sons utåtagerande beteende att hon slutade att göra vissa saker, vilket nedanstående 

citat visar på. 

 

”Man drog sig för att fara till öppna förskolan, jag minns att jag sa till min 

mamma att det här är ju inte normalt” 

 

Föräldrarna har haft olika vägar till utredning för deras barn. Det utåtagerande beteendet var 

det som senare ledde till att skolan önskade att Petras son skulle utredas. Han fick först 

diagnosen attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) vilket han började medicineras 

mot. Medicinering gjorde honom lugnare men andra symptom framträdde vilket senare ledde 
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till en till utredning, då man konstaterade att han hade högfungerande autism. För Johans del 

upptäckte man redan vid sexårskontrollen på barnavårdscentralen (BVC) att det var något 

som inte stod rätt till. De skickades då vidare till barnhabiliteringen för utredning och fick 

diagnosen lindrig form av autism och en viss utvecklingsstörning med asperger syndromdrag. 

För Stina och hennes son dröjde det till han gick på gymnasiet innan han utreddes och fick 

diagnosen asperger syndrom. Då var det han själv som hade läst om asperger syndrom och 

känt igen sig och ville därför utredas. Då Stina hade en son sen tidigare som utretts hade hon 

kontakter vilket ledde till att utredningen kunde skyndas på. För Anna var det en lång kamp 

att få till stånd en utredning för hennes son, som senare skulle leda till diagnosen Asperger 

syndrom. Innan de fick komma till barn och ungdomspsykiatrin (BUP), där de fick diagnosen, 

skickades de mellan olika slags läkare där ingen ansåg att det var något annorlunda med 

hennes son. Anna fick höra olika slags kränkande kommentarer som nedanstående citat visar 

på: 

 

”… då säger han (läkaren) som en utvärdering av den här frågesporten som 

jag kallar det, att eftersom du har det yrket du har så borde du veta att det 

inte är något fel på pojken… Alltså det är hur kränkande som helst 

egentligen.” 

 

Vid tillfället då intervjupersonernas barn fick sina diagnoser såg det olika ut om hur vida de 

blev informerade om diagnosen. Johan och hans familj fick bra information om 

funktionshindret och många redskap om hur de skulle bemöta sonen samt hur de skulle 

hantera hans svårigheter på rätt sätt. När Annas son fick sin diagnos var det enda hon fick veta 

att han hade Asperger syndrom, ingen information om vad det innebar. Hon fick söka till sig 

informationen själv via böcker och tidskrifter. För Petra innebar diagnosen att hon kunde 

börja söka information, om vad diagnosen innebar, via internet. Hon fick även tillgång till 

föreläsningar. För alla föräldrar innebar diagnosen en lättnad, det var en skön känsla. Det 

innebar att de fick möjlighet att inhämta mer information om hur deras söner fungerar och en 

förståelse om hur bemötandet kan underlätta hanteringen av de olika svårigheterna vilket 

nedanstående citat visar på:  

 

”Livet blev bättre på många sätt, dels fick vi en förklaring på allt och dels 

fick vi veta vilka rättigheter vi hade som har varit väldigt nyttiga för både 

oss och vår son. Vi fick även en massa redskap som var användbara i vårt 

bemötande mot vår son och hur vi skulle hantera hans svårigheter på bästa 

sätt.” 

 

3.2 Planering – underlättar för barnet men tar på föräldrarnas krafter 
Skapandet av rutiner och planeringen för att alltid ligga steget före var viktigt för alla 

intervjupersoner. Stina upplevde inte att hon skapade rutiner speciellt för hennes son utan de 

fanns redan där på grund av storebrors funktionshinder, det var en vana. Petra menade att 

planera nu mera skedde automatiskt, hon hade haft 15 år på sig och hon upplevde att det hade 

blivit lättare med tiden. Att jobba med rutiner och att alltid ligga steget före tyckte hon tog 
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mycket på krafterna och fastän hon jobbade mycket med detta kunde det bli ändå bli fel. Petra 

berättar: 

 

”Vi kan inte åka till staden och jag säger till honom att vi ska åka och 

handla på en mataffär och han följer med också helt plötsligt kommer jag 

på att när vi liks är här kanske jag ska springa och köpa ett koppel till 

hundarna. Då blir det fel i hans värld… så man måste hela tiden ligga 

steget före som förälder och det tar på krafterna.” 

 

Johan upplevde att vardagen fungerade bäst när rutinerna följdes, när det blev lov eller 

semester blev det rörigt eftersom rutinerna bröts, vilket påverkade hela familjen negativt. För 

Anna och hennes son upplevdes rutinerna som positiva, rutinerna var en förutsägbarhet för 

sonen, vilket ledde till att han kunde acceptera det Anna ville göra med honom till exempel att 

prata om hur dagen varit, vilket Anna tyckte var viktigt. Rutiner var ett bra redskap att 

använda sig av för att får vardagen att fungera, något som sönerna var i stort behov utav.  

 

Stina tyckte inte att hon blev inskränkt av rutinerna, samtidigt som hon säger att hon inte vet 

om det är för att hon har levt med dem i över 20 år. Johan känner att rutinskapandet ledde till 

att livet blev enklare och bättre för alla, men att skapa och upprätthålla dessa rutiner tog på 

krafterna och tog en stor del av tiden. Petra tyckte också att det tog mycket på krafterna men 

att det var värt det, det viktigaste var att hennes son hade det så bra som möjligt. Även Anna 

tyckte också att det var positivt med rutinerna, det var viktigt för sonen och hans mående och 

ett viktigt redskap för att han skulle klara sig själv i framtiden.  

Petra upplevde att sonens diagnoser innebar otroligt mycket att göra som att tänka ett steg 

före, alltid planera, kontakter med olika professioner angående sonen. Sonen och hans behov 

var det som kom i första hand, det enda livet kretsade kring medan resten fick komma i andra 

hand. En ständig kamp där nya problem hela tiden dök upp som hon fick brottas med. Petra 

berättar:  

 

”Egentligen är jag inte mamma i ordets rätta bemärkelse, för det hinner jag 

oftast inte. Utan det handlar om sådana här kontakter med BUP och med 

skolan och styra, bolla, ringa, flänga och fara. Så egentligen, jag är där när 

de kommer hem från skolan, jag är hemma jämt i princip och finns där…” 

 

Stina upplevde sin son väldigt fungerande, han hade ett stort intresse för skolan och läxor. 

Hon fick istället vara där för att stötta och hjälpa till att dämpa hans ångest. Anna såg till att 

sonen fick en kontaktperson så fort han hade rätt till det. Detta för att hon kände att det var bra 

för sonen att komma hemifrån och få några nya erfarenheter, men även för att hon skulle få 

ägna mer tid åt lillebror. När det gällde kontakter med olika myndigheter tyckte Anna att det 

var svårt att få de att lyssna på det hon hade att säga. Men efter att ha lyssnat på en av sonens 

psykologer, började hon prata på samma sätt som denne, i kontakterna med myndigheter, 

vilket ledde till att hon fick igenom mycket av det hon ansökte om till sonen. Anna berättar: 
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”… då märkte jag att de lyssnade på henne, fast hon sa samma saker… jag 

reflekterade över varför de lyssnade på henne, men jag tänkte inte på vad 

det berodde på, sen så började jag själv prata mer som hon när jag pratade 

med myndigheter och sen så hände det saker, de lyssnade på mig, så det 

spelar roll hur man pratar… ” 

 

Annas son fick också elevassistenter i skolan som fungerade bra fram till femte klass 

men efter det började assisterna att skiftas vilket gjorde det oroligt för sonen. Johan 

fick ett bra stöd kring sonen av barnhabiliteringen som hjälpt till i utredningar, 

förklarat mycket kring autism och talat om vilka rättigheter de har. Hans son fick 

många olika insatser som underlättat både skolgång och vardagslivet, till exempel 

assistenter, korttidsboende och andra insatser genom lag om stöd och service för vissa 

funktionshindrade (LSS). Stina hade aldrig upplevt att sonen hade behov av någon 

extra stöttning på grund av sitt funktionshinder. Hon kände att hon tyckte det var 

skönt att han hade sin diagnos och hade då rätt till hjälp om det skulle ha behövts. I 

kontakt med olika myndigheter hade Stina upplevt att man behövde kunna prata på ett 

visst sätt för att få tillstånd en utredning och för att få den hjälp man behövde. Hon 

tyckte synd om de som inte kunde prata på det sättet eftersom det krävdes att man 

pratade på ett sådant sätt för att bli hörd och få den hjälp man behöver. Petra upplevde 

att sonen skulle ha behövt en assistent men det var dubbla känslor. Samtidigt som hon 

kände att sonen var i behov av stöd var hon rädd att det skulle stjälpa honom istället 

för att hjälpa honom. Att ta in hjälp kanske skulle knäcka hans självförtroende. Petra 

tyckte att erbjudandena som fanns när det gällde stöd var för få och inte 

individanpassade. Hon ville att någon skulle hjälpa till med fixa och dona rollen samt 

att sonen skulle ha en person som han kände sig trygg med och kunde vända sig till. 

Samtidigt var det ingen idé att söka hjälpa då hon visste att sonen aldrig skulle gå 

med på det. Det fanns också en osäkerhet i om han hade tillräckligt stort hjälp behov, 

nedanstående citat visar på detta: 

  

”… som jag förstår har han alldeles för lite assistenttimmar, han skulle nog 

aldrig få det så jag har inte ens försökt att ansöka om det.” 

 

Det var viktigt för Petra att planera och en del av det rörde även sonens framtid. Hon hade 

insett att sonen inte kommer att fixa ett vanligt normalt liv eftersom han fick för sig olika 

allvarliga saker som är omöjliga att bryta. Hon hade planer fram tills sonen skulle fylla 18 år 

och målat upp olika scenarion om vad som kan hända och hur man ska lösa det. Det var 

viktigt för henne att bygga upp sonens nätverk så att han hade någon om det skulle hända 

henne någonting, det var viktigt att veta att han inte skulle stå där ensam. När det gällde Stinas 

sons framtid var det mest sonen själv som planerade. Stina tyckte att det kändes skönt och hon 

kände sig lugn då det gällde sonens framtid. För Johan var det viktigt att sonens vistelse på 

korttidsboendet tillsammans med assistenterna ska hjälpa till att förbereda sonen att till slut 

kunna flytta hemifrån, med någon form av stödinsatser. Anna ansåg att det var viktigt att som 

förälder inte göra sonen mer handikappad än vad han var. Hon tyckte att det var viktigt att 
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tänka på att han skulle lära sig att leva utanför familjen. En av nackdelarna med att hon lärde 

sin son att klara sig så bra själv var att detta ledde till att han inte blivit berättigad personlig 

assistans. 

 

”… man måste lära sig att de ska lära sig sen att leva utanför familjen, det 

är bra om man börjar förbereda dem för att kunna ta hand om sig själv med 

hygien, ekonomi och sådana saker… jag har varit så med min son så därför 

får han ingen assistent, för han klarar sig för bra själv… de ska rustas för 

livet, och det tänket har de även i skolan… ” 

 

3.3 Föräldrarnas anpassningar och påverkan av diagnoserna 
Det sociala livet var svårt att hinna med men det var viktigt för alla att ta sig tid till det, 

lösningarna kunde se lite olika ut. Petra upplevde att en stor orsak till att hon hade ett socialt 

liv var på grund av hennes arbetssituation. Hon jobbade natt och umgicks med vänner på 

jobbet eller på dagtid då sonen var i skolan. Att bjuda hem vänner på middagar var något hon 

hade slutat med på grund av att Petra upplevde att de var få i hennes vänskapskrets som kunde 

förstå och ta sonen på rätt sätt. För Petra hade också hennes hundintresse en storbetydelse och 

blev även en del av bearbetningen av hennes känslor rörande sonen. Anna däremot upplevde 

att det fanns vänner i hennes vänskapskrets som tog avstånd från dem bland annat genom att 

sluta komma hem till dem på middagar. Detta upplevde hon berodde på sonens diagnos. Hon 

kände även att det bara var hennes närmaste väninna som förstod henne eftersom hon också 

var ensamstående jämfört med hennes andra vänner som hade ett ”normalt” liv. Anna 

berättar: 

 

”Jag tänkte på det ibland när jag var ute med mina kompisar och tog någon 

öl på puben, så satt alla där med sina gedigna familjer utan några 

annorlunda barn och då kände jag att vad jag än sa så var det ingen som 

förstod mig.  

 

Stina upplevde att hon inte gjorde så mycket på sin fritid men var osäker om det berodde på 

situationen med sönerna eller på henne som person. Skulle hon umgås med kompisar var det 

viktigt att förbereda honom och ge han detaljerade information om bland annat hur lång tid 

det skulle ta. För Johans del hade sonen korttidsboende var fjärde helg och då fick han och 

hans fru möjlighet att umgås med vänner och att ägna sig åt varandra. De passade då på att 

fara ut med husbilen. Även Anna fick avlösning, barnen åkte till sin pappa varannan helg 

vilket även för henne öppnade upp möjligheter som att fara ut och dansa eller hålla på med sin 

sport.  

 

De fyra intervjupersonerna har alla fått olika slags reaktioner från omgivningen, både 

positiva och negativa. Johan upplevde ett mer negativt bemötande före sonen fick 

sina diagnoser, men efteråt var det i stort sätt bara vara positiva reaktioner från släkt 

och vänner men även från olika professioner. Anna upplevde att det var svårt att 

lämna sonen hos en barnvakt inom den nära familjen. Då hon upplevde att dessa inte 
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förstod att hennes son var annorlunda och skulle behandlas på ett speciellt sätt. Stina 

tycker att de flesta i hennes omgivning har accepterat situationen bra, men att de 

äldre har haft svårare att förstå. En mor eller farförälder uttryckte: 

 

”Det är väl inget fel på pojken här.” 

 

Hon kunde hålla med om det, att det inte var något fel på honom, men att det var 

något speciellt med honom. Petra upplevde sin omgivning som oförstående och att de 

hade dålig kunskap om området. Hon har fått förklara, diskutera och försökt få 

omgivningen att förstå varför sonen gör som han gör. Hon kom tillslut till en punkt 

då hon accepterade deras okunskap och inte längre orkade förklara. Men fastän hon 

har kom till denna punkt kan fortfarande människors kommentarer såra henne.  

 

De fyra intervjupersonerna hade alla sysselsättning men det är viktigt att det finns tid att 

finnas till hands för deras söner när det behövs. För Petra innebar hennes sons behov att hon 

var tvungen att anpassa sitt jobb. När han var yngre anpassade hon att kunde jobba i närheten 

av hemmet för att alltid finnas när till hands. När sonen blev äldre och inte alltid tog sig iväg 

till skolan började hon jobba natt för att kunna finnas till hand på morgonen. Petra skulle helst 

av allt vilja studera vidare men det finns ingen tid eller möjlighet på grund av sonens behov. 

Hon ville även jobba dagtid men det skulle hon inte orka med eftersom det var på dagtid hon 

hade möjlighet att umgås och att fixa och dona med allt rörande sonen, vilket nedanstående 

citat visar på.  

 

”Jag skulle hellre jobba dagtid, absolut, Jag skulle vilja plugga, det har jag 

alltid velat men tiden har ju inte funnits, det har inte gått. Så det är klart 

man har ju fått stå tillbaka själv och det gör man ju så klart men hade livet 

sett annorlunda ut tror jag inte att jag hade jobbat natt.” 

 

Stina arbetssituation innebar att hon hade haft mycket tid som hon kunde distribuera själv 

över, detta var positivt då hon fick möjlighet att planera och göra saker tills sonen kom hem 

från skolan. Johans sons behov innebar att han vid tillfällen fick styra om arbetsdagen eller ta 

ledigt från jobbet för att finnas till hands för sonen i och med sonen hade det jobbigt med 

fobier och ångest. Anna jobbade heltid fram tills hon gick in i väggen. Efter hennes 

återhämtning startade hon upp ett eget företag för att själv kunna styra över arbetstiderna. 

Detta för att underlätta för henne själv och sonen.  

 

Två av intervjupersonerna kände att deras söner var det som kom i första hand och att deras 

andra barn kom i andra hand. Petra upplevde det som att det var en kamp varje dag för att 

sonen skulle må bra. Känslan av att anpassa hela hennes tillvaro efter honom fick henne 

ibland att känna att han skulle behöva anpassa sig efter henne och resten av familjen. Hon 

kände även att mycket fick komma i andra hand bland annat lillebror eftersom sonen tog 

mycket tid, han krävde dubbel uppmärksamhet. Petra berättar: 
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”... jag kämpar hela tiden för han och man kan ju känna att det är som det 

enda livet kretsar kring egentligen, det är att får han att fungera så bra som 

möjligt och allt annat får ju komma i efterhand på nått vänster, det blir ju så 

eftersom man vill att det ska fungera och han har ju en lillebror och han har 

ju varit satt på undantag.” 

 

Detta var något även Anna upplevde att lillebror kom på andra plats och han fick även hjälpa 

till att ta hand om sonen. Detta var något BUP hjälpte lillebror att uttrycka i Annas fall. Johan 

och Stina uttryckte sig inte något angående detta.  

 

Av de fyra intervjupersonerna kände Stina inte av någon stress och Johan nämnde inget om 

det. För de andra två, Anna och Petra var det en stor av deras liv. Petra upplevde en stor stress 

när hennes son följde hans rutiner, till exempel på morgonen. Rutinerna drog alltid ut och på 

tiden och innebar att de blev försenade, Petra visste att det inte skulle hjälpa att tjata på 

honom, då skulle det bara bli värre. Hon kände att hon alltid gick på högvarv och hennes 

stress ledde till aggression, att hon fick svårt att slappna av och ibland även sömnsvårigheter.  

Petra berättar: 

 

”… Men för honom spelar det ingen roll. Men för mig är det en konstant 

stress, att sen bita sig i tungan så att jag inte går och petar i honom så att 

han måste börja om alltihop igen. Utan svälja och känna att man nästa 

kokar, för att frustrerad blir man.” 

 

Anna kände att hon under en period gick på överfart, detta ledde senare till att hon blev 

utbränd. Det var mycket annat runt omkring Anna men även alla problem i sonens skola som 

ledde till att hon kände en extrem stress. 

 

4 Analys 
Under detta avsnitt kommer analyserna av empirin att presenteras. 

4.1 Vägen till diagnos 
För samtliga föräldrar var det en skön känsla sönerna fick en diagnos, det blev en lättnad 

samtidigt som det gav en förståelse för barnet samt att det underlättade att skaffa stöttning och 

hjälp till barnen. Abbott et. al. (2012) menar att det är betydelsefullt för föräldrar att få veta att 

deras barn har en diagnos inom ASD och att föräldrarna får mycket information angående 

diagnosen. Av våra respondenter var det endast en person som angav att han hade fått 

information om diagnosen medan två av intervjupersonerna hade fått leta rätt på information 

via böcker eller internet. Webster, Feiler & Webster (2003) menar att föräldrar kan känna en 

hög nivå av stress när det gäller kontakter med myndigheter. Detta är något två av våra 

intervjupersoner uttryckte. När Stinas son utreddes upplevde hon att hennes tidigare kontakter 

ledde till att sonens utredning kunde skyndas på. Hon anser att det krävs ett speciellt språk när 

man pratar med myndigheter och hon tycker synd om de som inte kan det. Anna upplevde att 
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det fanns svårigheter i kontakten med myndigheter. Det var svårt att få dem att lyssna på det 

hon hade att säga. 

4.2 Planering – underlättar för barnet men tar på föräldrarnas krafter 
När man uppfostrar ett barn med autism krävs det extra mycket att man tänker, planerar, 

förhandlar och empatiserar med barnet på en högre nivå och under en längre tid i jämförelse 

med ett barn som inte har autism (Trepagnier, 1999). I det vardagliga för föräldrar är 

organisering av stor vikt till det behövs bland annat utrymme, pengar, energi och tid, detta för 

att skapa en behaglig stämning och minska konflikter med sina barn (Solem, 2011). För alla 

familjer krävs det planering men intervjupersonernas planering och rutinskapande är mer än 

hos andra familjer. För intervjupersonerna tog det mycket av deras tid och energi att alltid 

ligga steget före. Det krävs mycket av den person som fixade planeringen men den var viktig 

för att underlätta för sönerna. För samtliga intervjupersoner var det viktigt att planera och 

strukturera upp vardagen med hjälp av bland annat rutiner. För tre av intervjupersonerna tog 

det mycket på deras energi och även deras tid. Detta är något föräldrarna ändå gör eftersom 

det är viktigast för dem att deras barn mår bra och då får deras egen hälsa komma i andra 

hand. Föräldrar till barn med ASD har högre risk att få problem med den psykiska hälsan 

jämfört med föräldrar till barn med andra funktionshinder (Shtayermman, 2013).  

 

Fastän föräldrarna planerar och strukturerar upp vardagen var det inte alltid det blev en bra 

stämning utan konflikter. Enligt Solem (2011) inträffar ändå konflikter trots en god planering 

och då är det viktigt att välja sina strider genom att välja bort småkonflikter eller genom att 

bara gå in i de konflikter man vet att man kan vinna. Det var endast en av intervjupersonerna 

som pratade om konflikter med barnet. Petra ansåg att det var viktigt att välja sina strider 

eftersom hon inte orkade bråka eller diskutera med sonen jämt. För tre av intervjupersoner var 

tiden något som var lidande. Petras sätt att välja sina strider var en strategi för att bespara så 

mycket tid som möjligt.  

 

Två av intervjupersonernas barn hade inga stöd och insatser medan de två andra hade det. I 

stort sett var de nöjda med insatserna. Webster et. al. (2003) menar att föräldrarna till barn 

med ASD vill ha en blandning av olika insatser som är anpassade till deras barns behov. Detta 

visade sig hos Anna och Johan, de två respondenterna som hade insatser. Det visade sig även 

hos Petra som inte hade insatser. Petra ansåg att det fanns inga alternativ som passade henne 

och sin son, att alternativen inte var individanpassade. Petras situation visar också på hur 

viktigt det är att det finns olika sorters insatser och att dessa insatser är flexibla så att de 

passar olika personer. För Anna och Johans söner fanns det olika sorters insatser som passade 

deras barns behov men det fanns inte det för Petras son.  

 

Planeringen gällde inte bara att strukturera upp vardagen utom det planerades även för 

framtiden. Detta var viktigt för föräldrarna och det planerades på olika sätt. Föräldrarnas 

framtidsplanering för barnen tyder på att de tror och vill att barnen ska klara av att flytta 

hemifrån. 
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4.3 Föräldrarnas anpassningar och påverkan av diagnoserna 
För föräldrarna var det viktigt att ta sig tid till sina intressen och att umgås med vänner men 

det var svårt att hitta tid till det. För respondenterna skiljde det sig åt hur de hittade tid till 

fritidsaktiviteter och att umgås med sina vänner och det skiljde sig även i hur ofta de gjorde 

det.  Två av intervjupersonerna upplevde att barnets diagnos hade påverkat deras umgänge 

med sina vänner. För att det ska fungera lyckligt inom familjen är det viktigt att skapandet av 

strukturer för barnens skull överensstämmer med sina egna och andra familjemedlemmars 

behov, vilket krävs en hel del arbete för men det gynnar alla i slutändan (Myles & Southwick, 

1999.) Enligt Solem (2011) är egen tiden viktig men kan vara svår att hitta. Intervjupersoner 

beskrev att deras tid är begränsad samt att det går åt mycket energi för dem. Trots detta är det 

ändå viktigt för dem att ta sig tid till att umgås med vänner eller att utöva sina intressen  

 

När det gällde bemötande hade föräldrarna olika upplevelser av både vänner, familj och olika 

professioner. Det fanns positiva upplevelser även om de negativa upplevelserna var 

överrepresenterade. De upplevde en stor oförståelse för sina barn och dess funktiondshinder 

och i vissa fall kunde denna oförståelse leda till avståndstagande. Föräldrar till barn med 

Autism kan känna att få förstår dem då de lever ett annorlunda liv. Att känna sig oförstådd 

kan göra att de känner sig osynliga (Woodgate, Ateah & Secco 2008). Tre av 

intervjupersonerna upplevde sin omgivning som oförstående. För Stinas del var det de äldre 

personerna i hennes omgivning som inte tyckte att sonen var annorlunda, detta kan bero på att 

AS är en någorlunda ny diagnos och att den allmänna kunskapen om det är mindre. Sen märks 

alltid ett utåtagerande barn mer och Stinas son hade aldrig varit utåtagerande utom var väldigt 

högfungerande i skolan. För Anna och Petra ledde vännernas okunskap och oförståelse till att 

deras kontakt med varandra minskade. För Petra var det ett val hon gjorde själv men för Anna 

var det vännerna som tog avstånd från henne.  

 

Tre av intervjupersonernas barns funktionshinder innebar många anpassningar och mycket att 

göra runt funktionshindret. För samtliga intervjupersoner var det viktigt att deras 

sysselsättning var flexibel eller anpassad. Detta för att de skulle finnas tillhands för deras 

söner när det behövdes. I en studie gjord i Brisbane fann Gray (2003) att hälften av 

mammorna var tillsvidare anställda samtidigt som majoriteten av dessa inte jobbade heltid. 

Matthews, Booth, Taylor & Martin (2011) menar att familjer som har ett barn med ASD 

barnets behov framför jobbet, de fann att närmar 60 procent på ett eller annat sätt anpassade 

jobbet efter barnets behov. De fyra respondenterna hade alla heltidssysselsättning men det var 

viktigt för dem att kunna vara flexibla. Tre av intervjupersonerna upplevde att sönernas 

funktionshinder påverkade deras arbete på ett eller annat sätt. Detta visar på som vi tidigare 

har nämnt att deras söner är det som kommer i första hand.  

 

Matthews et. al. (2011) menar att det är vanligt att föräldrar upplever att de får mindre tid med 

sina andra familjemedlemmar när de har ett barn med ASD. Detta märktes hos två av våra 

intervjupersoner. Deras anpassningar runt sönernas funktionshinder innebar att mycket annat 

fick komma i andra hand speciellt påtagligt var att deras andra söner fick komma i andra 

hand. Gray (2003) fann också att det var mammorna som, utöver de vanliga föräldrasysslorna, 

var de som fixade allt runt barnen, de hade all kontakt med myndigheter angående barnet. 

Båda dessa föräldrar är ensamstående, en av dem var ensamvårdandshavare och en andra hade 
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gemensam vårdnad men pappan hade enbart umgänge med sin son. Det faller sig då naturligt 

att dessa mammor blir ensamma i det som rör barnet. De var ensamma i att ta hand om barnet, 

att ta hand om hemmet, om syskonen och om allt som rörde sönernas funktionshinder. Det var 

en intervjuperson som bodde ihop med den andre föräldern, de sammarbetade när det gällde 

allt i hemmet och rörande barnen. Denna intervjuperson kände inte av att de andra 

familjemedlemmarna kom i andra hand. En slutsats är då att det inte är underligt att de två 

ensamstående mammorna kände att deras andra barn kom i andra hand eftersom de var helt 

ensamma om att ta hand om allting.  

Hos föräldrar med barn med ASD är det fler som upplever högre stress eller symptom på 

psykisk ohälsa än hos föräldrar som inte har barn med ASD (Watt & Wagner, 2012). 

Föräldrar till barn med AS kan uppleva en betydande stress och när det när kopplat till 

barnens problembeteende är stressen högre hos mammorna än hos papporna (Epstein et. al., 

2008). Mammor till barn med AS upplever mer att barnets diagnos påverkar deras välmående 

än vad papporna upplever (Gray, 2003). Två av intervjupersonerna, Anna och Petra, upplevde 

en hög grad av stress som påverkade deras liv negativt.. Tomanik et. al. (2004) menar att det 

är viktigt att föräldrar till barn med autism får lära sig strategier för en mer effektiv hantering 

av deras barns för att minska stressen. Anna berättade att hennes son hade stöttning i form av 

olika insatser och Petra berättade att sonen inte har några insatser. I samband med att Anna 

och Petras söner fick sin diagnos fick de ingen information om sönernas funktionshinder utom 

de fick söka sig till denna information själva. Johan däremot berättade att han hade fått både 

information om funktionshindret samt lärorika redskap för hantering av sonens behov och 

beteenden. Det går inte att konstatera att stressen hade minskat för Anna och Petra om de hade 

fått tillgång till information angående funktionshindret samt redskap i bemötandet gentemot 

sönerna. Samtidigt går det heller inte att utesluta att det hade blivit mindre stress om de hade 

fått tillgång till det.  

 

Grey (1997) menar att de flesta familjer mer barn som har AS strävar efter ett normalt 

familjeliv, där man hade ett socialt liv med vänner, att relationerna var bra inom familjen samt 

att livet inte bara gick på rutin. Woodgate et. al. (2008) menar också att familjer med barn 

som har autism saknar ett normalt liv och att det var många aspekter som vart på verkade av 

autismen och den omvårdnad den krävde.  Deltagarna i denna undersökning använde sig inte 

av termer av normalt liv. Samtliga deltagare ansåg att deras liv var fullt av rutiner och att det 

var viktigt för dem eftersom det fick sönerna att må bra. En av deltagarna upplevde det som 

en vana medan de andra tre upplevde att det tog mycket av deras tid och av deras krafter. Tre 

av deltagarna beskrev att det sociala livet och relationerna inom familjen påverkades av 

barnens diagnoser. Två av föräldrarna upplevde att barnets funktionshinder hade påverkat 

deras sociala liv, deras relationer med sina vänner. Dessa två upplevde även att det hade 

påverkat relationerna inom familjen, på grund av att barnet med diagnos tog mycket tid att 

bland annat barnens syskon fick komma i andra hand.  
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5 Diskussion 
Här presenteras ett avslutande resonemang och förslag till vidare forskning. 
 

5.1 Avslutande resonemang  
När vi påbörjade vår uppsats trodde vi att det innebar för föräldrar till barn med AS eller HFA 

att de hade mer att göra än de föräldrar som barn utan diagnoser. Detta är även något som har 

kommit fram i vår undersökning, för tre av fyra föräldrar. Även tidigare forskning visar på 

detta. Studiens syfte var att beskriva föräldrars situation och upplevelser av att leva med ett 

barn som har diagnosen Aspergers syndrom eller högfungerande. Det som genomsyrade 

analyserna av intervjuerna är att det är ett heltidsjobb att planera och strukturera upp runt om 

kring deras barn och det krävs anpassningar i allt för att det ska fungera. Att barnet fick sin 

diagnos hade en stor betydelse för föräldrarna, det var en skön känsla att få diagnosen och att 

få veta vad det var. Det innebar att de kunde skaffa sig information om diagnosen och på så 

sätt få en större förståelse för sina barn och deras beteenden.  Mycket fick komma i andra 

hand eftersom barnens funktionshinder tog enormt mycket tid, vilket också tog mycket på 

föräldrarnas energi och krafter. Då främst att skapa rutiner, alltid ligga steget före samt alla 

kontakter med olika myndigheter samt med barnens skolor. För respondenterna innebar 

sönernas funktionshinder att de alltid skulle finnas till hands. Det var en viktig och självklar 

uppoffring för att deras söner skulle må bra. Detta gjorde att deras jobbsituation påverkades, 

jobbet anpassades på olika sätt för att finnas tillhands för deras söner när det behövdes. För 

två av deltagarna hade diagnosen påverkat deras sociala liv i kontakten med deras vänner. För 

dessa två på verkades även deras relationer inom familjen, de upplevde att deras andra barn 

fick komma i andra hand. Det var även två föräldrar som upplevde mycket stress kopplat till 

det funktionshindrade barnet. Den forskning som redogjordes för i kunskapsöversikten 

bekräftar till stor del denna studies resultat.   

 

5.2 Vidare forskning 
Det hade därför varit intressant om liknade undersökningar med fler deltagare kunde 

genomföras. Detta skulle öka förståelsen för dem och hur det påverkas av att ha ett barn med 

AS och HFA. Det vi saknade var studier om hur föräldrarna har blivit bemötta av sin 

omgivning, både släkt och vänner men även från olika professioner. Vi kom fram till att 

föräldrarna blir bemötta med okunskap och oförståelse och det skulle vara intressant att se om 

det blev samma resultat i en större undersökning.  
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Bilagor 
Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

o Kan du berätta om hur livet såg ut före och efter diagnosen? 

o Kan du berätta om hur det kändes för dig när ni fick reda på diagnosen och vad har 

den haft för betydelse? 

o Kan du berätta om hur ditt bemötande av barnet har sett ut? 

o Kan du berätta om hur ni upplevt bemötandet från omgivningen?  

o Har du haft något stöd och i så fall vad har det inneburit för dig? 

o Kan du berätta om hur vardagen har sett ut, familjeliv, vänner och intressen?  

  



 

 
 

2 
 

Bilaga 2 

Ansvarsfördelning 

Janina har varit den som har skrivit all text det har underlättat för båda parter och det gav 

också bättre resultat i texten eftersom samma språk och skrivsätt användes. Tidigare forskning 

söktes var för sig. Janina sammanfattade de artiklar som hade hittas och de som ansågs vara 

relevanta. Nina letade och sammanfattade metodboksreferat. Metoddelen skrevs sedan ihop 

tillsammans. Vi genomförder intervjuerna var för sig, båda gjorde två var dessa transkriberade 

vi också var för sig. I samband med analysen lästes alla intervjuer av oss båda flertalet gånger. 

Arbetet har många gånger delas upp och gjorts på varsitt håll men det har gåtts igenom 

tillsammans när vi har träffats för att sedan lägga in det i uppsatsen.  

 

Att skriva uppsats och vara två stycken har både sina för och nackdelar. Fördelar är att man 

har någon att bolla med och att man kan dela upp arbete och ansvaret. Nackdelar är att det kan 

vara svårt att få tiden att passa. Det kan också vara svårt när man tycker olika om saker vilket 

vi inte stött på. Hade det varit okej att skriva enskilt och frivilligt att skriva två stycken hade 

vi båda två valt att skriva själv.  
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Bilaga 3 

 

Följebrev 

 

Hej! 

 

Vi heter Janina levande och Nina Ågren och är två socionomstudenter från Umeå Universitet som nu 

håller på att skriva en C-uppsats, där vi ska genomföra en mindre vetenskaplig undersökning. Syftet 

med studien är att beskriva föräldrars situation och upplevelser av att leva med ett eller flera barn med 

diagnosen Aspergers syndrom eller högfungerande autism. 

 

För att genomföra denna studie behöver vi din hjälp. Deltagandet är anonymt och i uppsatsen kommer 

inga namn eller personuppgifter att redovisas eller lämnas ut, detta för att försvåra identifieringen av 

dig som valt att delta i studien. Intervjun pågår max en timma, och du har när som helst möjlighet att 

avbryta ditt deltagande om du inte vill fortsätta. Frågorna är utformade så att du får möjlighet att 

berätta öppet om dina erfarenheter och vad de inneburit för dig som förälder. 

 

Vi kommer att spela in intervjuerna, om du samtycker till det. Resultatet av studien kommer att 

presenteras anonymt och de enda som kommer att ha tillgång till informationen som kommer fram i 

intervjuerna är vi författare, samt vår handledare. Alla anteckningar och inspelningar kommer att 

förstöras när uppsatsen är avslutad. 

 

Det betyder mycket för oss att du vill medverka i vår studie, eftersom vi tycker att det är viktigt att 

belysa hur det är att vara förälder till ett barn med Asperger syndrom eller högfungerande autism. Om 

du funderar över något gällande studien och studiens utförande är du välkommen att kontakta någon 

av oss, via mail eller på telefon.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Nina Ågren & Janina Levander 

 

Kontaktinformation: 

 

Nina Ågren    Janina Levander 

Mobil: 073-830 50 49   Mobil: 073- 072 07 23 

Mail: nmea@live.se   Mail: ja_nin_a@hotmail.com  

 

Handledare: 

Lektor Hanna Bertilsdotter-Rosqvist  

Socialt arbete 

Umeå Universitet 

Mail: hanna.bertilsdotter.rosqvist@umu.se 

 


