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Abstract  

In this survey the authors studied how having a child with Aspergers syndrome affects the 
parents. The purpose of this survey was getting a glimpse of the parent’s experiences of 
support from governmental instances as well as from their own network. This survey has been 
executed from a qualitative point of view. The authors have completed interviews with six 
parents of children with Aspergers syndrome. The semi structure of the questions gave the 
authors the possibility to perform more freely and to ask follow up questions to get 
information. Crises theory and systems theory were the theoretical ground selected for this 
survey. These theories were chosen out of thoughts that they would help the author’s to find 
an understanding of the parent’s experiences and reflections. Previous research showed in 
resemblance to the author’s studies that parents of children with Aspergers syndrome need the 
support of their relatives and friends. Results of the studies show a lack in the emotional 
support that the parents want from their family and friends. Previous research as well as the 
result from this study showed that parents want coordinated assistants from authorities 
The result also shows that practical support from authorities like school demands a diagnosis 
on the child. Even though the child has been diagnosed some parents experience a lack of 
support, especially from school. An example on future research could be a survey how to 
improve and develop cooperation between different authorities.   
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Sammanfattning 
I den här undersökningen har författargruppen undersökt hur föräldrarna påverkas av att ha ett 
barn med Aspergers syndrom. Undersökningen har syftat till att få en inblick i föräldrarnas 
upplevelser av stöd från olika instanser och myndigheter men även av personer i deras eget 
nätverk. Forskningsansatsen har varit en kvalitativ undersökning där författarna har gjort 
intervjuer med sex föräldrar som har barn med diagnosen Aspergers syndrom. Frågorna var 
av semistrukturerat slag vilket gjorde att informanterna och intervjuarna kunde diskutera 
friare och nya frågor kunde uppkomma. De två teoretiska utgångspunkterna som författarna 
valde var kristeorin och systemteorin. Dessa teorier valdes utifrån funderingar 
författargruppen hade om föräldrars eventuella upplevelser och reflektioner. Den tidigare 
forskning författargruppen använde visade i likhet med studiens resultat att familjer vars barn 
har Aspergers syndrom har ett stort behov av stöd från släkt och vänner. Resultatet av studien 
visade att föräldrarna saknade det emotionella stödet de önskat från sina släktingar och 
vänner. Tidigare forskning samt denna studie har även visat att föräldrarna önskade 
samordnade insatser från myndigheter. Resultatet av studien har också visat att praktiskt stöd 
från myndigheter kräver diagnos. Även med diagnos upplever föräldrarna brister i stödet, 
speciellt från skolan. Exempel på vidare forskning kan vara hur samarbetet mellan de olika 
myndigheterna kan förbättras och utvecklas.  
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Inledning 
Födseln av ett barn som vid någon tidpunkt visar sig annorlunda än andra barn i omgivningen 
är, enligt Rogers (2007), ofta något föräldrarna är helt oförberedda på. Att ha ett annorlunda 
barn kan, enligt Perryman (2005), framkalla en krisreaktion och sorgeprocess för föräldrarna. 
Eftersom alla människor reagerar olika och föräldrarna kan befinna sig på olika plan i 
sorgearbetet menar Perryman (2005:597) att det är ”svårt eller omöjligt för dem att stödja 
varandra”. Carter (2004 ref. i Heiman och Berger 2007) har utfört en av de få studier som 
undersökt det behov av stöd som föräldrar till barn med Aspergers syndroms upplever. 
Studien kom fram till att behovet är stort för föräldrarna att få dela med sig av sina 
erfarenheter, rädslor och förhoppningar (a.a. 2007).  
 
Genom tidigare studier och praktisk anknytning till socialt arbete, har författargruppen 
inhämtat kunskap samt fått en förförståelse. Författargruppen inser att de sociala insatserna 
gentemot barn och ungdomar med Aspergers syndrom i första hand inriktar sig mot barnets 
bästa. Barnets välmående påverkas i sin tur i stor utsträckning av föräldrarnas välmående 
eftersom barn behöver en stadig grund att utgå ifrån i livet och denna grund är oftast 
föräldrarna (Övreeide 2001). I en svensk undersökning av Larsson (2007) från FoU (forskning 
och utveckling) i Västra Götalandsregionen var syftet att undersöka livssynen hos föräldrar 
med funktionshindrade barn. Larssons (2007) rapport speglar en större region och föräldrars 
upplevelse av att ha ett funktionshindrat barn generellt. Därför kan det enligt författarna till 
denna undersökning vara av värde att undersöka en enskild funktionsnedsättning och hur 
föräldrarna till dessa barn upplever sin situation i en mindre region som Gotland. Denna 
bakgrundsinformation har gjort att vi med uppsatsen vill undersöka föräldrarnas personliga 
upplevelser av vilket emotionellt och praktiskt stöd de fått från samhället samt nära och kära 
före, under och efter barnets eller ungdomens diagnostisering. Detta för att skapa kunskap om 
vad föräldrarna upplever varit bra, mindre bra och vilka förbättringar som efterfrågas. 
Författargruppen funderar även på om upplevelsen av det emotionella och praktiska stödet 
påverkas positivt eller negativt av att våra informanter befinner sig på Gotland. Denna uppsats 
kan förhoppningsvis ge professionella inom det sociala arbete en djupare förståelse för 
klienten och dennes situation.  

 
Syfte  
Syftet med undersökningen är att få en inblick i vilket praktiskt samt emotionellt stöd 
föräldrar till barn med Aspergers syndrom upplever att de har fått.    

Frågeställningar 
 

• Hur påverkas föräldrarna innan och under utredning samt efter diagnostisering? 
 
• Vilket stöd har föräldrarna fått innan och under utredning samt efter diagnostisering? 
 
• Om något stöd saknas innan och under utredning samt efter diagnostisering, vilket 

stöd upplever föräldrarna att de saknar?  
 

• Vilka tankar har föräldrarna om barnets framtid?  
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Definition och avgränsningar 
Stödet till föräldrarna i denna studie hänvisar till emotionellt/praktiskt stöd/insatser från 
föräldrarnas eget nätverk samt olika myndigheter. Aspergers syndrom kommer i uppsatsen att 
förkortas med AS. Förkortningen har Sofronoff m.fl. (2005) använt i sin artikel.  
 
Aspergers syndrom 
Enligt Howlin (2000) var det under andra världskriget som forskaren Kanner beskrev autism. 
Samtidigt skrev en forskare vid namn Asperger en parallell beskrivning av 
personlighetsavvikelser som kan uppkomma i samband med autism. Enligt Aspergers studier 
från 1944 i Schnur (2005) har barn med det han kallade autistisk psykopati, svårigheter med 
empati, saknar fingertoppskänsla i möten med andra och har en tendens att vara klumpiga 
eller göra konstiga motoriska rörelser. 1981 publicerade Wing, som är autismexpert, en 
detaljerad artikel om 34 fall av autistisk psykopati med en mängd olika symtom som 
tillsammans blev det som idag kallas Aspergers syndrom (a.a. 2005). I samband med denna 
artikel blev AS en diagnostiseringsmodell som kan göra att det finns fler sätt att se på 
autismdiagnosen (Howlin 2000). 
 
AS är en ”Paraplydiagnos”, vilket enligt Schnur (2005:302), betyder att AS kan förekomma 
med fler eller färre symtom, samt i olika svårighetsgrad och kan uppkomma i skilda åldrar för 
olika personer. För att diagnostiseras med AS ska individen uppvisa en nedsättning i kvalitén 
på det sociala umgänget och ett smalt intresseområde som individen fixerar sig vid (a.a. 
2005).  
 
DSM- IV- TR (diagnostic and statistical manual of mental disorders) är ett amerikanskt 
mätinstruments om används när man ska diagnostisera olika psykiska tillstånd. Enligt DSM- 
IV- TR är ett av de kännetecknen för AS att en individ har en kvalitativt nedsatt förmåga att 
interagera socialt. Detta ska visa sig på minst två av följande sätt: att individen har en 
påtagligt bristande förmåga att använda varierande icke-verbala uttryck samt svårigheter med 
till exempel ögonkontakt eller ansiktsuttryck (a.a.).  
 
Individen kan enligt DSM- IV- TR ha brister gällande den sociala eller emotionella 
ömsesidigheten. Dessa brister visar sig i en oförmåga att etablera kamratrelationer och även 
den spontana viljan att dela glädje, intressen eller aktiviteter med andra (a.a.). Riksföreningen 
för autism (2008) menar att personer som blir diagnostiserade med AS bland annat kan ha 
svårt att fungera i sociala sammanhang och ofta har ett stort behov av struktur och rutiner. 
Även Sofronoff m.fl. (2005) menar att människor med AS har svårt att förstå hur andra 
människor känner och tänker eftersom de har svårt att tolka sociala regler och icke verbala 
signaler. Enligt Nilzon (1999) är AS ett funktionshinder där individen har en empatistörning, 
vilket gör att individen har svårigheter att känna empati eller medkänsla för andra människor. 
Barn och ungdomar med AS är, enligt Sofronoff m.fl. (2005), ofta överkänsliga mot ljud och 
beröring som de uppfattar som stressande och hotfullt. 
 
Enligt DSM- IV- TR ska individen ha begränsade, upprepade och stereotypa mönster i 
beteende, intressen och aktiviteter. Detta ska visa sig i minst ett av följande uttryck: 
omfattande fixering vid ett eller flera stereotypa och begränsade intressen som är onormala i 
intensitet eller fokusering. Detta intresseområde har individen oerhörd kunskap om och kan ha 
djupa diskussioner med omgivningen om (Schnur 2005). De kan enligt Ehlers, barnläkare i 
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Göteborg (i Nilzon 1999), ibland bli betraktade som både lillgamla och som professorer av 
andra i omgivningen. 
Individen kan enligt DSM- IV- TR ha en stark fixering vid särskilda oändamålsenliga rutiner 
eller ritualer. Enligt Nilzon (1999) kan det bero på att individer med AS har svårt att se ett 
sammanhang i det de upplever och därför har svårigheter med att organisera sin tillvaro.  
Individen kan ha stereotypa och upprepade motoriska manéer till exempel som att vifta med 
fingrarna (DSM- IV- TR).  
 
Enligt DSM- IV- TR ska det för att diagnostiseras med AS förekomma en betydelsefull 
nedsättning av funktionsförmågan i arbete, socialt eller i andra viktiga avseenden. För att 
underlätta livet för barn med AS föreslår Schnur (2005) bland annat en klar kommunikation, 
struktur och planering för den enskilde. Detta omfattar alla former av företaganden som 
personen ska göra (a.a. 2005). Heiman och Berger (2007:5) menar att i en familj där ett av 
barnen har Aspergers syndrom finns ”kliniska bevis” för att arbete, socialt umgänge, 
familjens sammanhållning och det dagliga livet utsätts för hårda prövningar. 
 
Individen ska enligt DSM- IV- TR inte ha haft någon försening av språkutvecklingen, den 
kognitiva utvecklingen, det adaptiva beteendet eller sin nyfikenhet på omgivningen i 
barndomen. Nilzon (1999) menar däremot att människor med AS har ett konkret språk och 
sätt att kommunicera på och deras motorik kan vara eftersatt. Enligt DSM- IV- TR är 
kriterierna för AS att det inte förekommer någon annan specifik genomgripande störning i 
utvecklingen eller schizofreni.  

Prevalens 
Enligt Riksföreningen för autism (2008) är det fyra barn av 1000 i grundskolan som har AS. I 
USA har man, enligt Nilzon (1999), funnit en studie som visar att fem barn av 10 000 föds 
med olika former av autistiska åkommor. En svensk undersökning (Schnur 2005) visade att 
48 av 10 000 barn hade AS. Enligt information från en kurator på habiliteringen i Visby, var 
det 55 barn/ungdomar med AS som sommaren 2007 var inskrivna på habiliteringen på 
Gotland. Det finns ingen aktuell statistisk men habiliteringen anar att det finns fler 
barn/ungdomar med AS inskrivna på habiliteringen i nuläget. Alla barn/ungdomar med AS 
har inte kontakt med habiliteringen.    
 
Ur ett könsperspektiv är diagnosen vanligare hos pojkar än hos flickor (Schnur 2005). Under 
1980 varierade antalet flickor med AS i förhållande till antalet pojkar med diagnosen (a.a. 
2005). I början av 80-talet var fyra av fem barn med AS pojkar och några år senare var nio av 
tio barn med AS pojkar (a.a. 2005). Orsaken till AS är ännu inte helt känd. Enligt Schnur 
(2005) finns det ärftliga faktorer, även om inga specifika gener kan pekas ut som orsakande. 
Andra icke vetenskapligt bevisade teorier har varit: allergi mot mat, antibiotika, vaccin samt 
miljögifter i höga halter, såsom kemiska utsläpp (a.a. 2005).  
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Tidigare forskning 
Författargruppen har här fokuserat på att finna forskning som visar föräldrarnas upplevelse av 
stöd och hjälp från samhället. Den tidigare forskning som på något sätt berörde föräldrar vars 
barn hade AS samlades in. Forskningen samlades in för att ge författarna en inblick i vilka 
likheter samt skillnader de tidigare studierna har jämfört med denna. Den tidigare forskningen 
gav även författarna en plattform att utgå från i skapandet av denna studie.  

Socialt stöd och familjens miljö 
I Israel genomförde Heiman och Berger (2007) en jämförande studie av familjer för att se om 
omgivningen och familjens stöd påverkades av om ett eller flera barn i familjen hade 
inlärningsproblem eller AS. Av de 121 deltagarna var 43 föräldrar till barn med 
inlärningssvårigheter och 33 föräldrar till barn med Aspergers syndrom. Det fanns även en 
kontrollgrupp av 45 föräldrar med barn utan funktionshinder.  
 
Mödrar till barn med AS visade sig mer stressade än fäderna. De var mer benägna att söka 
hjälp samt löpte större risk än fäderna att utveckla depressioner. De var även mer 
pessimistiska angående barnets framtid. Studien visar att familjer där ett eller flera barn har 
AS har ett mer strukturerat och organiserat liv och mindre utrymme för spontana utryck av 
känslor eller idéer. Studien visar även att gruppen med AS i familjen fick de lägsta siffrorna 
för stöd från sin omgivning, vilket Heiman och Berger (2007) tror beror på antingen ett 
bristande stöd eller ett ökat behov av ytterligare stöd. Heiman och Berger (2007) anser att det 
är olyckligt att denna grupp mäter lågt då det gäller stöd, eftersom föräldrarna kan behöva 
stöttning för att öka sin kompetens för att kunna ge stöd till det egna barnet/barnen med AS.   

Effektiviteten av föräldraträning för en ökad föräldrakompetens 
En studie av Sofronoff och Farbotko (2002) från Australien undersökte om föräldrar till barn 
med AS kan öka sin föräldrakompetens. Den ökade kompetensen ska användas för att lösa de 
problem som AS kan medföra i det dagliga familjelivet. Eftersom AS i jämförelse med 
Downs syndrom är ett relativt osynligt och nyupptäckt syndrom är det svårt för föräldrarna att 
få tillräckligt stöd, speciellt innan diagnos.  
 
Eftersom de flesta barn, enligt Sofronoff och Farbotko (2002), inte diagnostiseras förrän de 
ska börja skolan, är det vanligt att omgivningen ser barnets beteende som resultat av dålig 
fostran från föräldrarna. Omgivningens kritik och föräldrarnas svårigheter att hantera barnets 
beteende gör att föräldrarnas tro på sin egen kompetens skadas.  
 
Sofronoff och Farbotkos (2002) undersökning delade upp föräldrarna i tre grupper, en grupp 
blev utan behandling. ”Parent management training (PMT)” gavs till de övriga två grupperna, 
antingen som terapi vid ett antal tillfällen, eller vid ett arbetsseminarium. Syftet var att öka 
föräldrakompetensen så att föräldrarna kunde hantera situationer orsakade av Aspergers 
syndrom, men även att minska barnets negativa beteende. Effekten av studien var att det 
negativa beteendet minskade vid både terapi och arbetsseminarium. Däremot fick kvinnor i 
större utsträckning än män en ökning av föräldrakompetensen och möjligheten att hantera 
situationer orsakade av AS, vilket Sofronoff och Farbotko (2002), tror beror på att kvinnorna i 
studien oftast var de som tog hand om barnen. 
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Föräldrars reaktion inför det funktionshindrade barnet  
Slutsatser från familjedomstolen i Kalifornien USA, samt forskning kring trauman, visar hur 
föräldrar till ett funktionshindrat barn kan hamna i en kris då de får reda på att deras barn har 
speciella behov (Perryman 2005). Omställningen från de drömmar och planer som föräldrarna 
skapat för sitt barns framtid, till realiteten av barnets begränsningar skapar en sorgprocess. 
Denna sorg och kris som föräldrarna drabbas av kan driva dem isär, både då det gäller 
förhållandet till varandra, såväl som synen på vad som är bäst för barnet. Föräldrar i kris kan 
känna att de står ensamma och saknar stöd från sin partner och från barnets mor eller 
farföräldrar. Detta beror på att mor- och farföräldrar samt partnern är upptagna med sin egen 
krisreaktion och familjens reaktioner ofta ligger på olika stadier av krisen. Som en reaktion av 
krisen och önskan att kunna förneka barnets funktionshinder är det vanligt att en förälder 
förknippar allt negativt hos barnet med den andra föräldern. När föräldern väl har accepterat 
situationen och tagit itu med depressionen brukar de dock sluta beskylla den andra föräldern, 
menar Perryman (2005). 

Familjernas situation och behov när barnet har ett funktionshinder  
I en svensk rapport i samarbete med FoU i västra Götalandsregionens handikappskommitté 
undersöker Larsson (2007) vilka behov familjer med funktionshindrade barn har ur 
föräldrarnas synpunkt. Syftet med rapporten har varit att undersöka vilka behov familjerna har 
och om de blir tillgodosedda. Rapporten visar att stöd från det egna nätverket och även 
föräldrarnas egen möjlighet att hantera situationen med barnets funktionshinder, var mycket 
viktiga för att underlätta vardagslivet för familjen. Enligt rapporten var det svårt att finna bra 
insatser till barn med neuropsykiatriska funktionshinder och även att motivera barnen till att 
acceptera insatser. Detta innebar, enligt Larsson (2007), att föräldrarna inte fick den 
avlastning och det stöd de behövde och önskade. Rapporten visade även att föräldrarna 
önskade någon sorts samordning av insatserna och en person som kan informera om de 
tillgängliga insatser och instanser som finns i kommunen och kan hjälpa dem och deras barn. 
Föräldrarna i rapporten var oroliga för hur andra skulle bemöta deras barn och att de skulle bli 
utstötta från samhället och gemenskapen. Det fanns även en oro för vem som skulle ta hand 
om och stötta barnen när föräldrarna blev gamla och orkeslösa eller inte längre var i livet 
(Larsson 2007).  
 
Teoretiska utgångspunkter 
Teorin ska vara till hjälp för att kunna ”förstå verkligheten” (Patel och Davidson 2003: 21).  
Det kan vara svårt att hitta en teori som passar forskningen inom discipliner som samhälls-, 
beteende- och humanistiska vetenskaperna (a.a. 2003). Forskning runt människor handlar om 
fenomen som hela tiden är i rörelse, de förändras ständigt vilket gör fenomenen svåra att 
greppa och placera i ett fack (a.a. 2003). Författargruppen har valt kristeorin bland annat för 
att förklara hur reaktionerna i familjen och omgivningen kan bli när ett barn har ett 
funktionshinder. Författargruppen har även valt systemteorin därför att den förklarar 
interaktionen såväl inom familjen som mellan familjen och de nätverkssystem som finns runt 
dem.    
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Kristeori 
Kristeorin skapades av den amerikanska psykiatrikern Lindemann, (1944 ref. i Forsberg & 
Wallmark 2002:124), efter att Lindemann haft flera möten med anhöriga i krissituationer. 
Tidigare forskning av Perryman (2005) har visat att det kan medföra kriskänslor för föräldrar 
då ett barn har speciella behov, ett exempel av speciella behov kan vara AS. Enligt Egidius 
(2006) ger kristeorin en förklaring om kristillståndets orsaker och förlopp. Ett kristillstånd är, 
enligt Hammarlund (2001), då man som individ inte känner igen sig i situationen. Alla de 
erfarenheter av reaktioner en människa har fungerar inte längre och känslan av att inte kunna 
klara av situationen är ett faktum. Hammarlund (2001) menar att krishjälp i olika former kan 
vara ett sätt att ta sig ur den känsla av vanmakt som kan vara ett symtom av krisen. Payne 
(2002) anser att individer som klarat av kriser på ett bra sätt tidigare i livet var bättre på att 
hantera nya kriser än individer som bär på obearbetade trauman.   
 
Payne (2002) påstår att alla klienter befinner sig i någon form av kris då de söker hjälp från 
myndigheter. För att veta hur socialsekreteraren ska bemöta en förälder i kris och hur 
samarbetet runt barnet bäst ska ske måste den professionella, enligt Perryman (2005), veta var 
i krisen individen befinner sig. Individen kan gå mellan olika stadier och även återfalla till 
tidigare stadier (a.a. 2005). De olika stadierna i kristeorin har karaktäristiska kännetecken och 
detta kan underlätta för den professionella i arbetet med den krisdrabbade individen. 
 
En fördel med kristeorin är att teorin förklarar de olika stadierna en individ i kris kan gå 
igenom. Krisen består enligt Perryman (2005) av sex stadier, dessa är:  

• Förnekelse: för att kunna ”köpa tid”, att förstå vad som händer och vad det betyder för 
dem, förnekar föräldrarna att det finns ett problem. De vägrar hjälp, ignorerar 
rekommendationer, accepterar inga diagnoser, byter ständigt läkare och ”glömmer” 
möten kring barnets problematik ( a.a. 2005: 599-600). 

• Ångest/oro: föräldrarna känner sig ensamma och utan riktigt stöd från någon. De blir 
överbeskyddande och kan isolera barnet från dess nätverk, samtidigt som de försöker 
lära sig allt om tillståndet och kan utsätta barnet för onödiga medicinska behandlingar 
i sökandet efter botemedel/lindring av syndromet. 

• Ilska: föräldrarna lämnar förnekelsestadiet bakom sig och känner ilska över att deras 
barn drabbats. Det är vanligt i detta stadium, menar Perryman (2005), att föräldrarna 
skyller på varandra och därigenom kan återgå till förnekelsestadiet. 

• Skuld och köpslående: har att göra med föräldrarnas behov av att kunna kontrollera 
något som är utom deras kontroll. Föräldrarna känner skuld och försöker göra 
överenskommelser med religiösa makter om botgöring om deras barn blir friskt. När 
det inte fungerar försöker de förflytta skulden till den andra föräldern, speciellt om de 
själva lider av samma åkomma som barnet och förnekar detta. 

• Depression: det går inte längre att ignorera barnets funktionshinder med att skylla på 
den andre föräldern. Föräldrarna sörjer det tänkta livet de föreställt för sitt barn och ser 
ingen mening med att anstränga sig. Barnet och eventuella syskon kan bli negligerade 
och ibland bryter en förälder all kontakt och försöker starta en ny familj som 
ersättning för den som inte blev som tänkt. 

• Acceptans: föräldrarna förstår barnets funktionshinder och de accepterar situationen, 
de egna känslorna kring den och gör vad som krävs för att gå framåt. De beskyller inte 
längre den andra föräldern utan förstår behovet av stöd från både den andra föräldern 
samt från släkt, vänner och övriga samhället (Perryman 2005). 
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Systemteori 
Systemteorin utgår från allt i universum, från minsta mikrob till universums utkanter ingår allt 
i olika system (Lundsbye m.fl. 2000). Celler inuti kroppen skapar ett system, olika grupper av 
människor, familjer, städer, länder samt hela världens befolkning ingår i skilda system (a.a. 
2000). Systemteorin är vald som teoretisk utgångspunkt eftersom alla människor ingår i skilda 
familjesystem, arbetsplatssystem, vänskapssystem och samarbetssystem med olika 
myndigheter vid olika tidpunkter i livet (Forsberg och Wallmark 2002). Systemteorin kan 
därför, enligt Payne (2002), se till helheten på ett sätt som ingen annan teori kan. 
Systemteorin är även ovärderlig (a.a. 2002) då den går att integrera med psykologiska teorier, 
såsom kristeorin och dessutom beskriver hur personer interagerar både som individ mot 
individ och mot olika grupper. Systemteorin är, enligt Lundsbye m.fl. (2000), samt Forsberg 
och Wallmark (2002) interaktioner i olika system som är mer eller mindre fungerande, det är 
aldrig en persons fel att systemet inte fungerar utan felet ligger mellan personerna i systemet.  
   
Enligt Forsberg och Wallmark (2005) ingår alla människor i någon form av nätverk. Ett 
nätverk är de kontakter som en individ har omkring sig. Det kan till exempel vara den egna 
familjen eller det nätverk som finns runt en individ i skolan. Bronfenbrenner utgick från den 
enskilde individen och nätverkssystemen placeras runt individen i den ordning som individen 
kommer i kontakt med de olika nätverken (Forsberg och Wallmark 2005). De olika nätverken 
är rangordnade efter hur beroende en individ är till de olika instanserna i samhället. 
Mikrosystemet representerar kontakten med vänner och släkt, dem som vi träffar dagligen. 
Den andra nivån kallar Bronfenbrenner för mesosystemet. Inom detta system hamnar de 
instanser som mikrosystemet är beroende av. Detta kan gälla exempelvis pedagogisk personal. 
Det tredje nivåbegreppet är exosystemet. Detta system redogör individens beroende till en 
instans som i sin tur är beroende av en annan instans. Makrosystemet representerar individens 
beroende av samhället med lagar och de ekonomiska bestämmelser som gör att individen kan 
tillgodogöra sig det samhället har att tillgå (Forsberg och Wallmark 2005). 
 
Systemteorin förklarar hur den enskilde individen påverkar sin omgivning och hur 
omgivningen påverkar individen. Enligt Lundsbye m.fl. (2000) är det samspelet som sker 
mellan de inblandade i systemet som gör situationen. Om svårigheter uppstår i en familj 
påverkas alla familjemedlemmarna. Lundsbye m.fl. (2000) skriver att många familjer vill hitta 
orsaker till varför det som sker just drabbar dem. Frågor som enligt Lundsbye m.fl. (2000) 
framkommer är: varför fick vi ett barn som inte är som andra och vems fel är det?  
 
Familjen är ett system som innefattar många olika enheter. Dessa enheter inkluderar varandra 
i olika smågrupper. Ett exempel på subsystem är föräldrar och barn. Subsystem gör det lättare 
enligt Bernler m.fl. (2003) att överblicka vilka andra olika subsystem som finns i familjen. 
Till exempelvis kan syskonen ha olika relationer till varandra och det kan då skapa ett eller 
flera subsystem. Likaså föräldrarna, de kan ensamma eller parvis bilda subsystem som gör att 
familjemedlemmar kan ha olika synsätt på de företeelser som drabbar dem. Payne (2002) 
menar att ibland kan samspelet mellan klienterna och deras omgivning ses som en svårighet. 
Sådana svårigheter kan vara att en del individer inte har kunskapen om att hjälpen finns eller 
inte vet vart de kan vända sig för att få hjälp. Enligt Payne (2002) är målet att omgivningen 
hjälper klienterna att klara ut sin situation så att de kan se sin del i det sammanhang som de 
befinner sig i. Systemteorin hjälper oss att se och förstå hur barnet/ungdomens AS påverkar 
föräldrarna och hur barnet/ungdomen i sin tur påverkas av föräldrarnas upplevelser. 
Informella system som till exempel släkt och vänner samt formella system som myndigheter 
påverkar föräldrarna och deras barn i hög grad. 
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Metod 
Denna undersökning är enligt Patel och Davidson (2003) deskriptiv. Den är uppbyggd på ett 
kvalitativt sätt som beskriver hur föräldrarna till barn med AS upplever de stöd de fått. 
Undersökningen är empirisk, vilket kan förklaras med att den bygger på föräldrarnas 
erfarenheter av verkligheten.  

Urval 
Urvalet skedde enligt den så kallade ”snöbollsurval” (Marlow 2000: 143). Snöbollsurval är, 
enligt Marlow (2000), när upplysningar från en informant kan leda forskaren vidare till 
ytterligare en eller flera informanter som kan ge relevant empiri inom undersökningsområdet.  
 
I ett tidigare projekt där författargruppen har skrivit om AS inkom kunskap som har lett till 
förförståelsen att det är habiliteringen som står för mycket av stödet till barn med 
neuropsykiatriska funktionshinder. Habiliteringen har bland annat föräldragrupper där en del 
av föräldrarna har barn med AS. Wibeck (2000) menar att en kontaktperson kan användas 
som informant för att ge upplysningar som leder till tänkbara informanter.  
 
Gruppen kontaktade först en kurator på habiliteringen för att få information om möjliga 
informanter. Kuratorn informerade om att medgivande från habiliteringens verksamhetschef 
behövdes för att få kontakt med habiliteringens föräldragrupper. Enligt Marlow (2000) kan 
nyckelinformanters erfarenheter vara en stor informationskälla i insamlandet av information 
till en undersökning som denna.   
 
Efter rekommendation från kuratorn på habiliteringen kontaktades då istället en person från 
nätverket, neuropsykiatriska handikapp (NPH nätet). I nätverket finns föräldrar till barn och 
ungdomar som har olika neuropsykiatriska funktionshinder. Från detta nätverk tillkom en 
informant.  
 
Representanten från NPH nätet lämnade kontaktuppgifter till en tredje person som 
representerar föreningen Attention. Eftersom kontakt med denna person inte ledde fram till 
några nya informanter påbörjades eftersökningar på Internet.  
 
Eftersökningar på Internet resulterade i namnet på en regionsansvarig för föreningen 
Attention. Enligt Attentions riksförbunds hemsida (2008) är Attention en intresseförening för 
människor med neuropsykiatriska funktionshinder som arbetar för att människor med dessa 
diagnoser ska få det stöd som de behöver (Attentions riksförbund 2008). 
 
Den regionansvariga förmedlade ett presentationsbrev (se bilaga 1) till styrelsegruppen som 
enligt hennes utsaga fick positivt gensvar på mötet. Detta resulterade i att det var fyra 
föräldrar som kontaktade en av uppsatsförfattarna för att anmäla sitt intresse. Genom 
kontakter i författargruppens egna nätverk förmedlades ett namn på en lämplig informant som 
var intresserad av att delta i en intervju.       
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Intervjuer 
Syftet, enligt Patel och Davidson (2003), med kvalitativa intervjuer är att hitta och kunna 
återge en informants upplevelser om ett fenomen. I denna studie ville författarna undersöka 
föräldrarnas upplevelser av emotionellt och praktiskt stöd. Skapandet av frågorna till 
intervjuformuläret gjordes med utgångspunkt från de av uppsatsens valda frågeställning samt 
teoretiska utgångspunkter. De frågor som ställdes var kring familj, fritid och framtid samt 
olika typer av stöd (se bilaga 2). Dessa frågor användes för att visa hur familjesystemet 
fungerande. Enligt Kvale (1997) kan varje intervjufråga kopplas till de teoretiska 
utgångspunkterna som ligger till grund för undersökningen och till den efterföljande analysen.    
 
Författargruppen genomförde sex intervjuer, varje författare intervjuade två föräldrar vardera. 
Patel och Davidson (2003) menar att en intervjuare kan påverka informanten genom sin egen 
framtoning. Därför valde författargruppen att endast ha en författare och en informant 
närvarade i taget under intervjutillfällena för att minimera yttre påverkan. Det kan vara 
störande för informanterna om det finns fler personer i rummet där intervjun sker. Två av 
föräldrarna tillhörde samma familj. De intervjuades i skilda rum av två olika författare. 
Eftersom det kan vara känsligt för föräldrarna att tala om sina upplevelser, ville 
författargruppen att intervjumiljön skulle upplevas som trygg av informanterna. Gordan 
(2004) menar att det är lättare för en informant att öppna sig och tala om saker som upplevts 
som svåra på en lugn och avskild plats som känns trygg för informanten. Fem av sex 
intervjuer genomfördes därför i informanternas egna hem. Den sjätte intervjun genomfördes 
på önskemål av informanten på en avskild offentlig plats. Intervjuerna varade från 45 till 60 
minuter.  
 
Semistrukturerade frågor ger enligt Marlow (2000) möjlighet för forskaren att improvisera 
och ställa andra frågor under intervjutillfället. Enligt Patel och Davidson (2003) råder en låg 
grad av strukturering i denna intervjuform. Författargruppen har använt denna typ av frågor 
för att ge en större flexibilitet och för att förtydliga informanternas svar. Samtliga intervjuer 
bandupptogs eftersom det är viktigt, enligt Wibeck (2000), att återge intervjun så korrekt som 
möjligt. Transkriptionerna av intervjuerna utfördes mellan vad Wibeck (2000) kallar 
transkriptionsnivå II och III. Vid transkriptionsnivå II återger forskaren ordagrant det som 
sägs i talspråk. I Nivå III finns endast fullkomliga meningar, pauser är borttagna och det är 
endast innehållet som återges. Författargruppen har vid transkription av intervjuerna återgett 
ordagrant det som sagts i talspråk, men vid återgivandet av pauser, skratt och andra ljud har 
författargruppen inte utgått från samma transkriptionsnivå. Wibeck (2000) menar att det 
underlättar för analysen att den som har utfört intervjun själv gör transkriptionen av materialet 
eftersom det kan väcka tankar på hur materialet kan analyseras. Författarna till denna uppsats 
var måna om att transkription av intervjuerna skulle göras så fort som möjligt. Detta för att de 
övriga författarna snabbt skulle delges den information som framkommit under intervjun.  

Litteratursökning 
För att få tag i relevant litteratur och information har författargruppen använt sig av 
sökmotorer såsom Google, MSN search och artikelsök. Även Almedalsbibliotekets sökmotor 
har använts för att finna utländska vetenskapliga artiklar från Blackwell synergy, 
ScienceDirect samt SAGE.  De sökord författargruppen använt är: Aspergers syndrom, 
föräldrars upplevelser, neuropsykiatriska funktionshinder, kristeori. Information från följande 
hemsidor har använts: FoU i väst samt Attention. Den litteratur som gruppen har använt sig av 
bedömdes vara giltig då den inhämtades från källor där samtliga arbeten är vetenskapligt 
granskade och godkända.      
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Bearbetning av materialet 
Enligt Kvale (1997) är syftet med kvalitativa intervjuer att beskriva och tolka de teman som 
förekommer i informanternas liv. När forskaren ska tolka den utskrivna intervjun kan det 
utskiljas i tre steg. Författargruppen började med att transkribera från de inspelade banden. 
Transkriptionen sammanställdes med hjälp av Word programmet och sparades på datorn. 
Enligt Patel och Davidson (2003) kan det transkriberade materialet få brister som gör att det 
blir svårt att få fram en helhet i intervjun. Till exempel är det svårt att delge kroppsspråket i en 
transkription. Författargruppen tog sedan bort överflödigt material som till exempel 
upprepningar. I det första steget strukturerar forskaren intervjumaterialet inför analysen 
(Kvale 1997). Information som var väsentlig för uppsatsens syfte behölls. Det andra steget är 
enligt Kvale (1997) när forskaren kartlägger materialet så att det blir tillgängligt för analys. 
Information från varje informant sorterades var fråga för sig. Detta gjordes för att lättare få en 
överblick över materialet och för att underlätta bearbetningen av resultatet och för analysen. 
Under själva analysarbetet utvecklas innebörder i intervjuerna som ger forskaren nya 
perspektiv på företeelsen (a.a.1997). 
 
Resultatredovisningen delades in i fyra delar som namngavs till del 1, del 2 och så vidare. 
Under varje del är det rubriker som representerar de olika teman som framkom vid 
kartläggning av materialet. Kvale (1997) menar att vid redovisning av intervjuer bör man 
försöka att återge den emotionella stämningen i intervjusituationen så att det ska bli mer 
verkligt för läsaren. Detta kan med fördel göras med att citera informanternas svar.  

Metoddiskussion 
Författargruppen hade inte diskuterat hur transkriptionen av det inspelade intervjumaterialet 
skulle ske. Dock har det för studien väsentliga verbala innehållet återgetts korrekt, även då de 
ovidkommande ljuden såsom skratt och pauser behandlats olika av forskargruppen.  
 
Det är möjligt att studiens resultat har påverkats då författargruppen valde att vända sig till de 
föräldraföreningar som aktivt arbetar med frågor runt AS. Författargruppen misstänker att 
genom detta urval har de föräldrar som helt saknar stöd eller anser sig nöjda uteblivit från 
undersökningen. De flesta av informanterna som har valt att medverka i studien har framfört 
både positiva och negativa åsikter om det stöd de fått.   
 
Om urvalet inte är representativt för populationen som mäts (Lagerberg och Sundelin 2005) 
kan det påverka resultatet av studien. Generaliserbarheten handlar om att kunna se gruppens 
resultat som giltigt för övriga landet (a.a. 2005). Eftersom urvalet av studiens informanter 
varken var slumpmässigt eller representativ för populationen kan studiens resultat inte 
generaliseras. Författargruppen hoppas dock att studien kan ge det Kvale (1997) kallar 
naturalistisk generalisering, vilket innebär att människor känner igen sig i informanternas 
beskrivningar.    

Bortfallsanalys 
Föräldrarna gav författarna viss information som var relevant för uppsatsen när bandspelaren 
var avstängd. Författarna valde att inte ta med informationen i uppsatsen, då det var osäkert 
om föräldrarna önskade detta. En annan anledning till varför författargruppen valde att bortse 
från det ickeinspelade materialet var risken för att det Edvardsson (2003) kallar minnesfel, 
felaktiga tillägg eller missuppfattningar förelåg.  
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Etiska överväganden 
De forskningsetiska principerna inom den humanistiska och samhällsvetenskapliga 
forskningen har fyra krav som bör följas (Codex 2007). 
 
Det första kravet som kallas för informationskravet innebär att forskaren ska informera om 
vilken uppgift deltagarna kommer att ha i forskningen. Forskare ska informera om vilka 
villkor som gäller för deltagandet, att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin 
medverkan. Forskaren ska informera om hur den insamlade informationen kommer att 
redovisas. Det andra kravet kallas för samtyckekravet. Det innebär att forskaren ska inhämta 
deltagarnas samtycke till att medverka. Forskaren ska informera personen som deltar i 
undersökningen att denne har rätt att själv bestämma om, hur länge och på vilka villkor denne 
ska delta. I enlighet med de två första kraven informerades informanterna muntligt om deras 
rättigheter att avbryta sin medverkan om de så önskade, information om hur det insamlade 
materialet skulle användas samt att medverkan var frivillig. Konfidentialitetskravet som är det 
tredje kravet innebär att tystnadsplikt råder i forskningsprojektet. Forskaren ska anteckna, 
lagra och avrapportera uppgifter om identifierbara personer på ett sådant sätt att de inte kan 
identifieras av utomstående. Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet. Uppgifter som 
samlas in om enskilda personer får inte användas för kommersiellt eller andra icke-
vetenskapliga syften. Informanterna informerades om att materialet kommer att vara 
avidentifierat och att bandupptagningar kommer att förstöras efter transkription. 
Informanterna fick information om att deras identitet och deras obearbetade utsagor kommer 
att hållas under sekretess från utomstående (Codex 2007).   

Validitet 
Enligt Marlow (2000) samt Wibeck (2000) visar validiteten att man mäter det man vill mäta. 
Innehållsvaliditet handlar om att innehållet måste vara relevant till det man försöker att mäta 
(Marlow 2000). I denna studie är mätinstrumentet intervjufrågorna som är knutna till syftet 
och vända till rätt personer med rätt expertis. Dessa personer är föräldrarna till barn med AS. 
Validitet har enligt Empirisk eller extern validitet uppnås (Lagerberg och Sundelin 2005) då 
resultaten stämmer överens med tidigare forskning. Denna studies resultat och resultat från 
tidigare forskning (Heiman och Berger 2007, Sofronoff och Farbotko 2002, Perryman 2005, 
Larsson 2007) överensstämmer på flera punkter. Dessa punkter är till exempel: önskan om 
samordnade insatser, lågt stöd från det egna nätverket samt en oförstående omgivning. 
Studien ökar genom dessa överensstämmande punkter sin validitet.     
 
Begreppet validitet i en kvalitativ studie gäller hela forskningsprocessen (Patel och Davidson 
2003). Detta kan konstateras i hur författarna tillämpar och använder sin förförståelse under 
hela forskningsprocessen. Författarnas förförståelse om ämnet genom tidigare projektarbeten 
under skoltiden har gett en kunskap om de svårigheter som förekommer, samt vilken hjälp 
som finns att tillgå för de individer som har AS.  Gällande datainsamlingen kopplas 
validiteten till insamlandet av underlaget för att senare göra en trovärdig tolkning av 
informanternas upplevelser (Patel och Davidson 2003).  Kvale (1997) menar att hur 
användbar en studie är påverkar dess validitet. Forskningsfrågan är valid om studien skapar 
kunskap som är till fördel för individerna med så få skadliga konsekvenser som möjligt. 
Författargruppen vill mena att denna studie är valid i denna bemärkelse (a.a. 1997). För att en 
studie ska vara trovärdig krävs det, enligt Edvardsson (2003), objektiv registrering såsom 
exempelvis att intervjuerna spelas in på ljudband. Eftersom författargruppen valde att spela in 
samtliga intervjuer ökar trovärdigheten.  
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Reliabilitet 
Wibeck (2000) skriver att reliabilitet innebär att studien ska kunna göras om av andra forskare 
och få samma resultat. Eftersom andra forskare ska kunna återupprepa arbetet i denna studie, 
så kallad operationaliserbarhet (Lagerberg och Sundelin 2005) har gruppen noggrant redogjort 
både för hur studien utförts, samt vilken informant som sagt vad. Författargruppen har utfört 
en kvalitativ studie och då handlar reliabilitet enligt Patel och Davidson (2003) om situationen 
som råder under intervjutillfället 
 
Eftersom alla i författargruppen använde samma frågeformulär vid alla intervjutillfällena 
(Lagerberg och Sundelin 2005:42) ökar chansen för att uppnå ”interbedömarreliabilitet”. Med 
detta menas att flera författare kommer fram till samma resultat (a.a. 2005).  
 
Det finns fyra sorters fel som kan riskera en studies reliabilitet enligt Marlow (2000). Fel som 
forskaren kan göra är att använda oklara odefinierade variabler. Använda 
efterhandsinformation eller göra variationer i insamlandet av datan. Även variationer i 
strukturer av instrumentet, i denna studie frågeformuläret kan orsaka fel. Om variablerna inte 
är klart definierade saknar mätningen reliabilitet, om frågorna kan tolkas på flera olika sätt. 
Författarna minskade denna risk genom att ställa följdfrågor för att förtydliga informantens 
svar eller om det var tydligt att frågan misstolkats. Innan intervjuerna informerades 
informanterna att de kunde be om förtydligande av frågor om detta skulle behövas.  
 
Eftersom författarna har bett informanterna att gå tillbaka i tiden för att beskriva deras 
upplevelser kan informationen, enligt Marlow (2000), vara förvrängd. Det finns alltid en risk, 
enligt Edvardsson (2003), att informanterna har förträngt vissa saker eller kommer ihåg fel.  
 
När intervjuer används för att samla data kan miljön i intervjusituationen påverka 
informantens svar. Det som kan påverka är bland annat intervjuarens kön, ålder, etnicitet och i 
vilken omgivning intervjun sker.  
 
Patel och Davidson (2003) menar att det kan vara svårt att få ett exakt svar från en informant 
eftersom det är deras tidigare erfarenheter och värderingar som ligger till grund för svaren. En 
annan aspekt som Patel och Davidson (2003) tar upp är att intervjuaren kan påverka 
informanten genom sin egen framtoning. Därför valde författargruppen att endast vara en 
intervjuare vid varje intervjutillfälle.  
 
Användandet av öppna frågor kan skapa problem vid senare kategorisering av empirin. 
Författarna undvek detta problem genom att strukturera frågorna tematiskt innan 
intervjutillfällena. Detta kan öka studiens reliabilitet.  
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Resultatredovisning  
Författargruppen har strukturerat resultatredovisningen i fyra olika delar. De olika delarna är 
till stor del uppdelade efter studiens syfte och frågeställningar. De delar som inte 
överensstämmer med studiens frågeställningar redovisas för att ge en djupare inblick i 
familjernas behov och situation. Författargruppen redovisar de olika tidpunkterna i 
kronologisk ordning från att ett behov hos barnet har upptäckts till tankar inför framtiden. 
Informanterna kommer att betecknas med bokstäver från A-F för att underlätta 
resultatredovisningen.    

Del 1. Introduktion av familjerna 
Fyra av de sex intervjuade föräldrarna, A, B, D och F, lever tillsammans med barnets andra 
förälder. Förälder E och C är ensamstående. I familj E finns en särbo som har ansvaret att vara 
en manlig förebild istället för den biologiska fadern. I familj C finns en aktiv kontakt med den 
andra föräldern. Två av de sex informanterna A och F tillhör samma familj, vilket ger 
uppsatsgruppen information om sex individers upplevelser i fem familjer. Vid de tillfällen 
som resultatet redovisas per familj kommer A och F redovisas som A: F.  
 
Antalet barn i dessa familjer är totalt 10 stycken. Sju av dessa barn har fått diagnosen AS och 
dessa barn är mellan 4 till 21 år gamla.  
 
Samarbete mellan biologiska föräldrar 
Föräldrarna A: F, B, C och D samarbetar kring frågor som rör barnen. En av informanterna E 
har enskild vårdnad om barnet.   
En förälder svarade på följande sätt om hur föräldrarelationen fungerar: 
 

Vi pratar mycket med varandra och har en fördelning där vi tar de delar vi är bäst på 
men när det gäller barnen går vi samman och stöttar varandra 

 
Biologiska faktorer/ärftlighet 
I familj A: F, B och D misstänker de att det finns släktingar som har syndromet eller att de 
själva har AS. I familj C finns det ett halvsyskon som har diagnosen. I familj E finns det ingen 
misstanke om att det finns någon annan person i familjen som har AS.  
 
Könsperspektiv och uppdagande av ett behov av någon form av stöd 
Fem av de sju barnen var under fyra år och de övriga två barnen var i de tidiga tonåren. Av 
barnen var två flickor och fem pojkar. 
Barnen till C och D visade tecken på annorlunda beteende som ledde till att pedagogisk 
personal uttryckte sin oro till föräldrarna. Då det gäller de övriga fem barnen var det A: F, B 
och E som själva uppmärksammade att deras barn skiljde sig från andra barns beteenden.  
De symptom som pedagogisk personal och föräldrarna uppmärksammade var bland annat 
motoriska svårigheter, koncentrationssvårigheter, aggressivt beteende, utbrott, trötthet, svårt 
att läsa och skriva.  
 

Han har egentligen alltid varit annorlunda, varit klumpig och svårt med motoriken, han 
har alltid varit trött och lite svårt att lära sig läsa och skriva.  
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Diagnos 
Sex av sju barn blev diagnostiserade med AS från år 2000 till år 2007. Förälder D angav inte 
när barnet diagnostiserades, men det framgår i intervjun att det var under skoltiden. Förälder 
E angav aldrig åldern på sitt barn. Tre av barnen har diagnostiserats först med ADHD 
(Attention Deficiant Hyper Disorder) eller dyslexi. De fick senare diagnosen AS.   
 
Analys  
Det finns en variation gällande strukturen i de fem tillfrågade familjerna. I tre av fem familjer 
var de biologiska föräldrarna sammanboende medan två familjer var ensamstående föräldrar. 
Den ena ensamstående föräldern hade god kontakt med den andra föräldern. Den andra 
ensamstående föräldern hade en särbo som hade övertagit den andra biologiska förälderns 
roll. Enligt systemteorin (Bernler m.fl. 2003 samt Lundsbye m.fl. 2000) är subsystem en 
uppdelning i familjesystemet där föräldrarna tillhör en mindre subgrupp. Samarbetet mellan 
föräldrarna i studien fungerar på olika sätt. I nästan alla familjer finns någon form av 
gemensam planering även om föräldrarna inte bor tillsammans. Majoriteten av föräldrarna 
samarbetar kring barnen. Tidigare forskning (Larsson 2007) visar att ju mer stöd familjen har 
från det egna nätverket ju lättare hanterar de vardagslivet. 
  
Det är enligt denna studie sammanlagt sju barn i de fem tillfrågade familjerna som har AS. I 
flera av familjerna finns det tecken på att det finns släktingar som har eller misstänks ha AS. 
Enligt Schnur (2005) finns det ärftliga faktorer gällande AS, men det har inte varit möjligt att 
peka ut en speciell gen. Perryman (2005) menar att ärftliga åkommor kan orsaka skuldkänslor 
hos den ena eller båda föräldrarna om någon av dem bär på den ärftliga genen. Detta är dock 
inget som framkommit i denna studie.   
 
Två av barnen i undersökningen var flickor och fem pojkar. Det är vanligare (Schnur 2005) 
att pojkar har AS än flickor, vilket kan förklara varför det var fler pojkar med AS i studien. 
Det kan även vara frågan om slumpen eftersom informanterna själva anmälde intresse utan 
inblandning från författargruppen. Hos fem av de sju barnen upptäcktes ett behov av stöd 
redan då barnen var under fyra år, medan de två sista barnen var i de tidiga tonåren.  
 
I den australiska studien av Sofronoff och Farbotko (2002) diagnostiserades barnen först då de 
var i skolåldern. Av barnen i denna undersökning diagnostiserades tre barn då de gick i 
skolan, två barn då de gick i dagis. Förälder E angav aldrig åldern på sitt barn, men av övrig 
information i intervjun framgår det att barnet var i skolålder då diagnos gavs. Förälder D 
angav inte när barnet diagnostiserades, men det framgår i intervjun att det var under skoltiden. 
Mesosystemet i form av dagis och skola i interaktion med mikrosystemet bestående av familj, 
släkt och vänner, ledde till samspelet där behovet av utredning och diagnos ökade.  
Bronfenbrenner utgick från den enskilde individen och nätverkssystemen placeras runt 
individen i den ordning som individen kanske kommer i kontakt med de olika nätverken 
(Forsberg och Wallmark 2005).   
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Del 2. Hur föräldrarna påverkades innan, under utredning och efter 
diagnos. 
Innan utredning 
Föräldrarna A, B, C och F svarade att de och deras liv påverkats av att barnet varit annorlunda 
och att de tidvis har upplevt att det har varit påfrestande.  
 

Man kände sig misslyckad, fast man var konsekvent så fungerade det inte. Fast man 
fattade ändå att det inte kunde vara vårt fel utan att det måste vara någonting annat 
som inte stämmer. 

 
Förälder D upplevde inte sitt barn som annorlunda. Hon tyckte att skolan hade berättat att 
barnet skilde sig från de övriga barnen på ett positivt sätt. Förälder C:s barn har lidit av 
depressioner vilket varit svårt för både föräldrarna och övriga syskon.  
Förälder F berättade att i och med att barnet är annorlunda har familjen valt att inte lämna 
barnet ensamt med någon annan person. Föräldrarna i familjen A: F turades om att vara 
hemma med barnet.  
 

Det har varit en kamp ibland att klara verkligheten, en kamp att få strukturella normala 
saker att funka, bara det där att duscha och borsta tänderna. 

 
Utredningens påverkan på föräldrarna 
Informanterna B, C, D och E svarade att utredningen inte påverkade dem så mycket. Förälder 
B påverkades inte så mycket av utredningen eftersom barnet fick diagnos samma dag som 
utredningen gjordes. Förälder C upplevde inte sig haft tid att reflektera på utredningen 
eftersom all tid gick åt till arbete och barnen. Förälder D trodde att barnet själv upplevde att 
det var jobbigt att genomgå utredningen. Förälder E hade ett annat barn som tidigare hade fått 
en neuropsykiatrisk diagnos och kände sig därför hemma i systemet. Förälder A upplevde 
maktlöshet och kände sig bollad mellan myndigheterna. Förälder F upplevde det som 
smärtsamt att barnet var annorlunda.   
 

Det påverkar en ganska mycket, en smärta av att mitt barn är annorlunda. Det känns 
som ett stort hål i föräldrahjärtat.  

   
Påverkan av diagnos 
Fem av föräldrarna svarade att det påverkade dem på olika sätt. Föräldrarna A, B och E 
upplevde att de blev ledsna för att barnet visade sig ha AS. 
 

Ingen människa i hela världen vill att deras barn ska ha en diagnos eller vara 
annorlunda på något vis.  
 

Föräldrarna A, B, C och D uppfattade ändå diagnosen som en lättnad, att de visste vad det var 
och kunde samla information. Föräldrarna C och D upplevde att diagnosen var något bra 
eftersom den underlättade då de skulle söka hjälp. 
 

Jag tycker att det var bra för då kunde jag sticka upp diagnosen under rektorns näsa, 
det var inget snack om att jag ville ha den.   
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Påverkan på familjerelationer efter diagnos 
Förälder A och B svarade att relationerna inte har förändrats. Föräldrarna A: F svarade att 
familjen har blivit sammansvetsad och att de har stramat till rutinerna i familjerna. Förälder E 
har accepterat att barnet inte orkar med att göra vissa saker på grund av sin diagnos.  
 
Upplevelsen av ett eget fungerande socialt liv 
Förälder C upplevde att det inte har funnits något eget socialt liv utan det har varit arbetet och 
barnen som har varit i fokus. Föräldrar A, B och F svarade att deras närmaste vänner inte bor 
på Gotland men att deras sociala liv inte har begränsats i någon större utsträckning av att ha 
barn med AS. Förälder D säger att barnet lättare umgås med förälderns vänner än jämnåriga. 
Förälder E har ett barn med en annan neuropsykiatrisk diagnos och ser inte att det är någon 
skillnad på det sociala livet.  
 
Vad har varit jobbigt med att ditt barn har AS 
A, D och E tycker att det har varit påfrestande med skolvärlden. De upplever det som att det 
är svårt att få skolan att begripa vad AS innebär och vilken hjälp barnet behöver få. Förälder 
C svarade att det är jobbigt att känna sig maktlös, att inte kunna hjälpa sitt barn. Föräldrar B 
och F är orolig för sitt barns framtid. Förälder C utryckte även att: 
 

Det bästa är att hade han inte Aspergers så hade han inte varit den han är och jag 
älskar honom över allting.  

 
Upplevelse av stöd på Gotland 
Förälder A ansåg att habiliteringen hade ett enhetligt tänkande med olika kompetens under 
samma tak och såg det som en fördel. Föräldern har bott på fastlandet förut och upplevde 
Gotlands barnhabilitering som positiv. Förälder B ansåg att det är positivt med kortare kö till 
habiliteringen och tyckte att det verkade finnas mer resurser på Gotland än i andra kommuner. 
Förälder E svarade att det är en fördel med att det är en liten ort, alla känner alla, hjälpen finns 
på samma ställe. Förälder F tyckte att det är positivt med att Gotland är en lugn plats att bo på.  
Förälder C kunde inte uttala sig om det fanns några för- eller nackdelar med att bo på 
Gotland. 
 
Förälder A svarade att det som är negativt med att bo på Gotland är att det är isolerat, man 
kan inte ta sig till fastlandet för att söka information hur lätt som helst. Föräldrarna A, E och F 
säger att nackdelar är skitprat, inskränkthet och stämpling av personer som är annorlunda. 

Analys  
Studien från Australien (Sofronoff och Farbotko 2002) visar att det är vanligt att omgivningen 
ser barnets svårigheter som dålig fostran från föräldrarna. I denna studie var det något som en 
av föräldrarna uttryckte sig ha upplevt. I tre av föräldrarnas fall är det möjligt att omgivningen 
och föräldrarna inte nått fram till varandra, de upplevde att ett emotionellt stöd för sin oro 
saknades. Ur ett systemteoretiskt perspektiv är interaktionen mellan de olika systemen mer 
eller mindre fungerande, vilket aldrig beror på en person utan beror på alla inblandade. Om 
problem uppstår i en familj, påverkas alla familjemedlemmar enligt Lundsbye m.fl.(2000) och 
i denna studie uppgav sammanlagt tre familjer att det tidvis varit påfrestande att ha barn som 
är annorlunda. Förälder E besvarade frågan med att barnet alltid varit annorlunda, men sade 
inget om hur E själv påverkats av det.  
 
 



 21 

Heiman och Berger (2007) säger att mödrar till barn med AS är mer benägna än fäderna att 
söka hjälp från myndigheter. I denna studie intervjuades fyra kvinnor och två män, det fanns 
ingen könsskillnad då det gällde att söka hjälp. De intervjuade föräldrarna sökte hjälp från 
samhället då de ville att barnet ska utredas för att få en eventuell diagnos. Payne (2002) påstår 
att alla klienter befinner sig i någon form av kris då de söker hjälp från myndigheter. Om det 
var så för alla informanter i denna studie vet vi inte. Vad författargruppen däremot vet är att 
en förälder som såg att barnet var annorlunda, upplevde maktlöshet och kände sig bollad 
mellan myndigheter under utredningen. Perryman (2005) beskriver ett stadium i kristeorin 
som kallas för ångest/oro där föräldern känner sig maktlös men samtidigt söker hjälp från 
olika myndigheter.  
 
En förälder blev ledsen då barnet fick diagnosen. Sorg och depressioner kan enligt Perryman 
(2005) vara en del av den kris en förälder drabbas av då de står inför det faktum att deras barn 
har särskilda behov. Två föräldrar blev både ledsna, men samtidigt lättade, då barnet visade 
sig ha AS. Lättade eftersom de då fick en förklaring till beteendet och kunde söka 
information. Då föräldrar befinner sig i ångest/oro stadiet försöker de enligt Perryman (2005) 
lära sig allt om tillståndet och söker olika former av bot eller lindring av syndromet. Två 
föräldrar såg diagnosen som något positivt för att få hjälp. 
 
Enligt Perryman (2005) kan krisreaktioner på barnets funktionsnedsättning göra att 
föräldrarna skiljs åt både förhållandemässigt samt i frågor runt barnet. I denna studie har två 
föräldrars relationer inte förändrats efter diagnosen. Föräldrarna A: F som tillhör samma 
familj har blivit mer sammansvetsade och förälder E som är ensamstående förälder har 
accepterat att barnet inte orkar med att göra vissa saker på grund av sin diagnos. Den andra 
ensamstående föräldern C, vars barn har kontakt med den andra föräldern, besvarade inte 
frågan. 
 
Enligt Heiman och Berger (2007) blir familjelivet, vardagsliv, arbete, skola och sociala 
kontakter mer strukturerat och mindre spontant när man har ett barn med AS i familjen. I 
denna studie angav majoriteten av de tillfrågade föräldrarna att deras sociala liv inte har 
begränsats i någon större utsträckning av att ha ett barn med AS.  
 
Då det gäller vad som upplevts som påfrestande med att ha ett barn med AS uppgav 
föräldrarna olika sociala interaktioner. Tre föräldrar tycker att det har varit påfrestande med 
skolvärlden eftersom de upplever det som svårt att få skolan att begripa vad AS innebär. 
Larssons rapport (2007) har visat att det är svårt att få passande insatser till barn med 
neuropsykiatriska funktionshinder. En förälder upplevde att det är jobbigt att känna sig 
maktlös och inte kunna hjälpa sitt barn, medan två föräldrar är orolig för sitt barns framtid. 
Larsson (2007) menar att det är vanligt att föräldrar känner oro för hur barnen ska bli bemötta 
i samhället om barnet har speciella behov. En förälder uttryckte dock att om barnet inte haft 
AS skulle det inte ha varit det barn som föräldern lärt känna och älskar.   
 
Två av de intervjuade föräldrarna ansåg att habiliteringen på Gotland fungerade på ett mer 
tillfredställande sätt än på andra orter på grund av att det fanns en samlad kompetens under 
samma tak. Enligt Larsson (2007) önskar föräldrarna samordning av insatser. 
Det kan vara så att eftersom habiliteringen har samlad kompetens får föräldrarna den 
samordning de önskar. Två föräldrar upplevde miljön på Gotland som positiv, en lugn plats 
att bo på där alla känner alla. En förälder upplevde det som negativt att Gotland är relativt 
isolerat från fastlandet. Samma förälder har sina släktingar på fastlandet.  
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Heiman och Berger (2007) anser att tillgången till stöd är viktigt för att föräldrarna ska kunna 
öka sin vårdande kompetens i hänseende till barnet. Tre av föräldrarna upplevde det negativa 
med att bo på Gotland att det existerar skitsnack, stämpling av de människor som är 
annorlunda och inskränkthet. Heiman och Berger (2007) menar att familjer med AS får 
mindre stöd från sin omgivning än andra grupper. Bronfenbrenners mikro, meso och 
exosystem handlar om hur världen och olika nätverk fungerar (Forsberg och Wallmark 2002). 
Föräldrarnas erfarenheter av interaktioner mellan dessa system och sitt eget familjesystem 
skapar informanternas upplevelser av stöd från omgivningen. Om föräldrarna upplever 
omgivningen som full av inskränkthet, stämpling och skitsnack, kan det vara orsak till 
avståndstagande vilket i förlängningen leder till minskat stöd från omgivningen. 

Del 3. Stöd föräldrarna fått innan, under utredning och efter diagnos. 
Innan utredning 
Två av föräldrarna, A och D var inte medvetna om situationen och har därför inte har saknat 
något stöd. Förälder A fick praktiskt stöd av släktingar i form av barnpassning. Föräldrarna B 
och D upplevde att de har fått positivt stöd från pedagogisk personal.  
 

Skolans kontakt var jättebra, bara positivt, inga problem alls snarare tvärtom.  
 
Under utredning 
Förälder E upplevde ett stöd från en föräldraförening. Föräldrar C och E svarade att de fick 
emotionellt stöd från släkt och vänner. Förälder B upplevde att pedagogisk personal bistod 
med material till utredningen. 
 
Efter diagnos 
Föräldrar A, B och F upplever att de har fått stöd från habiliteringen, förälder C fick stöd från 
BUP. Förälder A uppgav även stöd från läkare och en politiker, men tillade att det kan vara 
jobbigt att behöva prata om familjelivet och barnens problem med olika människor. Förälder 
B uppger att stödet från habiliteringens föräldragrupp var värdefullt och att det var skönt att 
inte behöva förklara så mycket eftersom de andra hade liknande erfarenheter. Familjerna A: F, 
B och C har fått extra assistans i skolan till sina barn. Föräldrar A, E och F har fått stöd från 
den andra föräldern i sitt eget nätverk och förälder D har fått stöd från en föräldraförening. 

Analys  
Två föräldrar fick stöd av pedagogisk personal innan utredningen och en fick praktiskt stöd 
från sin släkt. En av föräldrarna saknade inget stöd, såg inte sitt barn som annorlunda, men 
ansåg att pedagogisk personal upplyst om det på ett bra sätt. Utifrån ett kristeoretiskt 
perspektiv kan förnekelse enligt Perryman (2005) vara ett sätt att ignorera problem som finns. 
Två föräldrar i denna studie uppgav att de inte varit medvetna om problematiken kring deras 
barn vilket skulle kunna bero på att de befann sig i ett förnekelsestadium.  
 
Endast två föräldrar av de sex tillfrågade upplevde att de fick emotionellt stöd från släkt och 
vänner under utredningen. Tidigare forskning (Larsson 2007) visar att stödet från det egna 
nätverket är viktigt för familjen, det kan hjälpa familjen att hantera vardagslivet bättre. En 
förälder upplevde ett stöd från en föräldraförening och en annan förälder upplevde att 
pedagogisk personal bistod med material till utredningen.  
 
Efter diagnos upplevde två familjer att de har fått stöd från habiliteringen och en förälder fick 
stöd från BUP. Tre familjer har fått extra assistans i skolan till sina barn. Två familjer har fått 
stöd från den andra föräldern i sitt eget nätverk.  
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Två föräldrar har fått stöd från andra föräldrar i liknande situation. En förälder uppgav även 
stöd från andra instanser i samhället. Beroende på förmågan att interagera med andra 
människor i både det egna sociala systemet och olika myndighetssystem framkommer, enligt 
Forsberg och Wallmark (2002), mer eller mindre fungerande interaktion. Denna interaktion 
fungerar ibland väl som ovan, men även sämre som nedan i texten och det är alltid 
interaktionen i systemet som orsakar problem, aldrig en individ (Forsberg och Wallmark 
2002). 

Del 4. Stöd föräldrarna upplever att de saknar innan, under utredning och 
efter diagnos. 
Innan utredning 
Föräldrarna A och B upplevde att de inte fick något emotionellt stöd från släkt och vänner. 
Tre av föräldrarna, B, C och E upplevde att de inte har fått något stöd från BUP för sin oro 
och önskan om utredning. Två av föräldrarna C och E kände att de inte fick något stöd från 
skolan. Förälder B fick inget stöd för sin oro från BVC.   
 

Skolan ifrågasatte i stort sett varför det skulle göras en utredning och BUP likaså.  
 
Det var fruktansvärt jobbigt och så tyckte vissa att så är det att ha barn, sluta gnäll.  
 

Förälder B hade velat att BVC hade tagit oron på allvar och lotsat dem vidare. Förälder E 
hade önskat att inte ha blivit ifrågasatt och inte bli hänvisad fram och tillbaka mellan skolan 
och BUP utan att få hjälp. Förälder C tyckte att det hade varit svårt att få tag i någon på BUP 
som kunde hjälpa dem.  
 

Man hamnar liksom i moment 22 där man bara trampar runt och sedan tar det för lång 
tid.  

 
Under utredning 
Förälder B upplevde att det saknades stöd från släkt och hade önskat att bli tagen på allvar av 
dem. Förälder A, C, E och F upplevde att de saknade stöd från myndigheter. Förälder B hade 
velat bli tagen på allvar hos BVC och vidaresänd för utredning. 
Föräldrar A, B, C och F hade velat ha praktiskt stöd från olika myndigheter och instanser. 
Förälder A hade velat ha ett stöd för att hålla ordning på alla kontakter, samt kortare 
utredning, då den drog ut i flera månader.  

 
Att andra jobbade för att få flyt på sakerna. Det är väldigt många bitar för föräldrarna 
som tvingas att vara som en spindel i nätet. 

 
Förälder C hade velat att skolan och andra myndigheter lyssnat och hjälpt, utan att ifrågasätta 
så mycket.  
 

Det behövs mer förståelse från myndigheter och mer hjälp när man ber om det utan att 
experter ska behöva uttala sig först.  

 
Förälder F hade önskat en kontakt som stöttade i skolan och hjälpte F att veta vilka rättigheter 
och skyldigheter F har.  
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Efter diagnos 
Föräldrar A, B, C och E upplevde att släkt, vänner har varit förvånade över diagnosen och har 
haft svårt att acceptera den. Förälder A, B, C, E och F upplever att en del pedagogisk personal 
har haft svårt att ta till sig barnets diagnos och vad den innebär. Förälder D upplevde 
omgivningen som mer nyfiken på vad funktionshindret innebär.  
 

Mina föräldrar har haft jättesvårt att ta in det, de tror att det växer bort och de har 
blivit arga ibland när vi har försökt att förklara. 

 
 
Föräldrarna D och E upplevde att de inte fick någon hjälp efter diagnosen, varav D inte fått 
någon som helst information om att det fanns någonstans att vända sig. D har fått hjälp efter 
lång tid och eget engagemang. Föräldern E har fortfarande inte fått någon hjälp från 
habiliteringen och upplever sig vara i vägen när kontakt tas med BUP. Förälder C känner att 
skolan brustit i information om sökandet av personlig assistent, samt att habiliteringen haft 
svårt att finna en ersättare då deras kurator blev sjuk. Föräldrarna B och F säger att de önskar 
att barnet ska få social träning i att förstå och kunna använda sig av sociala koder. Förälder A 
upplever att stödet från skolan brister, speciellt kring behovet av assistent samt allvaret i 
mobbingen barnen utsatts för. 
 

Det är ganska påfrestande, så att jag brukar säga att det största problemet inte är att 
leva med barnet, det går att hantera och det fixar man även om man är trött ibland, utan 
just att behöva ha den här fajten framförallt mot skolan, hela tiden.  
 

Föräldrarnas tankar inför framtiden 
Föräldrarna A, B, C och F känner oro inför barnets framtid. Det som föräldrarna känner oro 
inför är sociala relationer, depressioner, att barnet ska klara det praktiska livet i ett eget hem 
och barnets framtida yrkesliv. Föräldrarna D och E tror inte att det kommer att bli några 
problem för barnen att hitta ett arbete, då barnet kanske kommer att kunna utnyttja sitt 
specialintresse som spetskompetens. Förälder B önskar att det fanns fler exempel på personer 
med AS som det har gått bra för i livet, eftersom de exempel som givits vid information från 
habiliteringen har varit nedslående.  
 

Jag är orolig för att mitt barn inte ska kunna göra något av en helhet eller ska han leva 
hela tiden med stöd från världen, ska han gå på socialbidrag eller ska han få ett riktigt 
arbete. Vad blir det för något med honom?   

    

Analys  
Innan utredning saknade två föräldrar emotionellt stöd från släkt och vänner. Det är viktigt för 
familjer med funktionshinder att få stöd från sitt eget nätverk visar rapporten från Larsson 
(2007). Mikrosystemet (Forsberg och Wallmark 2005) påverkar familjen i hög utsträckning. 
Brister i stöd och misstro från omgivningen (Sofronoff och Farbotko 2002) skadar 
föräldrarnas tro på den egna kompetensen. Föräldrar till barn med AS kan behöva stöttning 
från omgivningen (Heiman och Berger 2007) för att kunna öka den egna 
föräldrakompetensen. Huruvida föräldrarna i denna studie var i behov av ökad 
föräldrakompetens är okänt, känt är dock att flertalet saknade ett emotionellt stöd från sina 
anhöriga. En svensk rapport som gjorts i samarbete med FoU i väst (Larsson 2007) visade att 
föräldrarna önskade information om vilken hjälp som fanns för deras barn och från vilka 
instanser.  
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Detta återkom i denna studie, två av föräldrarna hade önskat sig information om vart de kunde 
vända sig till för att få hjälp. Det är, enligt Sofronoff och Farbotko (2002), svårt för 
föräldrarna att få hjälp innan diagnos, eftersom funktionsnedsättningen AS är relativt osynlig. 
Tre av föräldrarna har saknat stöd för sin oro från olika myndigheter. Utifrån kristeorins andra 
punkt, ångest/oro (Perryman 2005), framkommer att individer i detta krisstadium känner sig 
utan stöd. Målet bör dock, enligt Payne (2002), alltid vara ett samspel mellan individerna och 
deras omgivning. Omgivningen är i detta fall myndigheterna i makrosystemet som bör hjälpa 
individerna att klara ut situationen de befinner sig i så att de kan skapa sig ett nytt 
sammanhang (Payne 2002).  
 
Tidigare forskning (Larsson 2007) visar att föräldrar till barn med neuropsykiatriska 
funktionshinder önskar en samordning av insatser och information om vad som finns att tillgå. 
Detta stämmer överens med vad denna studie har kommit fram till. De intervjuade föräldrarna 
önskar någon form av praktiskt stöd från myndigheter såsom samordning och information. 
Payne (2002) pekar på att ibland kan samspelet mellan klienterna och deras omgivning ses 
som en svårighet. Det skapar svårigheter när människor inte har kunskap om vart de ska 
vända sig för att få adekvat hjälp och stöd.     
 
Efter diagnos har fyra av sex föräldrar upplevt att släkt och vänner har haft svårt att acceptera 
diagnosen. Även omgivningen och då särskilt släktingar till barnet kan, enligt Perryman 
(2007), drabbas av kris då de inser att barnet har speciella behov. 
 
Fem av sex föräldrar upplever att en del pedagogisk personal har haft svårt att ta till sig 
barnets diagnos och vad den innebär. En krisreaktion hos den pedagogiska personalen skulle 
kunna förklara oviljan att ta till sig diagnosen. Enligt Hammarlund (2001) är ett kristillstånd 
då man som individ inte kan känna igen situationen. De tidigare erfarenheter individen har 
fungerar inte längre och känslan av att inte kunna klara av situationen är ett faktum 
(Hammarlund 2001). Den sjätte föräldern D upplevde omgivningen som mer nyfiken på vad 
funktionshindret innebär. 
 
Två föräldrar saknade stöd även efter diagnos. Den ena föräldern upplevde att ingen 
information om var hjälp fanns att få utan fick slutligen hjälp efter lång tid och eget 
engagemang. Den andra föräldern verkar enligt utsagan ha hamnat mellan två stolar då det 
gäller BUP och habiliteringen. Även en annan förälder har upplevt brister hos habiliteringen 
då adekvat ersättare för barnets kurator uteblev.  
 
Två föräldrar upplever att skolan brister då det gäller stöd och hjälp. Bristerna uppgavs bero 
på dålig information och tillsättande av behövt stöd samt motverkande av mobbing. Payne 
(2002) menar att ibland kan samspelet mellan klienterna och deras omgivning ses som en 
svårighet. Sådana svårigheter kan bero på att de olika systemen har olika utgångspunkter. 
Föräldrar söker hjälp och stöd ur sitt familjeperspektiv medan myndigheter, makrosystemet 
(Forsberg och Wallmark 2005), styrs av både yttre och inre krav och regler. Oavsett bör målet 
vara att omgivningen hjälper klienterna att klara ut sin situation så att de kan se sin del i det 
sammanhang som de befinner sig i (Payne 2002).     
 
Två föräldrar önskar att barnet ska få social träning i att förstå och kunna använda sig av 
sociala koder. Enligt rapporten av Larsson (2007) fanns det en oro hos föräldrarna över hur 
andra skulle bemöta deras barn och att de skulle bli utstötta från samhället och gemenskapen. 
Detta skulle kunna vara en bakomliggande orsak till föräldrarnas önskan att deras barn får 
träna sin sociala kompetens. 
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Merparten av föräldrarna i studien säger att det finns en viss oro för barnets framtid. 
Föräldrarna oroas för att barnets vuxna liv ska bli problematiskt och att barnet alltid ska bli 
beroende av samhällets stöd. Enligt den svenska rapporten (Larsson 2007) var ett orosmoment 
hur omgivningen skulle bemöta föräldrarnas barn. Ett problem var att föräldrarna kände att de 
aldrig skulle kunna släppa ansvaret om barnet (Larsson 2007).  
 
Enligt Heiman och Berger (2007) visade det sig att mammor till barn som har AS upplevde en 
sådan stress över barnet att de blev deprimerade och var pessimistiska inför hur det skulle gå 
för deras barn. Detta speglades inte i denna studie där de båda männen som deltog i studien 
återfanns bland de oroliga föräldrarna.  
 
De två föräldrar som trodde att det skulle gå bra för barnet i denna studie var kvinnor. De två 
kvinnorna var positiva inför barnets framtid då de ansåg att det fanns möjligheter för deras 
barn. Enligt Schnur (2005) kan en individ med AS ha ett fördjupat intresse av ett fenomen och 
det kan skapa framtida arbetsmöjligheter för individen. Intresset kan på sikt bli en 
inkomstkälla för individen.  
 
Diskussion 
Vi ville med denna studie undersöka och få en inblick i vilket stöd som ges till föräldrar med 
barn som har diagnosen Aspergers syndrom. Detta motsvarar både vårt syfte och även 
studiens titel. Innan vi påbörjade undersökningen hade vi en viss förkunskap i ämnet 
Aspergers syndrom efter att ha genomfört projektstudier ur olika perspektiv under denna sista 
termin. Efter projektstudierna har vi fått uppfattningen om att barnet och föräldrarnas 
välmående påverkas av varandra. Därför började vi undra hur myndigheter, olika instanser 
och nätverket kring familjen med det funktionshindrade barnet arbetade för att ge trygghet 
och välmående. Våra funderingar breddades ytterligare och vår önskan var att undersöka hur 
föräldrarna upplevde de stödinsatser som de fått och vad de tycker att de saknar.  
 
Den information som framkom från föräldrarna var subjektiv till deras upplevelser och 
författargruppen utesluter därför inte att de har fått mer stöd eller insatser än vad de har 
upplevt.  Författargruppen har genom informanternas svar funnit en viss avsaknad av 
förståelse från vissa instanser i deras omgivning, speciellt skolan. Det skulle kunna vara att de 
professionella som kommer i kontakt med familjer där en medlem har AS saknar kunskap och 
erfarenhet om vad funktionshindret kan innebära.  
 
Författargruppen har kommit fram till att föräldrarna i första hand vill ha emotionellt stöd från 
sina egna anhöriga och vänner vilket även i framkommer i tidigare forskning (Larsson 2007). 
Då det gäller det emotionella stödet från släkt och vänner spelade utredning och diagnos ingen 
större roll då majoriteten fortfarande upplever att detta stöd saknas. Det som önskades från 
myndigheterna var förståelse för familjens situation samt praktiska insatser.  
 
Innan utredning var merparten av föräldrarna påverkade av att ha ett barn som var annorlunda. 
Det har varit påfrestande att myndigheterna inte tog föräldrarnas oro på allvar. Eftersom AS är 
ett relativt osynligt funktionshinder där flera olika symptom bildar syndromet kan det vara 
svårt att förstå vad det bakomliggande problemet kan vara (Schnur 2005). Det är vikigt att 
komma ihåg att alla individer med AS är unika. Flera föräldrar uppgav att de inte påverkades 
speciellt av utredningen, samtidigt som de flesta fortfarande kände att deras oro inte togs på 
allvar av myndigheterna. Två föräldrar upplevde maktlöshet och kände sig bollade mellan 
myndigheterna, samt att det var jobbigt att ta in att barnet var annorlunda.  
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Författargruppen upplevde från flera informanter att innan diagnosen och under utredningen 
förekom väldigt lite praktiskt stöd från myndigheter. När diagnosen har blivit ställd upplevde 
de flesta föräldrarna det som något positivt då diagnosen underlättade för familjen att få hjälp 
från myndigheter. Efter diagnos har majoriteten fått stöd från habiliteringen, BUP och/eller 
skolan. Det var dock inte alla föräldrar som fick hjälp och insatser från samhället. 
Förekomsten av en diagnos är inte liktydigt med automatiskt rätt till insatser från samhället. 
Om myndigheterna, till exempel skolan, har ett helhetstänkande gällande barnets situation och 
inte ser det enskilda barnet som ett problem borde lösningar kunna hittas utan att det krävs en 
utredning och diagnos. 
 
Trots att föräldrarna har fått stöd från olika instanser som habiliteringen, BUP och skola 
upplever majoriteten att en del lärare inte tar till sig information om barnets speciella behov. 
De flesta föräldrarna är oroliga över sitt barns framtid och det är förståeligt att föräldrarna är 
oroliga för sitt barns framtid. Samhället är på många sätt konkurrensinriktat, individen måste 
se till att ta plats i samhället för att inte komma utanför till exempel på arbetsmarknaden.  
 
Föräldrar till barn som inte har någon typ av funktionsnedsättning kan så småningom släppa 
barnet ut i världen. Det blir svårare för föräldrar till barn som har AS att göra detta. Behov av 
föräldrarna kan kvarstå längre. En annan orsak som kan göra att det är svårare att släppa 
barnet kan vara föräldrarnas oro över att samhället och dess individer kan komma att stöta ut 
deras barn.   
 
Undersökningen genomfördes på Gotland eftersom det är en mindre kommun. Gruppen tyckte 
även att det skulle vara intressant att se om föräldrarnas upplevelser påverkades av den 
geografiska avskildheten från övriga Sverige. Vi upptäckte dock att endast en informant 
reagerade negativt på att det är svårare att besöka platser på fastlandet från Gotland än från 
andra kommuner. Däremot framkom att förekomsten av stämpling och känslan av 
inskränkthet var hög vilket författargruppen även upplevt och vi tror att det beror på att 
Gotland är en relativt liten kommun. Bland de positiva kommentarerna var dock att närheten 
till andra människor skapar en gemenskap, där alla känner alla.  

Slutsatser 
Våra slutsatser av undersökningen är att omgivningens förståelse och stöd för familjer där 
funktionsnedsättningen AS förekommer ökar familjens välmående och trygghet. 
Individer med AS passar inte alltid in i de mallar som samhället ställer upp, detta märks 
tydligt av föräldrarnas uppgifter att den största problematiken är skolan. Enligt informanterna 
är insatserna inte alltid utformade efter deras behov. Det finns ett behov av att samtliga 
myndigheter som bemöter dessa familjer och barn får en ökad förståelse för problemet och 
utvecklar bemötande metoder. Exempel på vidare forskning kan vara hur samarbetet mellan 
de olika myndigheterna kan förbättras och utvecklas.      
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Bilaga 1 
 
Hej! 
 
 
Våra namn är Josefin Aspendal, Maria Larsson och Susanne Larsson. Vi läser sjunde 
terminen på socionomprogrammet vid Högskolan på Gotland och skriver en C-uppsats med 
inriktning på barn och ungdomar med Aspergers syndrom.  
 
Vi önskar undersöka föräldrarnas personliga upplevelser av stöd före, under och efter barnets 
eller ungdomens diagnostisering. Detta för att få en förståelse för vad föräldrarna upplever 
varit bra, mindre bra och vilka förbättringar som eventuellt önskas.  
 
För att göra den här undersökningen önskar vi intervjua föräldrar till barn och ungdomar med 
Aspergers syndrom. Era åsikter och upplevelser är viktiga för oss att ta del av eftersom ni är 
experter på er situation.  
 
Vi kommer att göra enskilda bandade intervjuer med föräldrarna. Materialet från intervjuerna 
kommer att behandlas som sekretessmaterial. Det är frivilligt att delta och alla deltagare 
kommer att avidentifieras. De inspelade banden kommer att förstöras efter skriftlig 
sammanställning av intervjuerna. Intervjufrågorna kommer att vara samma till alla föräldrar.  
 
Intervjuerna kommer att genomföras under vecka 16, 17 och eventuellt i vecka 18.  
 
Är ni intresserade av att medverka i en intervju, kontakta någon av oss så fort som möjligt.  
 
 
Josefin Aspendal  070- 28 79 029 
 
Maria Larsson  073-55 39 840 
 
Susanne Larsson  073-36 04 786    
 
 
 
 
Tack på förhand! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


