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1 Inledning 
Här kommer vi att ta upp bakgrunden till vårt syfte, våra problemformuleringar samt 
avgränsningar.  
 

1.1 Bakgrund 
Som föräldrar kan det vara svårt att få tiden att räcka till för alla barnen. I en familj med ett 
funktionshindrat barn blir det ännu tydligare då det funktionshindrade barnet kräver mycket 
uppmärksamhet samt har speciella behov. I vår forskningsöversikt framkom det att det finns 
en hel del forskning på hur funktionshindrade barn mår men hur man ska stödja deras syskon 
och föräldrar har ofta kommit i skymundan. Vi anser att man behöver flytta fokus från att 
enbart se det funktionshindrade barnet till att se hela familjens behov. Hela familjen påverkas 
på något sätt av ett funktionshindrat barn och i vissa fall mår familjemedlemmarna dåligt och 
behöver även de uppmärksammas och få hjälp. Det är viktigt att alla familjemedlemmar får 
det stöd de behöver för att kunna hantera eventuella svårigheter samt kunna undvika att bli en 
dysfunktionell familj. Det är ett relevant ämne för socialt arbete eftersom familjerna ofta 
behöver stöd från samhället genom till exempel samtal med kurator eller habilitering. 
Tideman (2000) menar att om familjer till funktionshindrade barn får det stöd de har behov 
av redan vid beskedet om funktionshindret kan på så vis eventuella senare problem 
förebyggas.  
 
Vi har studerat hur familjer till barn med funktionshinder påverkas av och upplever sin 
situation. Vi har även studerat vilket stöd syskonen och föräldrarna till funktionshindrade 
barn har fått av samhället. Vilka behov de har haft, om de har blivit tillgodosedda eller om de 
har behov av ett ökat stöd. Vi anser att det är viktigt att hela familjen, både föräldrar, syskon 
och den funktionshindrade får en trygg och stabil grund att stå på så att de kan skapa goda 
relationer med familjen och omgivningen.  
 

1.2 Syfte och avgränsningar 
Genom den här studien vill vi få fram vilket stöd syskonen och föräldrarna till 
funktionshindrade barn får från samhället samt vilka förbättringar som eventuellt behövs 
göras för att de ska få det stöd de har behov av. 
 
Vi har valt att studera följande forskningsfrågor: 
 

• Hur påverkas en familj av ett funktionshindrat barn? 
• Vilket stöd har samhället bidragit med till familjen? 
• Finns det behov av ökat stöd? 

 
Målsättningen med vår undersökning har varit att få svar på våra frågor och få klarhet i samt 
kunna beskriva den nuvarande situationen för familjer till funktionshindrade barn. Vi har valt 
att avgränsa oss genom att endast studera hur tre familjer påverkas av det funktionshindrade 
barnet. Avgränsningen sker även genom att vi endast studerar familjer med barn med autism.  
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2 Metod 
Vi kommer här att redovisa vilken metod vi har använt samt hur genomförandet av vår 
uppsats har gått till. 
 

2.1 Forskningsdesign 
Som forskningsdesign har vi använt oss av intervjuer för att få fram primärdata. Vi hade för 
avsikt att intervjua föräldrar och syskon till funktionshindrade barn, men det har främst blivit 
intervjuer med föräldrarna. Detta bland annat på grund av att syskonen av olika orsaker inte 
kunde eller ville vara med på intervjuerna. I två av familjerna deltog syskonen mer eller 
mindre aktivt. Vi har använt oss av halvstrukturerade intervjuer vilket innebär att frågor ställs, 
men att utrymme har lämnats åt intervjupersonerna att prata omkring frågorna och de tankar 
som väcks. Den halvstrukturerade intervjun garanterar att de planerade frågeområdena 
kommer med och ger en specifik information (Bell, 2000). Enligt oss är kvalitativa 
halvstrukturerade intervjuer det bästa tillvägagångssättet för att samla in den mjukdata vi 
behöver. Kvale (1997) anser att den kvalitativa intervjun är ett redskap för att ta till vara de 
lärdomar som undersökningspersonerna har. Den syftar till att få nyanserade framställningar 
av vad den intervjuade upplever och känner. Den kvalitativa intervjun försöker fokusera på 
vissa teman från den intervjuades erfarenheter. Den som intervjuas ges möjlighet att ge så 
grundliga svar som möjligt. En bra intervjuare försöker enligt honom ta reda på de innebörder 
som är av vikt för undersökningen och om det behövs, be om förtydliganden av uttalanden 
som görs. Holme och Solvang (1997) menar att styrkan i den kvalitativa intervjun är att 
undersökningssituationen liknar ett vanligt samtal. I en kvalitativ intervju vill man få fram 
undersökningspersonernas egna uppfattningar. Genom att vi antar att de intervjupersoner som 
deltar har stor kunskap om det som undersöks, kan vi få större kunskap om det vi studerar. I 
intervjuerna har vi använt oss av öppna frågor eftersom det ger möjlighet till bredare svar. 
Med hjälp av bredare svar kan man få fram mer information vilket är positivt. Samtidigt kan 
det också vara negativt på grund av att det tar lång tid att gå igenom intervjuerna samt att de 
kan bli svåra att strukturera upp. Vi har ändå valt att använda oss av intervjuer med öppna 
frågor eftersom man kan ta del av intressant information som man till en början inte hade 
tänkt på. Det visade sig att det stämde då första intervjun gav nya tankar som vi inte tänkt på 
förut. Eftersom vi hade tänkt intervjua syskon är det också bra att vi har möjlighet att förklara 
frågorna på ett annat vis vid eventuella missuppfattningar. Under en intervju har man 
möjlighet att gå djupare in på svaren samt att hamna på sidospår som kan leda till intressant 
information man inte tänkt ställa frågor om från början. Det är dock viktigt att tänka på att 
inte ställa ledande frågor när man använder sig av intervjuer. Som intervjuare är det även 
viktigt att inte ha förutfattade meningar om slutresultatet innan man har gjort intervjuerna. Att 
försöka vara nollställd inför varje intervju är betydelsefullt eftersom alla intervjupersoner är 
olika och har individuella erfarenheter och åsikter även om de kommer från liknande 
familjeförhållanden. Intervjupersonerna fick själva välja platsen för intervjun så att miljön 
skulle kännas trygg för dem vilket förhoppningsvis medförde att de vågade och ville berätta 
mer.  
 
Vi ville införskaffa primärdata om hur föräldrarna och syskonen upplever sin situation. Det 
var intressant att få fram föräldrarnas egna uppfattningar och tankar om deras och syskonens 
situation. Vi har arbetat med att utveckla våra intervjufrågor för att få svar på våra 
problemformuleringar samt få en hög validitet i undersökningen. Med väl utarbetade frågor 
hade vi en förhoppning om att få hög reliabilitet.  
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Reliabilitet och validitet är begrepp som nyttjas för att redogöra för i hur hög grad en 
undersökning är pålitlig. Reliabiliteten anger hur tillförlitligt och användbart ett 
mätinstrument är och validiteten om forskaren mäter det den avsett att mäta (Ejvegård, 2003). 
I en intervjuundersökning avgörs reliabiliteten av riktigheten i forskarens tolkning av det som 
förmedlats i intervjun (Starrin & Svensson, 1994). Vi anser att vi har hög validitet eftersom 
resultatet stämmer överens med vårt syfte. Att göra intervjuer är ett bra mätinstrument men vi 
anser att vi hade fått högre reliabilitet om vi hade haft fler intervjuer. Dock tror vi att vi har 
lyckats tolka resultaten på ett bra sätt. Vi har använt oss av fallstudier som enligt Halvorsen 
(1992) är bra vid undersökningar av en eller ett mindre antal enheter. Eftersom tanken med 
vår studie inte är att göra generaliseringar så passar fallstudier bra då vi vill analysera behovet 
av stöd till familjer med funktionshindrade barn samt hur familjen påverkas av att ha ett 
funktionshindrat barn.  
 
Eftersom vi valt att använda oss av intervjuer är det även viktigt att tänka på 
intervjuareffekten. Enligt Halvorsen (1992) kan intervjuareffekten leda till att 
intervjupersonerna ger de svar som de tror att intervjuaren vill höra. Intervjuarens 
personlighet kan även den påverka svaren. Vi upplever att våra intervjupersoner inte har varit 
rädda för att uttrycka sina åsikter och tankar om sin situation. En orsak till det kan vara att 
våra frågor inte var så intima.  
 
Intervjupersonernas aktuella känslomässiga tillstånd kan även det påverka deras svar. 
Minnesfel kan förekomma eftersom vissa av frågorna handlar om vad som utspelats för flera 
år sedan och det kan vara lätt att glömma händelser. Beroende på om deras känslomässiga 
tillstånd är positivt eller negativt under intervjun kan det ena överväga och ge minnesfel 
genom att enbart fokusera på och minnas antingen det som är bra eller det som är dåligt. I det 
färdigställa arbetet kommer våra intervjupersoner att vara anonyma vilket kan göra att de 
vågar berätta mer under intervjuerna och att man på så sätt kan få fram en mer rätt bild av 
deras situation.   
 

2.2 Tillvägagångssätt  
För att samla in material till vår teoridel har vi använt oss av sekundärdata så som böcker och 
artiklar som vi införskaffat genom sökningar på Mittuniversitetets bibliotek. Under vårt 
arbete med forskningsöversikten använde vi oss av flera källor som vi även har använt oss av 
i vår c-uppsats. Men vi ska även fördjupa oss ännu lite mer i ämnet och söka vidare efter 
färskare information främst i form av nya artiklar. För att hitta relevanta artiklar har vi använt 
oss av bibliotekets olika databaser, bland annat Academic search elite, Artikelsök, 
PUBMED/MEDLINE samt Social services abstracts. Vi har även tagit del av lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade för att se vilket eventuellt stöd man som familj till ett 
funktionshindrat barn har laglig rätt till. Vi har också varit i kontakt med Barn och 
ungdomshabiliteringen, LSS, Socialtjänsten samt Barnavårdscentralen i den berörda 
kommunen för att se vilka insatser de har till familjer med funktionshindrade barn. 
 
Personerna som vi har intervjuat har först tagits ut genom klusterurval. För att sedan få fram 
det slutgiltiga urvalet användes självselektion. De intervjupersoner, som vi har valt att 
tillfråga, har vi fått kontakt med genom en anhörig till en av författarna som arbetar som 
specialpedagog inom särskolan, i en grupp där barnen har autism. En viss 
familjekonstellation efterfrågades av oss, eftersom vi ville ha möjlighet att intervjua syskon 
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till det funktionshindrade barnet. De möjliga intervjupersonerna tillfrågades av 
specialpedagogen, om de godkände att vi fick tillgång till deras namn, adresser och 
telefonnummer, för att vi skulle kunna ta vidare kontakt för vår studie. Samtliga tillfrågade 
familjer gav sitt godkännande till detta.  Efter detta godkännande skickade vi ett missivbrev 
(Bilaga 1) till familjerna med information om syftet med undersökningen, 
undersökningsområde, fakta kring hur tid och plats för intervjun skulle bestämmas samt de 
etiska regler som skulle följas. Därefter togs ytterligare telefonkontakt där vi frågade om de 
ville delta, bestämde tid och plats för intervjun samt informerade om de huvudsakliga 
frågorna. Intervjuerna genomfördes vid en tidpunkt och på platser som vi kommit överens 
om. Innan intervjun kontrollerade vi att det var ok att intervjun bandades. Intervjun följde 
intervjufrågor (Bilaga 2) som familjerna fick i samband med att vi träffades. Intervjufrågorna 
besvarades på ett berättande sätt. Alla intervjutillfällen kännetecknades av en avslappnad 
atmosfär. Efter intervjun följde en fråga om den intervjuade hade något mer att tillägga och 
sedan stängdes bandspelaren av.  
 
Intervjufrågorna har vi utarbetat tillsammans. Under intervjuerna var båda närvarande, en av 
oss antecknade medan den andra ställde frågorna. Den första intervjun skrev vi av 
tillsammans för att få ett gemensamt upplägg, sedan skrev vi ut en var av de resterande två. 
Teoridelen har vi delvis skrivit var för sig och sedan bearbetat den tillsammans. Metoden, 
resultatet, analysen och diskussionen har vi utarbetat gemensamt.  
 
När sammanställningen av intervjuerna var klar så skickade vi ett brev (Bilaga 3) och 
bifogade respektive familjedel till var och en av familjerna. På så sätt kunde de få läsa 
igenom texten och få möjlighet att framföra funderingar eller eventuella ändringar.  
 

2.3 Bearbetning av material 
Vi har använt oss av bandinspelningar under våra intervjuer och behövde först och främst 
skriva ut dem innan vi kunde börja analysera dem. För att få fram vad intervjupersonerna sa 
fick vi lyssna igenom banden ett flertal gånger. Vi utelämnade oväsentliga delar som inte 
hade med intervjun att göra. Utifrån våra intervjufrågor delade vi in svaren i olika teman 
vilket gjorde det lättare att analysera samt hitta skillnader och likheter. Intervjupersonerna 
återkom till tidigare ställda frågor under intervjun så det var enklast att dela in intervjuerna i 
teman för att få en helhet samt för att få ut så mycket relevant information som möjligt och 
inte missa väsentliga tankar. På så sätt kunde vi testa vår insamlade data mot tidigare 
forskning och se om de stämde överrens eller inte. Detta gjorde att vi mot slutet kunde skriva 
en diskussion och reflektera över resultatet vi fått fram samt förbättringar som eventuellt 
behöver göras när det gäller stöd till familjer med funktionshindrade barn. I analysen och 
diskussionen har vi även fått möjlighet att titta närmare på eventuella uppseendeväckande 
resultat. Under hela arbetets gång har vi försökt att tänka på att ha ett kritiskt förhållningssätt 
till vår insamlade data, för att på så vis inte fastna i andras tankemönster, utan se på vårt 
insamlade material ur vårt eget perspektiv. 
 

2.4 Metoddiskussion 
Värt att fundera på är om en av intervjuarnas personliga relation med personen som förmedlat 
kontakten kan påverka resultatet av intervjuerna. Intervjumiljön kan påverka hur 
intervjupersonerna svarar på intervjufrågorna. Familjerna fick själva välja var intervjuerna 
skulle äga rum. Vi träffade två av familjerna i deras hem och en tredje familj på ett café. I 
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hemmiljö kanske vissa känner sig tryggare och har möjlighet att svara mer ingående på 
frågorna. En intervju i hemmet kan även ge större möjlighet till längre intervjuer eftersom de 
störande momenten är färre. På ett café finns risken för störande moment som tillexempel. 
risken att man träffar på någon som man känner och därför blir hindrad i sitt berättande. Det 
behöver inte vara negativt att träffas på ett café, människor är olika och det finns säkert de 
som känner sig mer bekväma med att träffa nya människor på en neutral plats. Eftersom vi 
inte känner intervjupersonerna så är det svårt att säga hur valet av platsen för intervjun 
påverkade dem.  
 
De funktionshindrade barnen i familjerna var inte närvarande under intervjuerna. Vi tror inte 
att det hade spelat någon roll om de hade varit närvarnade eftersom vår uppfattning är att alla 
tre familjerna har öppna relationer och inte döljer sina åsikter. Vid två av intervjuerna 
närvarade syskonen. Under en av intervjuerna var syskonen hemma men deltog inte i intervjun. 
Under alla intervjuerna hade föräldrarna den mest aktiva rollen. Därför har syskonens situation 
till stor del beskrivits ur föräldrarnas uppfattning. I en av intervjuerna deltog inte pappan på 
grund av arbete. Därför fick vi endast mammans perspektiv under den intervjun. Det kan 
tänkas att svaren blivit lite annorlunda om han varit med. Jämför man med de andra 
intervjuerna så var de föräldraparen i stort sett eniga i svaren på alla frågorna. Det kan tänkas 
att det även skulle ha varit så under den intervjun där pappan inte kunde närvara.  
 
Valet av intervjufrågor grundade vi på vårt syfte. De frågorna vi har ställt till familjerna anser 
vi ge bra svar på våra problemformuleringar. Att inleda intervjuerna med att be familjen 
beskriva hur vanliga vardagssituationer ser ut tycker vi var bra för det gav en tydlig bild av 
deras behov av stöd. Det var även en bra fråga att bygga vidare på. Under den första intervjun 
fick vi uppslag till ett par nya frågor som vi även ställde till de andra familjerna. Det var 
frågor gällande önskat stöd, jämförelser med jämnåriga till det funktionshindrade barnet samt 
vad det bästa är med det funktionshindrade barnet. 
 
Vi har haft förmånen att få träffa alla tre pojkarna. Två av dem, träffade vi före intervjuerna 
och en av dem efter intervjun. Det var bra att träffa barnen då vi fick en bild av deras 
specifika funktionshinder. Hade vi träffat ett eller inget av barnen så är det mycket möjligt att 
vi trott att alla barnen hade samma grad av funktionshinder. Genom att träffa dem fick vi 
möjlighet att se deras olika personligheter. Vi har fått en djupare förståelse om vad föräldrarna 
pratar om gällande stöd och liknande. Om vi inte hade träffat någon av pojkarna hade våra 
tolkningar av intervjuerna kunnat bli helt annorlunda.  
 
Målsättningen med intervjuerna var att få en bild av hur stödsituationen ser ut för familjer till 
barn med funktionshinder. Resultatet kan naturligtvis inte ge en heltäckande bild av hur 
föräldrar till funktionshindrade barn i den aktuella kommunen ser på sin situation. Huruvida 
en större undersökningsgrupp givit liknande resultat vet vi inte, men det skulle kunna tänkas 
att resultaten blivit liknande då det som framkommit i intervjuerna överensstämmer, mer eller 
mindre, med tidigare forskning 
 
Viktigt att komma ihåg är att det är våra tolkningar om hur familjerna upplever sin situation. 
Även om vi med stor noggrannhet skrev ner intervjuerna så är det våra tolkningar och val av 
specifika delar av intervjuerna som vi använt oss av vilket kan leda till feltolkningar.  
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2.5 Metodproblem 
Vi har sökt efter nya artiklar till vår teoridel angående stöd till familjer med funktionshindrade 
barn men inte funnit några nya som är relevanta för vår uppsats. Eftersom vi är oerfarna som 
intervjuare kan det hända att vi har missat att ställa följdfrågor och på så vis missat intressant 
information. Under renskrivningen av intervjuerna var det ibland svårt att höra vad 
intervjupersonerna ordagrant sa på bandet bland anat på grund av störande ljud eller lågmälda 
röster. I analysen har vi vid några tillfällen haft lite svårigheter med att tolka 
intervjupersonernas svar eftersom de ibland antyder men inte tydligt uttrycker sina åsikter. 
Tanken med studien var att intervjua föräldrar och syskon till funktionshindrade barn men av 
olika anledningar blev det inte så. Vi har främst intervjuat föräldrarna vilket gör att det är 
deras perspektiv på hur situationen påverkar syskonen. Vilket i sin tur har gjort att en del av 
informationen om syskonens situation inte är förstahands information och därför kanske inte 
helt stämmer överrens med verkligheten.  
 

2.6 Forskningsetiska frågor 
Studien har följt de etiska regler som är skapade av Vetenskapsrådet (2002). Alla som berörts 
av studien har i ett missivbrev informerats enligt de fyra huvudkrav som finns hos 
Vetenskapsrådet. Kraven handlar om information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. 
 
Informationskravet har uppfyllts genom att de som intervjuats fått information om syftet med 
intervjun och hur den ska genomföras. Samtyckeskravet, genom att alla som deltagit i 
intervjun har upplysts om att deltagandet är frivilligt. Konfidentialitetskravet uppfylls på så 
sätt att alla de intervjuade personernas identiteter är anonyma. Nyttjandekravet uppfylls 
genom att de uppgifter och resultat som framkommer endast ska användas i den här studien. 
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3 Teoridel 
I del tre har vi skrivit om autism och utvecklingsstörning och en del om lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) för att få en djupare förståelse för vad det kan 
innebära att leva med någon som har ett funktionshinder. Vi har även en del om tidigare 
forskning samt våra samtal med bl.a. Barn och ungdomshabiliteringen för att med hjälp av 
dem sedan kunna analysera våra intervjuer. 
  

3.1 Autism och utvecklingsstörning 
Här redovisar vi i korthet vad det kan innebära att ha ett funktionshinder som autism och 
utvecklingsstörning för att ge möjlighet till en djupare förståelse. 
 
WHO definierar funktionshinder enligt följande: 
 

Funktionshinder är den begränsning som gör att en människa som 
drabbats av en skada inte kan göra saker, utföra handlingar, i stort sett 
leva på det sätt och inom de gränser som anses vara normala. 
Funktionshindret behöver inte vara något handikapp. Det blir det 
beroende på den miljö den funktionshindrade befinner sig i 
(Ingvarsson, Parsmo & Spångberg. 1998 s.154). 

 

3.1.1 Autism 
I Sverige föds varje år minst 200 barn med autism var av de flesta är pojkar. Det finns många 
olika grader av autism och barnen har ofta även en utvecklingsstörning eller syn- eller 
hörselskada. Autismen visar sig tidigt i barndomen vanligen före men ibland efter tre års ålder 
(Riksföreningen Autism). Personer med autism har djupgående störningar i sin sociala 
förmåga, kommunikation samt beteende (Everitt, 2005). De har även ofta problem med att 
tolka och använda sig av kroppsspråk (Riksföreningen Autism). Det leder till att de har 
svårigheter med den psykosociala och eller den pedagogiska anpassningen, vilket i sin tur ofta 
leder till livslånga allvarliga psykiska funktionshinder (Everitt, 2005). Barn med autism leker 
på ett annorlunda vis jämfört med jämnåriga. Istället för att köra med en leksaksbil så kan de 
skallra med den. Deras lek är inte varierande eller spontan och de har lätt för att uppslukas av 
en enskild aktivitet. Det finns de med autism som är starkt rutinbundna och därför kan reagera 
kraftigt vid små förändringar. Många personer som med autism har annorlunda 
rörelsemönster och reagerar inte på samma sätt som personer utan autism på sinnesuttryck. De 
har även ofta försenad eller ingen talutveckling. Vanligt är också att de tolkar det man säger 
bokstavligen (Riksföreningen Autism). 
 

3.1.2 Utvecklingsstörning 
Om det under ett barns utvecklingsperiod (0-16 år) inträffar en brist eller skada så kan en 
utvecklingsstörning utvecklas. Det är en intellektuell funktionsnedsättning som är av olika 
svårighetsgrad. För att kunna klara av sin livsföring och ta del av samhället kan personen med 
utvecklingsstörningen behöva hjälp i form av olika insatser hela livet. För att bedöma den 
intellektuella förmågan så väger man samman psykologiska, sociala och pedagogiska faktorer 
(Everitt, 2005). 
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3.2 Vad säger lagen?  
Nedan följer enligt vårt tycke väsentliga delar från Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS).  
 
1993 antogs Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i Sverige. För 
rådgivning och stöd är det vanligen landstinget som är uppdragsgivare och kommunen har 
ansvar över resterande rättigheter och insatser. Kommun och landsting har skyldighet att söka 
upp funktionshindrade och informera om vilken hjälp de har rätt till (Lindblad, 2006). 
Kommunen har ett ansvar att se till så att de funktionshindrade får sina behov tillfredställda. 
Informationen om hur enskilda ska gå tillväga för att få stöd samt kunna bevaka sina 
rättigheter ska vara lättillgänglig. De som tillhör någon av LSS personkretsar har rätt till 
information om deras mål och medel. Även deras anhöriga och människor som arbetar i 
allmän tjänst har rätt att ta del av informationen. Landstinget är de som har ansvaret för 
rådgivning samt personligt stöd till den funktionshindrade (Everitt, 2005). 
 
För att ha rätt till stöd enligt LSS så ska man enligt 1 § ingå i någon av följande personkretsar: 
1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd (1§1). 
2. Personer som efter utvecklingsåren har fått en hjärnskada genom yttre våld eller kroppslig 
sjukdom (1§2). 
3. Personer med andra funktionshinder än begåvningsmässiga (1§3). (Everitt, 2005 s 12-13) 
 
Målet med lagen är att underlätta full delaktighet i samhället så att den enskilde kan leva som 
alla andra samt ha jämlika levnadsvillkor. Att den enskilde har inflytande och 
medbestämmande över sin situation samt att visa respekt för den enskildes integritet är viktiga 
grunder som lagen bygger på. Det är endast den funktionshindrade själv som kan godkänna 
insatserna. Om den enskilde är under 15 år eller saknar förmågan att ta ställning kan undantag 
göras och en utsedd förmyndare, god man eller vårdnadshavare kan ta beslutet (Everitt, 2005, 
Grunewald & Leczinsky, 2001). 
 
Enligt LSS så har man som funktionshindrad rätt till stöd förutsatt att man inte redan har fått 
samma stöd på något annat vis. Men om man kan få stöd på annat sätt men inte har utnyttjat 
det har man ändå rätt till stöd från LSS. Det räcker alltså inte att behovet kan tillgodoses på 
annat sätt. Insatserna ska vara lättillgängliga och bidra till att stärka förmågan att leva ett 
självständigt liv (Everitt, 2005). 
  
Enligt LSS § 9 finns det punkter där man kan läsa vilket stöd och vilka insatser man som 
funktionshindrad har rätt till: 
1. Rådgivning och annat personligt stöd 
2. Personlig assistans 
3. Ledsagarservice 
4. Kontaktperson 
5. Avlösarservice  
6. Korttidsvistelse    
7. Korttidstillsyn 
8. Boende för barn och ungdom 
9. Boende för vuxna 
10. Daglig verksamhet   (Everitt 2005, Grunewald & Leczinsky 2001). 
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3.3 Tidigare forskning om familjer till funktionshindrade barn 
Under denna del kommer vi att ta upp tidigare forskning som vi anser är relevant utifrån vårt 
syfte. Vi beskriver i korthet relationerna inom familjer och hur föräldrar och syskon påverkas 
vid beskedet om funktionshindret samt deras fortsatta påverkan under det funktionshindrade 
barnets uppväxt. Vi har även tagit upp forskning som finns gällande familjers behov av stöd 
och deras uppfattning om det stöd som finns. 
 

3.3.1 Familjerelationer  
Under uppväxten fungerar syskon som viktiga delar av varandras uppväxt. Det finns flera 
faktorer som påverkar syskonskapet bland annat hur man har det känslomässigt hemma, 
relationen till sina föräldrar samt hur sammanhållningen ser ut inom familjen. Föräldrarnas 
olika relationer till syskonen kan påverka syskonrelationen negativt. Om föräldrarna 
särbehandlar något av syskonen kan det medföra att de andra syskonen känner sig mindre 
värda (Stenhammar, 1999). Risken för konflikter och rivalitet mellan syskon kan öka i 
familjer med ett funktionshindrat barn på grund av att syskonen anser att de får för lite 
uppmärksamhet (Tideman, 2000). Många föräldrar anser att de har mindre tid över för det 
friska barnet (Burke, 2004). Hur syskonen anpassar sig till sin nya livssituation är väldigt 
individuellt (Tideman, 2000). En ofta oskriven regel som finns i många familjer med 
funktionshindrade barn är att man inte får vara arg eller svartsjuk på det funktionshindrade 
syskonet. Det kan leda till att dessa familjers relationer blir spända då man varken får 
känna eller visa vissa känslor utan istället håller dem för sig själv. På sikt kan detta leda till 
aggressioner då känslorna inte bearbetas eller då en normal utveckling genom normala 
konflikter eventuellt inte sker. Relationerna inom familjen är viktiga inför framtiden då det 
är genom de sociala samspelen mellan föräldrar och syskon som syskonen lär sig hur de 
ska bete sig i olika situationer. Genom det sociala samspelet lär de sig hur man skaffar 
vänner samt i vilka konfliktsituationer de ska ge med sig. Man mister de lärdomarna om 
man växer upp i en syskonrelation helt utan konflikter (Norén & Sommarström, 1980).  
 
Det finns de familjer där sammanhållningen har blivit så stark att de tillbringar all tid 
tillsammans. Det leder till att de inte har något umgänge utanför familjen, nästan aldrig 
bjuder hem några vänner samt har få fritidsaktiviteter (Veisson, 2000, Norén & 
Sommarström, 1980, Tideman, 2000). För att familjen inte ska bli asociala och helt 
isolerade så är det viktigt att släkt och vänner under första tiden stödjer och hjälper till på 
bästa sätt så att de kan anpassa sig till den nya familjesituationen (Norén & Sommarström, 
1980, Tideman, 2000, Burke, 2004).  
 

3.3.2 Föräldrarnas reaktioner vid beskedet 
Om man får ett barn som är missbildat eller utvecklingshämmat skakar det familjen djupt. 
Deras vardag präglas av sorg, besvikelser samt andra människors känslomässiga reaktioner. 
Många föräldrar till funktionshindrade barn har en negativ självbild. Ibland förekommer 
det tankar hos föräldrarna att det inträffade på något sätt skulle vara deras fel. Föräldrar 
med negativa självbilder kan ha svårigheter med att ha ett varmt förhållningssätt gentemot 
sitt barn då barnet kan ses som en bekräftelse på den negativa självbilden (Cullberg, 2003).  
När man får ett funktionshindrat barn kan föräldrarnas känslor pendla mellan glädjen av ett 
nytt barn, ilska, sorg samt förnekelse (Burke, 2004). Deras sorg kan utvecklas på olika sätt 
beroende på om beskedet kom plötsligt samt hur omgivningen reagerar och beter sig. Om 
föräldrarna inte bearbetar sin sorg kan den rivas upp vid senare tillfällen under barnets 
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uppväxt. Föräldrarnas liv kan påverkas allvarligt under en lång tid om de inte bearbetar 
sorgen. Ifall de får bearbeta den på ett sätt som känns rätt för dem kommer sorgen inte att 
påverka dem senare i livet, även om den tar hårt på dem för stunden. Känslorna föräldrarna 
har trycks undan, läggs på hög och får inte bearbetas (Fyhr, 2002). 
 

3.3.3 Kriser under det funktionshindrade barnets uppväxt 
I olika studier har det framkommit att vid upptäckten av eller informationen om att deras 
barn har ett funktionshinder genomgår föräldrarna en kris med efterföljande faser: chock, 
reaktion, bearbetning och återhämtning. Dock är det inte alla som går igenom alla faserna 
eller i samma ordning (Tideman, 2000). Den som först drabbas av chock är ofta mamman. 
Den andra föräldern får därför hålla tillbaka sin krisreaktion så att vardagen kan fortsätta att 
fungera (Lagerheim, 1992). När föräldrarna befinner sig i chockfasen kan de isolera sig 
samt känna sig handlingsförlamade medan omgivningen tror att barnets diagnos har sjunkit 
in eftersom föräldrarna utåt har ett behärskat beteende (Tideman, 2000). Till följd av att 
föräldrarna börjar ta till sig beskedet och inser vidden av diagnosen så har de kommit in i 
reaktionsfasen (Åkerström, 2004). Under den fasen kan föräldrarna rikta sina aggressioner 
utanför familjen, ofta mot den sjukvårdspersonal som förmedlat budskapet. Vanligt är 
också att föräldrarna känner sig deprimerade på grund av att de anklagar sig själva samt har 
skuldkänslor. När den första sorgen har lagt sig hamnar de flesta föräldrarna i 
bearbetningsfasen. Det är först nu som de flesta föräldrar börjar diskutera med varandra hur 
de på bästa sätt ska kunna tillgodose sitt barn behov. De lär känna sitt barns behov samt 
kan ta in råd från professionella för att öka sin kunskap (Åkerström, 2004, Tideman, 2000). 
Ibland försummas föräldrarnas expertis på sina barn, då professionella pga. sin 
yrkeskompetens tror att de alltid har de bästa lösningarna. Efter hand som tiden går blir 
tillvaron mer normaliserad för föräldrarna. Under barnets fortsatta utveckling kan nya 
kriser uppkomma bland annat vid skolstarten, vid yrkesval eller eget boende (Tideman, 
2000). 
 
Det finns fem perioder under ett barns uppväxt som är mer eller mindre kritiska. Dessa fem 
faser är när barnet lär sig att gå, prata, börjar skolan, kommer i puberteten samt när barnet 
så småningom når vuxen ålder. Det finns ytterligare fem faser som kan vara kritiska för en 
familj med ett funktionshindrat barn. De infaller då diagnosen fastställs, när yngre syskon 
mentalt växer om det funktionshindrade syskonet, när familjen har behov av samhällets 
stöd, vid försämringar av barnets funktionshinder samt vid behov av förmyndare (Roll-
Pettersson, 1992).  
 

3.3.4 Behov av stöd 
Äldre studier har visat att den extra belastning ett funktionshindrat barn ger kan påverka 
föräldrarnas psykiska hälsa negativt. Senare studier visar att om föräldrarna får tillräckligt 
med stöd så kan det förhindras (Tideman, 2000). I studier framkommer det att mammor till 
funktionshindrade barn visar tendenser på att inneha fler negativa känslor som frustration 
och bitterhet. De lider även oftare av depressioner (Veisson, 2000). För att kunna förstå sitt 
barns behov och kunna tillgodose dem på bästa sätt kan föräldrarna behöva handledning 
och pedagogiskt stöd. Även andra föräldrar med längre tids erfarenhet av handikappade 
barn är ofta till bra hjälp (Lagerheim, 1992). Undersökningar har visat att föräldrar till barn 
med multihandikapp eller utvecklingsförseningar är de föräldrar som är minst nöjda med 
det stöd som finns tillgängligt från habiliteringen. I USA har det genom en liten studie 
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framkommit att det föräldrarna tyckte var mest ansträngande med att ha ett 
funktionshindrat barn var att mycket tid och energi gick åt till kontakter med professionella 
(Lindblad, 2006). Flera föräldrar är besvikna över att de måste ta reda på all information 
själva. De tycker också att de måste kämpa för alla insatser. Men det finns även de som är 
nöjda med det stöd de har fått. Det är oftast välfärdssystemet som föräldrarna tycker sviker 
och inte de professionella själva (Olsson, 2004). 
 
Det har framkommit att föräldrar till funktionshindrade barn vill ha lättillgänglig skriftlig 
information om sitt barns funktionshinder och om hur och var de kan få stöd. De skulle 
även vilja ha en väl insatt person som de kan vända sig till med sina frågor. Mammor till 
barn med autism anser att det bästa stödet kommer från andra mammor i situationer som 
påminner om deras som de kan rådfråga. Många föräldrar känner brister i samt att de har 
fått kämpa för det stöd de fått. Professionellt stöd gör att föräldrarna känner sig trygga och 
kompetenta i sitt föräldraskap. Syskon till funktionshindrade barn får ofta vara ett 
informellt stöd till sina föräldrar eftersom de ibland hjälper till att ta hand om sitt syskon 
(Lindblad, 2006). 
 

3.3.5 Hur föräldrarna påverkas 
Enligt studier så är det oftast mamman som har den bästa kontakten med det 
funktionshindrade barnet (Tideman, 2000, Stenhammar, 1999). Utländska studier visar att 
det är vanligt med skilsmässor i familjer med funktionshindrade barn. Det är svårt att från 
forskning utläsa om det är den nya situationen med ett funktionshindrat barn eller om det är 
andra faktorer som kan ligga till grund för skilsmässa. Trender man kan se är att de 
förhållanden som tidigare var instabila ofta slutar i skilsmässa medan de förhållanden som 
är stabila utvecklas positivt samt klarar av påfrestningarna (Tideman, 2000). Goda 
relationer mellan föräldrarna bevaras och förstärks i deras gemensamma engagemang för 
det funktionshindrade barnet (Lagerheim, 1992). 
 
Det har framkommit att föräldrar till funktionshindrade barn ofta tycker att det är jobbigt 
med förändringar. De vill gärna fortsätta med de rutiner som de vet fungerar istället för att 
prova något nytt. Studier visar att föräldrarna inte anstränger sig lika mycket som föräldrar 
till friska barn att skaffa nya vänner. En orsak till det kan vara att de ofta lider av mycket 
stress samt har lite tid för aktiviteter utanför familjen då det funktionshindrade barnet 
kräver mycket tid. En annan anledning kan vara att föräldrarna i högre utsträckning än 
föräldrar till friska barn känner sig obekväma runt andra människor (Veisson, 2000). 
Föräldrar till barn med autism tycker inte att de har samma möjligheter som andra familjer 
att åka på semester eller utöva fritidsaktiviteter. De anser att den största anledningen till att 
det är svårt med fritidsaktiviteter är att de har svårigheter att skaffa barnvakt. Familjer med 
funktionshindrade barn anser även att det är svårt att hitta aktiviteter som passar dem. 
Många föräldrar tycker att det är svårt att ha ett socialt liv utanför familjen. De upplever att 
andra människor undviker dem samt att de själva varken har ork eller tid. Mammor till barn 
med autism tycker inte att de har tillräckligt med tid för sig själva (Olsson, 2004). 
 
Vissa föräldrar ser barnets personlighet som det bästa med att ha ett funktionshindrat barn. 
En del ser det positiva i barnets framsteg medan andra tycker att deras eget självförtroende 
har stärkts samt att de fått en ny mening med sina liv. Få ser inga positiva aspekter med att 
ha ett funktionshindrat barn (Olsson, 2004). 
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3.3.6 Hur syskonen påverkas 
När en ny familjemedlem föds så är det en stor förändring för de äldre syskonen. Om det nya 
syskonet är funktionshindrat blir förändringen ännu större. Det är inte alltid som syskonens 
känslomässiga tillstånd uppmärksammas, som att syskonen delar föräldrarnas stress under 
graviditeten, förlossningen samt när föräldrarna inser barnets funktionshinder. När syskonen 
blir äldre tar de ofta på sig mer och mer ansvar och delar på så sätt föräldrarnas motgångar. 
Syskonen får ofta en högre status i familjen men det kan även leda till ökad stress. 
Skolsituationen påverkar även den stressens effekt på syskonet (Burke, 2004). 
 
Många olika faktorer har betydelse för hur ett barn påverkas av att ha ett funktionshindrat 
syskon, till exempel om syskonet är äldre eller yngre, hur många syskon man är i familjen, 
relationsmönstret i familjen, omvärldens attityder, möjligheter till att få hjälp av samhället och 
omgivningen, familjens socioekonomiska status. Stämningen i familjen påverkar också hur 
syskonen upplever situationen. I en familj med en öppen relation till varandra där de kan 
diskutera känslor och problem har det vanligen även lättare att hantera dem. Syskonen får 
möjlighet att framföra sina känslor, på så sätt kan familjemedlemmarna lättare hitta stöd i 
varandra och få en bättre familjesituation. Det har visats sig att det kan vara positivt om det i 
en familj där det finns ett funktionshindrat barn även finns syskon som inte är 
funktionshindrade. Relationerna mellan syskonen kan bli naturligare och bättre eftersom de 
kan utveckla ett bra socialt samspel. Familjen kan även få en ökad gemenskap och en större 
kontaktyta ut mot samhället (Norén & Sommarström, 1980).  
 
I de familjer som har en öppen dialog och där föräldrarna kan stödja och göra syskonen 
uppmärksamma på det funktionshindrade barnets behov kan syskonen utveckla empati och 
få förståelse för att det funktionshindrade syskonet kräver mer uppmärksamhet. 
Syskonrelationen kan få bättre kvalité när syskonen har mer kunskap om vad 
funktionshindret innebär (Stenhammar, 1999).  
 
Syskon till funktionshindrade kan ha svårt att skaffa vänner eftersom de kan tycka att det är 
jobbigt att berätta om syskonets funktionshinder. Det kan även vara så att de får avstå från att 
leka på grund av att de behöver hjälpa till hemma med att till exempel passa sitt syskon (Guite 
m.fl. 2004, Tideman, 2000, Burke, 2004). Flera syskon, ofta flickor har själva blivit mobbade 
på grund av att de har ett funktionshindrat syskon (Burke, 2004, Stalker & Connors, 2004, 
Veisson, 2000). Syskon som inte är rädda för att berätta om sitt funktionshindrade syskon är 
ofta mindre osäkra och blyga i jämförelse med de barn som förnekar sitt syskon. De är sällan 
retade och har kompisar som de tar med sig hem utan att skämmas över sitt syskon (Veisson 
2000). 
 
Studier på syskon till barn med autism visar att de barn som är mellan sex och elva år ofta 
hade mer framträdande beteendeproblem än kontrollgruppen. Det kan bero på att det är ett 
sätt för dem att söka och få uppmärksamhet av sina föräldrar. Andra utlösande faktorer kan 
vara om det finns mycket stress i hemmet eller om föräldrarna har relationsproblem. 
Generellt sett har syskon inte lättare att få anpassningsproblem än barn utan ett syskon med 
autism har (Verté, 2003). 
 
Yngre syskon till funktionshindrade tycker vanligtvis inte att det är så stora problem med att 
ha ett funktionshindrat syskon. Först när barnen börjar skolan börjar de förstå att deras syskon 
är annorlunda. Ibland kan avundsjuka uppstå om det funktionshindrade syskonet får vissa 
fördelar som inte de andra syskonen får ta del av (Stenhammar, 1999). I takt med att syskonen 
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blir äldre desto större kan klyftan bli mellan dem och det funktionshindrade syskonet (Norén 
& Sommarström, 1980). Syskon som har en bra relation i barndomen har ofta ett fortsatt 
känslomässigt stöd hos varandra även i vuxen ålder (Stenhammar, 1999). 
 

3.3.7 Syskonansvar  
Eftersom ett funktionshindrat barn behöver mer uppmärksamhet och stöd än ett friskt barn 
ställer det krav på föräldrarna som sträcker sig över den naturliga föräldraförmågan. Det är 
lätt att föräldrarna lägger för mycket ansvar på syskonet. Detta kan sedan leva kvar som 
minnen under en lång tid hos syskonet och barndomen upplevs kretsa kring att ta ansvar 
(Stenhammar, 1999). Ofta tar syskon till funktionshindrade barn på sig en föräldraroll för 
att få uppmärksamhet av sina föräldrar. Ofta tar det äldsta syskonet mest ansvar och flickor 
tar oftast på sig mer ansvar än pojkar (Norén & Sommarström, 1980). Att hjälpa till 
behöver inte alltid vara ett försök till att få föräldrarnas uppmärksamhet och gillande. Det 
kan vara att syskonen accepterar sin situation och roll i familjen. En annan anledning kan 
vara en känsla av att syskonen på något sätt vill kompensera det faktum att de är friska 
(Burke, 2004). Det finns även de syskon som upplever att de har fått tillräckligt med 
uppmärksamhet av sina föräldrar (Stenhammar, 1999). Syskon har känt att de måste vara 
starka och duktiga för att bli uppskattade av sina föräldrar. Men de har även känt lojalitet 
med sina föräldrar i någon form av delat föräldraansvar (Norén & Sommarström, 1980). 
Vissa anser att de inte har rätt till föräldrarnas tid, det funktionshindrade syskonets behov är 
primära medan deras egna är sekundära (Burke, 2004). Syskon till funktionshindrade barn 
beskriver ofta sig själva som mogna och ansvarskännande. Även föräldrarna upplever att 
syskonen har en högre mognadsnivå än jämnåriga (Stalker & Connors, 2004). 
 
Att ha ett svårt funktionshindrat syskon kan ha positiva effekter som visar sig genom att 
syskonen visar större mognad och ansvarskänsla, ett mer socialt inriktat beteende samt ett 
mer beskyddande och vårdande förhållningssätt. De är även mindre självcentrerade än 
andra barn i samma ålder. Negativa aspekter har visat sig vara att det i större grad än hos 
jämnåriga finns riskfaktorer och psykosociala anpassningsproblem som depressioner, 
ängslan, inåtvändhet, tendenser till att dra sig undan, blyghet, social isolering, och 
beteenden som aggression, konflikter med kamrater och skolproblem (Stenhammar, 1999, 
Guite m.fl. 2004, Veisson, 2000). Andra studier har endast funnit lite eller minimalt med 
bevis för dessa riskfaktorer. Ytterligare studier har till och med visat att barnen är bättre på 
att anpassa sig än barn utan funktionshindrade syskon (Stenhammar, 1999). 
 

3.4 Stöd och hjälp som finns att få 
Vi har varit i kontakt via telefon eller e-post med Barn och ungdomshabiliteringen, LSS, 
Socialtjänsten samt Barnavårdscentralen i den berörda kommunen. Detta för att få en 
bakgrundsinformation om vilka insatser de har för familjer till barn med autism samt hur de 
får kontakt med familjerna.  
 

3.4.1 Barn och ungdomshabilitering 
På habiliteringen arbetar bland annat kuratorer, psykologer, specialpedagoger och 
sjukgymnaster med funktionshindrade barn och ungdomar mellan 0 till 19 år. De arbetar 
långsiktigt med barn som har stora funktionshinder. Habiliteringen är frivilligt och 
föräldrarna måste vilja ha hjälp från dem. Barnen kommer dit via remiss från bland annat 
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hälsocentraler eller Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Barnen med autism genomgår 
olika utredningar. En medicinsk utredning där man bland annat tittar på det neurologiska 
och på kromosomer, en pedagogisk utredning där man tar emot beskrivningar från föräldrar 
och skolpersonal hur barnet interagerar, kommunicerar samt vilket beteende barnet 
uppvisar. De studerar även det funktionshindrade barnets vardagliga färdigheter. Vidare har 
de även en psykologisk utredning. De som arbetar inom habiliteringen är ute i förskolor 
och skolor där de autistiska barnen går och följer upp åtgärdsprogram och informerar 
personal. Utöver det har de inte så mycket behandling till barnen med autism (Barn och 
ungdomshabiliteringen, personlig kommunikation, 3 maj, 2006).  
 
För att stödja föräldrarna har habiliteringen föräldrautbildning samt föräldrastöd i form av 
samtal med en kurator, ibland deltar även en pedagog. Under de samtalen får föräldrarna 
hjälp med att lägga upp en annan slags uppfostran. För att ge stöd åt syskonen har 
habiliteringen försökt att starta upp en syskongrupp men det har inte riktigt kommit igång 
ännu. Men skulle ett syskon ha någon fundering om sitt funktionshindrade syskon så får de 
komma på samtal på habiliteringen. Det händer också att barnet med autism får komma på 
samtal när barnet blir äldre om han/hon har förmåga att klara av det (Barn och 
ungdomshabiliteringen, personlig kommunikation, 3 maj, 2006).  
 
Själv anser specialpedagogen vi pratade med att habiliteringen är en dold verksamhet 
eftersom barnen måste komma genom remiss från läkare. Hon påpekar att hälsocentraler 
och skolor vet att de finns men tror att det finns flera läkare som inte vet vad de arbetar 
med. Hon säger att en familj påverkas mycket av ett funktionshindrat barn. Hon tror dock 
att det för många föräldrar är svårt att ta steget att ansöka om hjälp i tron om att de kan 
klara av det själva. Hon anser vidare att det behövs göras mycket mer för föräldrar till 
funktionshindrade barn. Föräldrarna behöver få möjlighet att vila upp sig då det tar på 
krafterna att ha ett funktionshindrat barn (Barn och ungdomshabiliteringen, personlig 
kommunikation, 3 maj, 2006).  
 

3.4.2 LSS 
Familjer med barn med funktionshinder får indirekt stöd från LSS genom bland annat 
korttidsboende, stödfamiljer och avlösarservice. Detta kan fungera som avlösning och ger 
föräldrar möjlighet att umgås med syskonen. Vid behov av råd och stöd får man vända sig 
till landstinget där bland annat kuratorer finns. Till LSS söker familjen själv, då det är en 
frivillig insats. De som söker LSS insatser kommer ofta via habiliteringen, skolan, 
sjukvården, BUP eller har hört talas om LSS av andra. Ibland kan till exempel en skola 
kontakta LSS om ett barn som kan tänkas behöva stöd från LSS och de kan sedan ta 
kontakt med familjen. LSS försöker informera i skolor, föräldragrupper och stödgrupper 
om verksamheten. Eftersom LSS är en frivillig insats skickar de inte ut information, på 
grund av att de då skulle behöva skicka till alla familjer i upptagningsområdet eftersom de 
inte vet i vilka familjer det finns funktionshindrade barn. Då LSS är en relativt ny lag och 
inte lika etablerad som Socialtjänstlagen så har de haft lite svårigheter med att nå ut med 
informationen i samhället men det börjar gå bättre nu (LSS, personlig kommunikation, 3 
maj, 2006). 
 
När det gäller barn ska föräldrar som har gemensam vårdnad söka insatser tillsammans, 
vilket kan bli struligt då vissa skilda föräldrar vägrar prata med varandra. LSS ser alltid till 
barnet i första hand. LSS föredrar att föräldrarna lämnar en skriftlig ansökan. Det händer att 

16 



Mittuniversitetet Östersund  Emilia Näslund & Frida Jonassen 
Psykosocial fördjupningskurs Vt 2006   
Handledare: Angelika Lindahl 
 
föräldrarna kommer till LSS och får hjälp med att skriva ansökan. Innan insatsen verkställs 
träffar LSS den aktuella familjen. Under pågående insats har de sedan regelbundna träffar 
med familjen (LSS, personlig kommunikation, 3 maj, 2006). 

3.4.3 Socialtjänsten 
Socialtjänsten kommer i kontakt med familjer med funktionshindrade barn genom 
anmälningar eller ansökningar. Om det gäller vård och behandling som inte beror på 
funktionshindret utan till exempel föräldrarnas omsorgsförmåga så är Socialtjänstlagen 
(SoL) eller Lagen om vård av unga (LVU) tillämpligt. Annars hör barn med autism till LSS 
i första hand och det är främst via LSS som den som har diagnosen autism ska få stöd. 
Familjemedlemmar kan få stöd genom Barn- och ungdomshabiliteringen eller LSS om 
stödet är utifrån funktionshindret. När det gäller information till familjen så kan 
Socialtjänsten lämna den men i första hand handlar det om att de kan slussa och vägleda 
dem så att de hamnar på rätt instans. Om man utgår ifrån funktionshindret så är det LSS 
som gäller, i övrigt har Socialtjänsten samma ansvar som i vilken familj som helst 
(Socialtjänsten, personlig kommunikation, 5 maj, 2006). 
 

3.4.4 Barnavårdscentral (BVC) 
Ringer man till BVC angående stöd till familjer med barn med autism så hänvisar de till 
habiliteringen. BVC har inget speciellt program för barn med autism och deras familjer 
(Barnavårdscentralen, personlig kommunikation, 3 maj, 2006). 
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4 Resultat 
Resultatet av våra intervjuer har vi sammanställt i olika teman. Vi har valt nedanstående 
teman eftersom de stämmer överens med vårt syfte. Under respektive tema försöker vi 
förmedla familjernas reaktioner och känslor. Utöver det har vi även frågat om 
vardagssituationer för att kunna tydliggöra behovet av stöd. När det gäller påverkan på 
syskonen så baseras det temat till stor del på hur föräldrarna tror att syskonen påverkas 
eftersom det främst är föräldrarna vi har intervjuat. Vi börjar med en kort familjebeskrivning 
av de familjer vi intervjuat. 
 

4.1 Familjebeskrivning 
Familj A består av en sjuårig pojke, Anton, med autism och utvecklingsstörning, mamma, 
bonuspappa, en äldre syster, en yngre bror samt två äldre bonussystrar. Vi träffade familjen en 
vardagskväll hemma hos familjen. Alla var hemma utom den äldsta bonussystern som inte 
längre bor hemma. 
 
Familj B består av en åttaårig pojke, Björn, med autism och lindrig utvecklingsstörning, 
mamma, pappa samt två bröder varav den ena är jämngammal och den andra något äldre. Vi 
träffade mamman och de båda bröderna på ett café en eftermiddag. 
 
Familj C består av en tioårig pojke, Calle, med autism, mamma, pappa och en äldre syster. Vi 
träffade mamman, pappan och systern en vardagskväll hemma hos familjen. 
 

4.2 Reaktioner vid beskedet om diagnosen 
Antons mamma kände redan under graviditeten att det var något som inte stämde men 
upplevde att det inte var någon som trodde på henne utan istället avfärdade hennes rädsla med 
att allt var som det skulle. När sedan hennes son föddes såg hon att han var annorlunda och 
inte liknade andra bebisar. Efter tre månader var han på en läkarundersökning eftersom han 
var undernärd och inte reagerade på yttre stimuli. Han fick börja sondmatas och en specialist 
tog många olika prover. Efter det förklarade läkarna att de trodde att hennes son var autistisk. 
En av hennes första reaktioner var att hon lämnade honom på sjukhuset och förklarade att hon 
aldrig mer ville se honom. Efter det grät hon i två och en halv vecka, sen var hon och lånade 
och läste alla böcker hon kunde hitta om autism. Under den tiden var hennes mamma rädd att 
hon skulle ta livet av sig eftersom hon inte ville ha ett barn som var annorlunda. Läkarna 
påstod att det var en normal reaktion och att de känslorna skulle försvinna.  
 

Men det gick nästan tre veckor och så kom jag på att nej men gud det 
är mitt barn det här vad håller jag på med egentligen?  

 
Så Antons mamma åkte in till sjukhuset och lärde sig att sätta nässond eftersom han inte 
kunde äta själv.  
 
Vid ett och ett halvt års ålder märkte Björns föräldrar att det var något som inte stod riktigt 
rätt till med deras son. När Björn var tre år fick han diagnosen autism. Det har även 
framkommit att han har en lindrig utvecklingsstörning. Mamman kände en sorg när hon fick 
diagnosen. Hon upplever att det blir en livssorg men att hon samtidigt accepterar det. Sorgen 
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kan vara vilande under en period men kan återkomma vid olika skeenden under barnets 
uppväxt till exempel när Björn började särskolan. 
 
Calles föräldrar upplever inte att de hade någon speciell reaktion när de fick veta diagnosen då 
Calle var två och ett halvt år. De märkte att något inte stämde och trodde till en början att 
Calle hade en hörselskada. Efter prover framkom det att så inte var fallet utan läkarna sa att 
det eventuellt kunde vara autism. Föräldrarna tycker att det tog ganska lång tid innan de fick 
diagnosen och att de därför hade tid att ta in det faktum att deras son var annorlunda. 
Mamman berättar om omgivningens reaktion, att de tyckte att det var sorgligt och hemskt. 
Men hon upplevde inte att det var sorgligt eller hemskt utan har hela tiden tänkt att det ska bli 
på bästa sätt för honom. 
 

4.3 Upplevda kriser  
Mamman till Anton upplever att hon har gått igenom chockfasen och reaktionsfasen. Dock 
tror hon att hon fortfarande befinner sig i bearbetningsfasen även om hon själv tycker att hon 
har accepterat sin sons diagnos. Hon har accepterat att han är som han är och hon kan ju inte 
göra något åt det. Men hon säger även att det finns de i hennes omgivning som säger att hon 
inte har bearbetat klart eftersom hon gråter varje år på hans födelsedag och julafton. Hon 
jämför honom bland annat med jämnårigas förtjusning i paket och ser den tydliga skillnaden 
mellan dem. Hon tycker inte att det finns någon som kan hjälpa henne att bearbeta, då hon 
anser att kuratorn som finns på habiliteringen inte räcker till för allas behov. Bonuspappan 
upplever inte att han har gått igenom någon kris.  
 
Björns mamma upplever att hon genomgick en kris när hon fick reda på att Björn var 
funktionshindrad. Skillnader i vardagslivet som att inte kunna umgås på samma sätt med sina 
vänner eller kunna arbeta lika mycket längre kan också leda till kriser.  
 
Föräldrarna till Calle har inte upplevt några kriser i samband med deras sons diagnos. Pappan 
påpekar att om man får ett tvärt besked från att inte misstänka något så kan man nog hamna i 
chock. Men eftersom de fått beskedet gradvis och accepterat det så kom det inte som en chock 
för dem. De känner att de har fått möjlighet att smälta diagnosen gradvis. Pappan anser inte 
att man kan gräva ner sig och strunta i allting bara för att Calle fått diagnosen autism. 
Mamman instämmer och säger att man får göra det bästa från dag till dag.  
 

4.4 Vardagssituationer 
Hemma hos Antons familj präglas dagen av fasta rutiner. Anton tas upp på morgonen och blir 
skjutsad till skolan av sin bonuspappa efter en speciell väg. Om de av någon anledning skulle 
åka en annan väg eller någon annan skulle skjutsa honom blir han orolig och börjar gnälla. 
Efter särskolan är Anton på sitt rum och vilar eller leker för sig själv en stund. Sen kommer 
han upp och går runt lite innan de ska äta. Under middagen är det väldigt viktigt att alla alltid 
sitter på sina bestämda platser annars blir han irriterad. Efter middagen grejar han en stund 
och sen är det dags att duscha. Efter duschen har Anton bestämda kvällsrutiner, ta på pyjamas, 
borsta tänderna och lägga sig. Sker det inte i rätt ordningen så blir det fel.  
 

Det är ju rutiner som styr vår vardag och det är han som styr vår vardag. 
Vi rättar ju oss efter honom, inte han efter oss. 
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En vardagssituation som att gå och handla tycker Antons föräldrar brukar gå bra, men det kan 
hända att han reagerar på ljud, vägrar att gå eller lägger sig ner på golvet. Vissa situationer 
som uppstår kan bli jobbiga främst eftersom människor runt omkring kan misstolka 
situationen och ta illa vid sig på grund av okunskap. De har beställt kort från 
autismföreningen med information om autism som de kan dela ut till omgivningen vid dessa 
situationer.  
 
Även hos Björns familj tar rutinerna stor plats. Med hjälp av ett bildschema som tydligt visar 
vad som ska hända under dagen förbereder sig Björn för att åka iväg till skolan. Efter 
morgonrutinerna kommer skoltaxin och hämtar honom hemma på gården. När skoldagen är 
slut är det barnprogram på teven som hägrar. Enligt hans mamma går dagarna fort.  
 
I Calles familj finns det också rutiner men föräldrarna säger att Calle inte är typiskt autistisk 
utan kan bryta sina rutiner. Han har en dator på sitt rum där han brukar titta på film på 
morgonen vilket gör att allt fungerar smidigt. Efter morgonbestyr åker Calle till skolan. När 
han kommer hem så äter de. Föräldrarna tycker att det är en bra rutin att hålla fast vid 
eftersom att han är intresserad av mat. På eftermiddagarna hittar de ibland på saker som att 
hälsa på vänner eller så är de hemma och då tittar han oftast på film. Ibland är Calle ute i 
trädgården men då måste föräldrarna aktivera honom och föreslå olika lekar eftersom han inte 
engagerar sig själv i något utan gör samma saker om och om igen. De tycker att det är positivt 
då familjen gör något tillsammans men samtidigt blir de lite bundna. Att åka och handla eller 
att åka någonstans över dagen kräver ingen större planering. 
 

4.5 Begränsningar till följd av barnets funktionshinder 
Antons föräldrar säger att det är svårt att bjuda hem folk på middag eftersom att Anton blir 
ledsen och skriker om de exempelvis skulle spela musik eller om de pratar för högt. Att gå på 
bio anser de vara ett helt företag då de måste skaffa barnvakt åt Anton, vilket är svårt. Om 
familjen ska åka bort över en helg krävs det lång framförhållning och noggrann planering för 
att ordna med barnvakt åt Anton.  
 
Hemma är han inte handikappad det är ute i samhället han är handikappad säger Björns 
mamma. Det är sällan som Björns familj åker iväg under vardagar för att till exempel bada 
eftersom att pappan arbetar borta under veckorna. De kan dock göra mer saker under helgerna 
när pappan kommer hem och de kan även dela på sig och hitta på saker på olika håll med till 
exempel syskonen. Men Björns mamma tycker att det går bättre att åka iväg själv med barnen 
ju äldre syskonen blir. Hon anser vidare att de inte kan umgås med sina vänner som tidigare. 
På klassträffar med syskonens klasser sitter de ofta i utkanten eftersom Björn inte orkar vara 
där det är mycket människor och liv.  
 
Calles familj känner sig inte hindrade att göra de saker de vill. Hans syster uttrycker att det 
skulle vara småsaker som att inte alltid kunna åka iväg på längre resor. Pappan instämmer att 
det krävs lite planering men att det oftast fungerar. Eftersom de är vana vid sin familjs 
situation så ser de ingen skillnad i jämförelse med familjer utan funktionshindrade barn. 
 

4.6 Behov av stöd utifrån 
Antons familj har behov av stöd på grund av hans autism och utvecklingsstörning. Mamman 
anser att hon blir trött i huvudet av att hela tiden ligga steget före. Hans mamma upplever att 
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det är svårt att bli beviljade insatser eftersom hon och Antons pappa har gemensam vårdnad 
om honom. Med det följer ett föräldraansvar vilket innebär att man ska hjälpa varandra att ta 
hand om Anton. Bonuspappan fyller i att när föräldrarna är separerade som i Antons fall så 
ska de inte behöva så mycket avlastning från LSS eftersom Anton skulle kunna vara varannan 
helg hos sin pappa. Om det inte stämmer i verkligheten tar inte LSS-handläggarna hänsyn till 
enligt honom. Från början kunde mamman inte tänka sig att ha en stödfamilj men insåg att 
hon inte orkade utan eftersom påfrestningen blev för stor. Anton har haft en stödfamilj under 
en tid som har fungerat väldigt bra. Anton har varit där en helg i månaden. Bonuspappan 
berättar att det tog lång tid innan de fick igenom ansökan om stödfamilj. Han anser vidare att 
det skulle vara bra att ha avlastning på en veckodag, eftersom mamman är hemma själv med 
barnen då. På grund av att stödfamiljen ska sluta så har mamman och bonuspappan bestämt 
sig för att ansöka om korttidsboende. De anser även att de skulle behöva ha insatser i hemmet 
men på grund av att föräldrarna är separerade så får de inte det. Mamman tycker att hon har 
fått lägga mycket kraft och fått bråka om insatserna för Anton. De flesta utredningar som 
gjorts på Anton upplever mamman att hon har fått tjata sig till. 
 
Antons familj har varit med när autismföreningen hyr ett badhus i en närliggande kommun. 
Bonuspappan tycker att det är suveränt eftersom det då endast är familjer med barn med 
autism där och ingen som tittar konstigt. Anton går i särskolan och mamman och bonuspappa 
tycker att han har gått framåt enormt mycket sedan han börjat där.  
 
Björn sover på korttidsboende en natt i veckan. Mamman tycker att det var lätt att få igenom 
ansökan om korttidsboendet. Hon anser att hon har blivit bra behandlad av handläggare på 
LSS. Men hon påpekar att hon säkert skulle ha kunnat bråka och krävt mer men att hon inte 
haft ork till det. Hon tror att hon kanske orkar mer när Björn blir äldre. Hon anser att mycket 
av rättigheterna måste man själv ta reda på eftersom de inte talar om vilket stöd man har rätt 
att få. Det finns inget färdigt paket som de kan erbjuda familjer med barn med autism. 
Autismföreningen är mamman positiv till, då de engagerar hela familjen i olika aktiviteter 
som läger och liknande. På deras träffar får de möjlighet att träffa andra familjer i samma 
situation. När Björn var liten så gick han först på ett vanligt dagis men det fungerade inte så 
då hamnade han på en avdelning för barn med speciella behov. Mamman tycker inte att han 
blev tillräckligt stimulerad där på grund av att dagiset hade barn med olika diagnoser och inte 
kunde lägga all tid på honom. Björn började på särskolan i sexårsåldern och har sedan dess 
gått framåt i sitt tal.  
 
Calles familj har tidigare inte haft behov av stöd utanför familjen eftersom de har haft hjälp av 
farföräldrarna. Farmodern har arbetat med funktionshindrade och föräldrarna tycker att det 
har varit skönt att kunna lämna honom till någon som har erfarenhet. De har även haft ett bra 
stöd av en handläggare på habiliteringen. Handläggaren har även varit med på dagis och i 
skolan och förklarat för personalen vad barn med autism behöver. Föräldrarna tycker att det är 
viktigt att det finns någon att vända sig till som kan svara på deras frågor och bekräfta att 
Calles beteende är normalt för ett barn med autism. Båda föräldrarna anser att de har fått bra 
stöd. Calle är på korttidsboende en gång i veckan, till en början tyckte föräldrarna att det 
kändes konstigt att de blev helt lediga och visste inte riktigt vad de ska fylla ut tiden med. De 
tycker att korttidsboendet är bra för Calle eftersom han börjar bli stor och på så sätt får göra 
något själv. Föräldrarna anser att det var lätt att få igenom deras ansökan om korttidsboende. 
De har aldrig känt något behov av en kontaktperson. Habiliteringen har även anordnat 
anhörigkurser som Calles mor- och farföräldrar har gått på. Det tycker föräldrarna har varit 
bra så att mor- och farföräldrarna har fått ställa sina frågor och fått svar på dem. Mamman 
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känner även att hon har fått stöd av sina arbetskamrater, vilket hon tror kan ha bidragit till att 
göra det hela lite lättare. Familjen har även varit med på autismföreningens läger och 
uppskattat dem. Sammanfattningsvis tycker föräldrarna att det är väldigt viktigt med personer 
på exempelvis habiliteringen med kunskap som kan hjälpa, stödja och förklara.  
 

4.7 Önskat stöd 
Antons föräldrar har på senare tid diskuterat om att ansöka om korttidsboende. De skulle då 
önska att ha honom där i några sammanhängande dagar så att de på så sätt skulle kunna få 
möjlighet att åka bort eller göra saker med de andra barnen. De tror att det skulle vara bättre 
att ha honom på korttidsboende istället för att ha en stödfamilj eftersom det blir så 
känslomässigt när stödfamiljen slutar. På korttidsboendet vill de ansöka om att Anton ska ha 
en person som är endast med honom. De tror inte att han fungerar i en grupp och han behöver 
en persons uppmärksamhet hela tiden. De skulle även behöva ha insatser i hemmet men tror 
inte att de skulle få det på grund av att Antons mamma och pappa är separerade men har 
gemensam vårdnad. Tidigare hade de planer på att söka bostadsanpassning men valde att inte 
göra det. Som bonuspappan uttryckte det att myndigheterna skulle ha sagt att de skulle ha 
tänkt på det när de flyttade till kommunen och valt ett annat hus istället. De önskar stöd till 
övriga anhöriga som mor- och farföräldrar samt även handledning till bonuspappan. De anser 
att de inte får det stöd som de har behov av samt att de behöver en paus och få vila. Mamman 
tycker även att det saknas stödgrupper. Hon tycker vidare att det inte har funnits några 
logopeder i deras tidigare hemkommun som talat om för henne hur hon skulle träna och öva 
med Anton. Men Antons bonuspappa tycker i sin tur att man själv får träna med honom så att 
han vänjer sig och lär sig nya saker som att tugga maten själv och åka skoter. Han säger 
vidare att han går in med öppna ögon och i nio fall av tio behandlar Anton som vilken 
sjuåring som helst. 
 

Jag ser bara möjligheterna istället, jag ser inte problemen. Det kanske är 
därför det är kul.  

 
Mamman har också insett att man måste utsätta honom för saker som är jobbiga som att gå på 
IKEA, annars vänjer han sig aldrig. Bonuspappan anser att det borde finnas någon typ av 
backup när ett barn med ett funktionshinder som exempelvis autism föds. Någon slags 
organisation eller stödgrupp som tar kontakt med föräldrarna. Den skulle kunna bestå av 
föräldrar till barn med autism som kan dela med sig av sina erfarenheter. Antons mamma 
tycker att hon har fått tagit reda på all information om Antons funktionshinder själv. Hon 
anser att det finns väldigt mycket information på BVC om amning, kejsarsnitt och så vidare 
men ingenting om var du kan vända dig om ditt barn har autism. Hon upplever att det inte 
finns några stödgrupper som riktigt stämmer överrens med hennes behov. Under skoltid har 
Anton inget stöd från LSS vilket gör att föräldrarna inte kan påverka vad han har för 
människor runt omkring sig när han är i skolan som till exempel assistenter. De önskar att 
man skulle utgå från varje enskild familjs behov istället för att alltid enbart se till vad de har 
rätt till enligt lagen. Bonuspappan säger att han skulle vilja att LSS såg till situationen som 
den är i nuläget.  
 

En familj som har utvecklingsstörda barn får ju kämpa varje dag och det 
tycker man inte att man ska behöva, kämpa mot myndigheterna på samma 
sätt. Men det är väl det jag reagerar på att det är så mycket krångel när 
det är ett funktionshindrat barn då, för jag skulle inte tänka mig att det 
skulle vara så med ett normalstört barn. 
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Föräldrarna till Björn har börjat fundera på att ansöka om kontaktperson åt honom så att han 
får komma ut lite, eftersom han inte kan vara ute själv. Hans mamma tycker inte att det är 
rättvist mot honom att han måste gå in bara för att hon ska laga mat och inte kan passa 
honom. Det behovet tror hon kommer att bli större ju äldre han blir. Hon säger vidare att han 
har samma rättigheter som jämnåriga. Hon skulle även tycka att det var bra om han eventuellt 
kunde få komma iväg någon helg så att föräldrarna fick en chans att vila lite.  
 

Men något annat stöd behöver vi ju inte, som jag vet finns liksom. Han 
kanske har rätt till mycket mer som jag inte vet om. 

 
Björns mamma skulle önska att habiliteringen skulle lägga sig i mer när en familj har fått ett 
barn med en diagnos. Att de på habiliteringen skulle våga prata om diagnosen samt visa den 
information som finns så föräldrarna slipper ta reda på den själva som hon upplever att hon 
har fått gjort. Björns bröder har inte pratat med LSS eller habiliteringen om deras brors 
funktionshinder. Mamman säger att det tyvärr är hon som får försöka förklarar för dem. 
 
Calles familj har inte varit i behov av så mycket stöd från kommunen och är till stor del nöjda 
med det stöd som de har fått. De skulle dock vilja att även Calles syster hade fått stöd när de 
fick reda på hans diagnos. De hoppas att de inte drar in på det stöd som finns.  
 

4.8 Hur det påverkar föräldrarna  
Antons mamma säger att hon som person har blivit helt annorlunda, hon anser att hon blivit 
som en tigrinna sen hon fick honom. Hon skulle kunna göra vad som helst för honom. 
Samtidigt som hon har blivit mer känslig och ödmjuk har hon även blivit stark. Vilket hon 
själv tycker är konstigt. Hon tycker att alla på något sätt borde få uppleva hur det är att ha ett 
barn som Anton. Det som mamman upplever negativt är att hon anser att hon blivit asocial. 
  
Björns mamma anser att Björns funktionshinder har påverkat hennes sociala situation genom 
att hon tidigare hade många vänner som hon nu tappat kontakten med. Hon tror att det beror 
på att hon fick ett funktionshindrat barn, eftersom vissa inte förstår vad det innebär att få ett 
funktionshindrat barn. Hon kan inte arbeta som hon gjort tidigare och har varit sjukskriven i 
två omgångar för utbrändhet. I början var hon förbannad eftersom hon tidigare har arbetat 
mycket men nu inte skulle orkar mer än en 50 % tjänst.  
 
Calles mamma tycker att hon uppskattar småsaker mer nu än tidigare. Hans pappa anser att 
han fått ett bättre tålamod. Han retar inte upp sig på världsliga saker längre, han har blivit 
lugnare och ser på saker i ett annat perspektiv. Han tror inte heller att de är så dömande mot 
andra. Mamman tror att de accepterar att andra är annorlunda men att alla är lika mycket 
värda och tycker att det är viktigt att visa alla respekt. Hon påpekar att om de hade varit vana 
vid att resa mycket tidigare så hade de kanske känt sig låsta, men då hade de nog prövat att 
resa.  
 

Men man får säkert ett barn som passar till en själv. Om man hade åkt 
slalom då hade han säkert också lärt sig det. 
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Det som enligt Calles föräldrar är negativt är att de känner att de inte orkar engagera sig i att 
gå kurser för att lära sig mer om hur de på bästa sätt ska stimulera Calles utveckling så 
mycket som de skulle vilja.    

4.9 Hur det påverkar syskonen 
När Anton föddes var hans syster fem år så hon fick bli stor tidigt enligt mamman. Vidare 
berättar mamman att systern fick ta mycket eget ansvar och klara sig själv. Tidigt hjälpte hon 
till med Anton och lärde sig bland annat att sondmata honom. Mamman säger att hon har lagt 
över mycket på henne men att hon annars inte skulle ha orkat. Enligt bonuspappan så tycker 
systern att det är jobbigt och tar illa upp om någon i skolan kommenterar någon av dem som 
går på särskolan, där hennes bror går. Bonuspappan säger vidare att hon inte tycker att de ska 
uttala sig om saker som de inte vet något om. Mamman tror mycket väl att systern har varit 
med om någon kris, men beskriver inte på vilket sätt. De två äldre bonussystrarna har inte haft 
några kriser i samband med att de kom in i familjen enligt föräldrarna. Den yngre brodern är 
så pass liten att han inte har genomgått någon kris, enligt föräldrarna. Bonuspappan tror att det 
blir minst konstigt för lillebrodern eftersom han är van och att Anton alltid har varit som han 
är. I takt med att lillebrodern blir äldre märker föräldrarna att han börjar förstå att Anton är 
annorlunda. Föräldrarna tycker inte att de har tillräckligt med tid för att prata med de andra 
syskonen. Eftersom Anton och hans lillebror är mentalt på samma nivå så kräver de all av 
föräldrarnas uppmärksamhet, vilket bland annat kan leda till stökiga matsituationer. 
Föräldrarna får vänta med att prata med de äldre syskonen tills Anton och lillebrodern har gått 
och lagt sig. De kan aldrig vara med och titta på när syskonen tränar även om de skulle vilja. 
De äldre systrarna får hjälpa till att ta hand om Anton och lillebrodern, föräldrarna utrycker att 
det aldrig skulle fungera annars. Syskonen är enligt föräldrarna inte hindrade att ta med sig 
kompisar hem eftersom Anton behöver lära sig att ha ljud omkring sig.  
 

Vi kan inte skydda honom hela livet. Så att han måste lära sig.  
 
Mamman anser att hon inte har någon tid under veckodagarna där hon kan umgås enbart med 
Antons äldre syster, då hon inte kan lämna Anton ensam. När han är i särskolan så är hans 
syster i skolan och kan inte ta ledigt hur mycket som helst. Mamman berättar vidare att Anton 
har ett speciellt band med sin syster, i en grupp av skolbarn ser han henne direkt. Systern är 
duktig på att ta hand om honom, får inte mamman i honom maten så lyckas systern. Mamman 
säger att Antons syster har inte fått något kuratorsstöd av habiliteringen eller landstinget när 
hon fick veta att Anton inte är som alla andra. Föräldrarna har köpt en bok av 
autismföreningen om hur det är att ha ett syskon med autism. Den fick systern läsa i skolan. 
Föräldrarna har saknat stöd åt henne. Enligt mamman är systern känslig eftersom det är 
känsligt att ha ett syskon som inte är som alla andra. Systern skriver mycket om sin bror.  
 
Björns mamma tror inte att bröderna har genomgått någon kris. Syskonen blir ibland 
frustrerade och arga och undrar varför Björn ska vara handikappad. Björns mamma tycker 
inte att syskonen får klara sig mycket själva. Eftersom hon får hjälpa Björn med att till 
exempel göra ordning mackor brukar det gå av bara farten att hjälpa hans bröder också. 
Bröderna själva anser att de ibland får klara sig lite själva. Men deras mamma tycker att de 
skulle kunna klara sig lite mer själva och tror att de kommer att göra det mer och mer ju äldre 
de blir. Syskonen tycker att Björn är jobbig då han förstör för dem och tycker att det är 
lugnast när Björn är på sitt rum. Även om Björns bröder bråkar mycket med varandra så ser 
ändå mamman att de bryr sig mycket om varandra. 
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När det gäller så tar de hand om varandra.  
 
Enligt mamman så har Björns bröder inte fått något stöd av handläggare på LSS eller 
habiliteringen. De har varit med på läger som autismföreningen anordnar och tycker att det är 
roligt. Mamman berättar att på lägren fokuseras det mest på syskonen vilket hon tycker är 
jättebra. När Björn är på korttids så hittar mamman och syskonen på olika saker tillsammans, 
som att gå på bio. Då känner mamman att hon räcker till. 
 
Calles mamma tycker att hans syster har fått ta jättestort ansvar. Hon anser vidare att systern 
har ett annat förhållningssätt mot Calle än vad föräldrarna har. Syster tycker att föräldrarna 
måste förstå att Calle klarar mer än de tror och att de inte alltid måste hjälpa honom. Hon fick 
tidigt vara barnvakt åt Calle säger föräldrarna. Mamman tycker att hon är vuxen i sitt sätt 
eftersom hon fick växa upp snabbt. Ibland tycker systern att det är jobbigt med Calle beroende 
på vilket humör han är på. Föräldrarna upplevde att systern tyckte att det var orättvist när hon 
var yngre då Calle fördärvade hennes saker och föräldrarna inte skällde på honom. Ibland 
skällde de på honom, mest av princip för systerns skull, men sen gjorde han samma sak igen. 
Pappan säger att Calle tidigare ansåg att alla saker som finns i huset är allas saker men att han 
har blivit bättre på det nu. Mamman anser att systern är lugn, lite allvarlig och håller sig i 
bakgrunden. Systern har fått ta mycket ansvar för Calle men föräldrarna tycker inte att det har 
påverkat henne negativt. Föräldrarna tycker att hon är duktig i skolan men kan inte svara på 
om hon hade varit det även om inte Calle hade haft autism. Ibland så funderar föräldrarna på 
om de bryr sig tillräckligt mycket om systern. 
 
Calles föräldrar anser att systern hamnade lite utanför när de fick reda på Calles diagnos och 
skulle ha önskat att även hon hade fått stöd eftersom de tyckte att det var svårt att förklara för 
henne vad diagnosen innebar. Systern har inte saknat något speciellt, förutom att eventuellt 
kunna åka iväg på en resa.  
 

4.10 Jämförelse med jämnåriga 
Antons mamma jämförde inte i början honom med andra jämnåriga. Ju äldre han blir desto 
mer jämför hon med jämnåriga och ser vad han borde klara av, som att cykla, hämta mat 
själv, spela fotboll och så vidare. Hon jämför även hans utveckling med lillebroderns 
utveckling, vilket bonuspappan inte tycker är rätt. Mamman jämför Anton med jämnåriga och 
ser vad han borde kunna medan bonuspappan fokuserar på hur Anton har gått framåt under 
det gångna året. Bonuspappan är fortfarande lika övertygad som han var för fyra år sedan att 
Anton kommer att kunna prata 
 
Björns mamma jämför inte honom med jämnåriga. Hon tror att även om han inte hade haft 
autism så hade han haft samma personlighet som nu.  
 
Calles föräldrar jämför honom med jämnåriga då de har vänner som har barn i samma ålder, 
den största skillnaden de ser är att han inte har några kompisar. Mamman uttrycker att många 
gånger tycker de att han är likadan som andra i hans ålder. Hon blir glad när hon hör andra 
säga att hans beteende är typiskt för hans ålder. Pappan menar att barn med autism är ett antal 
år efter i utvecklingen och saker som i Calles fall att gå på toaletten själv har tagit längre tid 
att lära sig. Pappan säger vidare att en skillnad kan vara att de alltid håller koll på Calle, som 
när de går på stan måste de hålla koll på var han är någonstans.  
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4.11 Det är det bästa med att ha ett barn med autism 
Det bästa med Anton enligt hans mamma är att han är så glad och kärvänlig samt tycker om 
att kramas. Hur jobbig han än är så skulle hon aldrig vilja byta bort honom, inte för någonting. 
Mamman säger att de måste se det positiva i allt negativa och tänka att det finns alltid någon 
som har det värre.  
 
Björns mamma skulle inte kunna tänka sig honom utan autism. Han är nöjd medan det är hon 
som mår dåligt över hans funktionshinder.  
 
Calles föräldrar tycker att det bästa med honom är att han är förnöjsam, att han blir nöjd för 
småsaker. De anser också att han är lätt och glad för det mesta. Mamman påpekar att han är 
envis men pappan tror att det är vanligt för alla barn med eller utan autism och mamman 
håller med. 
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5 Analys  
I texten som följer har vi analyserat intervjuerna mot tidigare forskning. För att på så sätt se 
om resultatet stämmer överrens eller inte med forskningen. Vi har även jämfört föräldrarnas 
upplevelser av sin stödsituation med vad kommunen erbjuder. 
 

5.1 Reaktioner vid beskedet om diagnosen 
Vid beskedet om deras söners diagnoser kände både Antons och Björns mammor en sorg. 
Medan Calles föräldrar upplevde att de inte hade någon speciell reaktion. Cullberg (2003) 
beskriver att en familj skakas djupt när man får ett funktionshindrat barn. Hans teorier 
stämmer överrens med Antons och Björns mammors berättelser om deras sorg. Calles 
föräldrar tycker att det tog tämligen lång tid innan de fick det slutgiltiga beskedet och att de 
därför hade tid att ta in det faktum att deras son hade autism och på så sätt inte kände någon 
sorg. Enligt Fyhr (2002) så kan sorgen utvecklas på olika sätt beroende på om beskedet 
kommer plötsligt eller inte samt hur omgivningen beter sig. Calles mamma beskriver att hon 
inte upplevde diagnosen negativ även om omgivningen tyckte att beskedet var sorgligt och 
hemskt. Faktorer som kan påverka sorgeprocessen enligt oss är bl.a. personligheten, hur den 
privata situationen ser ut samt bemötande från professionella och omgivningen. Enligt Calles 
föräldrar har de inte upplevt någon sorg vilket går emot vad forskning visar. Deras omgivning 
tyckte att beskedet var sorgligt men har ändå ställt upp för dem vilket vi anser tyder på vikten 
av ett stöttande nätverk för att kunna hantera situationen. De har även haft positiva 
upplevelser av kontakten med Barn och ungdomshabiliteringen vilket enligt oss kan ha stor 
betydelse.  
 

5.2 Upplevda kriser  
Tideman (2000) beskriver att föräldrar till funktionshindrade barn genomgår en kris med en 
eller flera efterföljande faser: chock, reaktion, bearbetning och återhämtning. Antons mamma 
upplever att hon har gått igenom chockfasen och reaktionsfasen men att hon fortfarande 
befinner sig i bearbetningsfasen. Antons bonuspappa anser inte att han har gått igenom någon 
kris. En orsak till det kan vara att Antons funktionshinder inte kom som en chock. Björns 
mamma upplever att hon genomgick en kris när hon fick reda på att Björn var 
funktionshindrad. Calles föräldrar upplever inte att de genomgick några kriser i samband med 
deras sons diagnos. Kan det vara så att de hamnade i bearbetningsfasen direkt? Enligt 
Tideman så går inte alla igenom alla faserna eller i samma ordning. Calles pappas resonemang 
stämmer väl överrens med Fyhrs (2002) om att man påverkas på olika sätt beroende på om 
beskedet kommer plötsligt eller inte. Eftersom deras besked kommit gradvis blev det ingen 
chock för dem. Antons mamma är väl insatt i de olika faserna Tideman (2000) beskriver och 
beskrev sin upplevelse av krisen utifrån dem. Om Björns och Calles föräldrar varit mer insatta 
i vad de olika kriserna innebär kanske även de hade känt igen sig och beskrivit utifrån dem. 
Fyhr (2002) påpekar att sorgen kan vid senare tillfällen rivas upp om man inte får bearbeta 
den. Antons mamma visar tecken på detta varje år då Anton fyller år. 
 

5.3 Begränsningar och påverkan på föräldrarna till följd av barnets funktionshinder 
Enligt studier gjorda av Olsson (2004) så anser de flesta familjer med funktionshindrade barn 
att de är hindrade i sina fritidsaktiviteter eller om de vill åka på semester. Att skaffa barnvakt 
åt det funktionshindrade barnet beskrivs som det största hindret. Detta stämmer in på Antons 
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familj eftersom hans föräldrar har svårigheter med att ordna barnvakt åt honom. Vid 
eventuella resor måste de noggrant planera samt ha lång framförhållning. När båda Björns 
föräldrar är hemma så kan de lättare hitta på saker som exempelvis åka och bada än om 
mamman är hemma själv med barnen. Björns mamma anser att de inte kan umgås med sina 
vänner som tidigare. Calles familj känner sig inte hindrade att göra saker, med lite planering 
fungerar det mesta som de vill göra. Hans mamma anser att om de hade rest mycket före Calle 
föddes så hade de säkert provat det. Sammanhållningen blir i vissa familjer så pass stark att de 
tillbringar all tid tillsammans. Det kan i sin tur leda till att de inte har något umgänge utanför 
familjen, nästan aldrig bjuder hem några samt har få fritidsaktiviteter (Veisson, 2000, Norén 
& Sommarström, 1980, Tideman, 2000). Antons och Björns mammor anser att de har blivit 
asociala. Björns mamma hade tidigare många vänner men tappade kontakten med dem när 
hon fick barn speciellt när hon fick ett funktionshindrat barn. Det kan till stor del bero på 
andra människors okunskap om funktionshinder. Antons föräldrar bjuder sällan hem vänner 
på middag eftersom Anton blir upprörd. Vi tror inte att det är sammanhållningen i familjen 
som gör att umgänget utanför familjen minskar. Utan vi anser att det kan bero på bristen på 
ork samt som nämnts ovan okunskapen hos andra. Enligt Cullberg (2003) så har många 
föräldrar till funktionshindrade barn en negativ självbild, utifrån våra intervjuer är detta inget 
som vi upplever hos föräldrarna. Vession (2000) menar att föräldrar till funktionshindrade 
barn ofta inte tycker om förändringar utan använder sig av rutiner de vet fungerar. Rutiner 
som fungerar är en trygghet både för barnet och föräldrarna. Antons bonuspappa anser att 
Anton behöver prova nya saker ibland för att vänja sig. Han menar vidare att han behandlar 
Anton i nio fall av tio som vilken sjuåring som helst. Calles syster påpekar att Calle ibland 
klarar av mer än föräldrarna tror. 
 

5.4 Önskat stöd 
Genom en mindre studie som gjorts i USA har det framkommit att föräldrar till 
funktionshindrade barn tycker att de får lägga den största ansträngningen på kontakten med 
professionella (Lindblad, 2006). Olsson (2004) menar att det är många föräldrar som 
upplever att de måste kämpa för alla insatser. Antons bonuspappa anser att de får kämpa 
mot myndigheterna varje dag. Björns mamma menar att hon inte har haft ork till att kräva 
mer eller bråka med myndigheterna, men tror att hon kanske orkar mer när Björn blir äldre. 
Tideman (2000) skriver att studier visar att belastningen av ett funktionshindrat barn kan 
leda till att föräldrarnas hälsa påverkas negativt, men får de tillräckligt med stöd så kan det 
förhindras. Tecken på det kan ses hos Björns mamma som varit sjukskriven två perioder på 
grund av utbrändhet. Barn och ungdomshabiliteringen säger att de har föräldrastöd i form 
av samtal med kurator (Barn och ungdomshabiliteringen, personlig kommunikation, 3 maj, 
2006). Antons mamma tycker inte att det finns någon som kan hjälpa henne att bearbeta. Vi 
funderar på varför föräldrar känner att de inte får det stöd de behöver när Barn och 
ungdomshabiliteringen säger att det finns stöd att få. Beror det på brist i informationen eller 
personalbrist osv.? Vidare skriver Olsson (2004) att föräldrarna är besvikna över att de 
behöver ta reda på all information själva. Lindblad (2006) menar att det framkommit att 
föräldrarna vill ha lättillgänglig information om var och hur det kan få stöd. Antons 
mamma erfar att hon har fått tagit reda på all information själv samt att det inte finns så 
mycket information tillgänglig. Även Björns mamma upplever att hon har fått tagit reda på 
all information själv. Barn och ungdomshabiliteringen och LSS har ingen uppsökande 
verksamhet vilket gör att det är upp till föräldrarna själva att skaffa den information som de 
behöver (Barn och ungdomshabiliteringen, personlig kommunikation, 3 maj, 2006, LSS, 
personlig kommunikation, 3 maj, 2006). För övrigt är Björns mamma rätt nöjd med det 
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stöd som de har fått men är inte säker på om han egentligen skulle ha rätt till mer. En 
önskan hon dock har är att habiliteringen la sig i mer när en familj har fått ett barn med ett 
funktionshinder. Vilket inte stämmer överrens med Barn och ungdomshabiliteringens 
arbetssätt eftersom de inte har någon uppsökande verksamhet (Barn och 
ungdomshabiliteringen, personlig kommunikation, 3 maj, 2006). Lagerheim (1992) anser 
att föräldrar till funktionshindrade barn skulle behöva handledning vilket Antons 
bonuspappa saknar. Antons bonuspappa anser att det borde finnas någon slags backup när 
ett barn med funktionshinder föds. Han säger vidare att en sådan stödgrupp skulle kunna 
bestå av föräldrar till barn med autism som kan dela med sig av sina erfarenheter. Detta 
stämmer överrens med vad Lagerheim (1992) skriver. Har föräldrar till barn med autism 
ork att samordna stödgrupper? Enligt oss anser nog många av föräldrarna att situationen 
hemma är tillräckligt påfrestande. Sammantaget skulle Antons föräldrar vilja att man såg 
till varje enskild familjs behov i planerandet av stöd och insatser, istället för att alltid se till 
vad lagen säger. Enligt Lindblad (2006) tycker många föräldrar att de har fått kämpa för att 
få stöd samt att de känner brister i stödet de har fått. Den beskrivningen passar in på hur 
Antons föräldrar upplever sin situation. Enligt Olsson (2004) finns det även de föräldrar 
som är nöjda med det stöd de har fått. Calles familj är nöjd med det stöd de fått men hoppas 
att de inte drar in på det stöd som finns. Åter igen så är det deras kontakt på Barn och 
ungdomshabiliteringen som de är väldigt tacksamma för och som funnits till för dem. Det 
de dock har saknat är stöd till Calles storasyster. 
 

5.5 Påverkan på syskonen 
Antons föräldrar tror att hans lillebror än så länge inte upplever att Anton är annorlunda men 
att lillebrodern så smått börjat inse i takt som han blivit äldre att Anton har ett 
funktionshinder. Stenhammar (1999) skriver att det är först när syskonen börjar i skolan som 
de uppfattar att deras syskon är annorlunda men det stämmer inte i detta fall. Antons syster 
liksom Calles syster fick tidigt hjälpa till med sina bröder. Antons mamma säger att hon lagt 
mycket ansvar på Antons syster, även Calles föräldrar säger att Calles syster fått tagit stort 
ansvar och att hon tidigt fick vara barnvakt åt Calle. Antons äldre systrar får hjälpa till att ta 
hand om Anton och lillebrodern, föräldrarna utrycker att det aldrig skulle fungera annars. Med 
barnvakt i dessa familjer menas ofta att ta hand om sitt syskon medan föräldrarna till exempel 
lagar mat och inte har samma möjlighet till tillsyn. Det stämmer med vad Stenhammar (1999) 
skriver om att många föräldrar lätt lägger ansvar på syskon. Medan Björns mamma anser att 
Björns syskon inte fått tagit något speciellt ansvar över Björn vilket inte stämmer med 
forskningen. Kan det bero på att Björns bröder är yngre i jämförelse med Antons och Calles 
äldre syskon? 
 
Stenhammar (1999) skriver att positiva effekter av att ha ett funktionshindrat syskon är att 
syskonen till den funktionshindrade visar större mognad och ansvarskänsla. Calles mamma 
upplever att Calles syster är vuxen för sin ålder och Antons mamma säger att hans syster 
tidigt fått tagit stort ansvar för honom. Även Stalker (2004) skriver att föräldrar upplever att 
syskon till funktionshindrade har högre mognadsnivå. Är det på grund av att de har ett 
funktionshindrat syskon eller skulle de ha haft samma egenskaper ändå? 
 
Norén & Sommarström (1980) skriver att syskon till funktionshindrade ofta tar på sig en 
föräldraroll för att på så sätt få deras föräldrars uppmärksamhet. Utifrån intervjuerna får vi 
ingen uppfattning om att det skulle vara fallet i dessa familjer. Enligt Burke (2004) så kan 
syskonens ansvarstagande bero på att de accepterar sin roll i familjen. Vilket vi tror stämmer i 
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dessa familjer. En annan anledning kan vara en känsla av att syskonen på något sätt vill 
kompensera det faktum att de är friska (Burke, 2004). Anton och hans lillebror kräver båda 
föräldrarnas uppmärksamhet, vilket kan leda till stökiga situationer. En orsak till det kan vara 
att lillebrodern fortfarande är så pass liten och antagligen inte förstår Antons behov. Två små 
barn utan funktionshinder kan säkert i sig vara krävande för föräldrarna. Om ett av barnen 
dessutom har ett funktionshinder så kan det säkert bli än mer påfrestande för föräldrarna.  
 

5.6 Det bästa med att ha ett barn med autism 
Föräldrarna till alla tre pojkarna beskriver sina söner med positiva ord. De talar om deras 
personligheter i positiva ordalag och beskriver sönerna som glada, nöjda och kärvänliga. 
Olsson (2004) skriver att det är få föräldrar som inte ser några positiva aspekter och att en del 
föräldrar ser barnets personlighet som det bästa med ett funktionshindrat barn. Vi upplever 
inte att någon av föräldrarna har negativa känslor gentemot sina söner pga. deras 
funktionshinder.  
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6 Sammanfattning 
Nedan följer en kort sammanfattning av resultatet och analysen för att få en överblick över de 
mest centrala punkterna. 
 
Två av familjerna kände vid beskedet om deras söners diagnoser en sorg, vilket är normalt 
enligt Cullberg (2003). Mammorna till två av pojkarna säger att de har genomgått kriser till 
följd av deras barns diagnoser, vilket stämmer överens med Tidemans (2000) resonemang. 
Medan föräldrarna till den tredje pojken inte känner att det har genomgått någon kris då de 
inte fick något tvärt besked. Familjen upplevde inte någon sorg bland annat för att de hade tid 
att ta in beskedet eftersom det kom gradvis. 
 
För alla familjerna så är vardagen mer eller mindre kantad av rutiner. I en av familjerna är 
rutinerna av yttersta vikt för att vardagen ska fungera så smidigt som möjligt. I en annan 
familj har rutinerna inte alls så stor vikt utan de kan åka iväg på dagsutflykter utan några 
större problem. Olsson (2004) beskriver att många familjer till funktionshindrade känner sig 
hindrade i sina fritidsaktiviteter. En av familjerna känner sig inte hindrade eller begränsade att 
göra saker pga. sonens funktionshinder. De andra familjerna tycker i nuläget att de har vissa 
större eller mindre begränsningar gällande fritidsaktiviteter samt att umgås med människor 
utanför familjen. Två av mammorna upplever att det är svårt att hålla kontakten med vänner. 
Veisson (2000) med flera beskriver liknande situationer. En av mammorna beskriver att 
samtidigt som hon har blivit mer känslig och ödmjuk har hon även blivit stark. En av de andra 
mammorna har svårt att arbeta så mycket som hon skulle vilja. Föräldrarna till en av pojkarna 
uppskattar småsaker mer än tidigare. Pappan i den familjen säger även att han fått bättre 
tålamod. 
 
En av familjerna känner ett stort behov av ytterligare stöd och känner att de måste kämpa för 
att få det stöd de anser sig behöva. De andra två familjerna är i sort sett nöjda med det stöd de 
har fått. Två av familjerna är missnöjda med att de får ta reda på all information själva 
angående deras söners diagnoser samt vilket stöd som de har rätt till. De skulle vilja att 
informationen var mer lättillgänglig. Olsson (2004) skriver om liknande studier. En av 
mammorna anser att det inte finns tillräckligt med stöd för att kunna bearbeta och gå vidare. 
En av pojkarnas mammor tycker att habiliteringen skulle lägga sig i mer. Två familjer 
uttrycker tydligt att de saknat stöd åt syskonen. Genomgående för alla tre familjerna är att de 
saknat stöd åt syskonen vid beskedet om diagnosen men även senare. 
 
Stenhammar (1999) menar att föräldrar till funktionshindrade ofta lägger över ansvar på 
syskonen. I två av familjerna har de äldre systrarna tidigt fått tagit stort ansvar i form 
barnpassning och liknande. Pojkarnas föräldrar upplever att de inte har så mycket tid som de 
skulle vilja till syskonen. Alla tre familjerna tycker att Autismföreningens aktiviteter som 
läger och bad är positiva för hela familjen. 
 
Två av mammorna jämför sina söner med jämnåriga. Den ena ser stora skillnader medan den 
andra konstaterar att skillnader finns och accepterar dem. Den tredje mamman säger att hon 
inte jämför sin son med jämnåriga.    
 
Föräldrarna säger att det bästa med deras söner är att de är glada, nöjda och kärvänliga. En av 
mammorna påpekar att hur jobbig hennes son än är så skulle hon aldrig byta bort honom.  
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7 Diskussion 
Här går vi djupare in på delar av analysen som vi finner intressanta att diskutera vidare kring. 
Vi har valt att fördjupa oss i syskonansvar, stöd och skillnader mellan familjerna samt vilket 
stöd vi tycker borde finnas tillgängligt. 
 

7.1 Skillnader 
En av familjerna uppger att de inte kände någon sorg vid beskedet om autism. Skulle de ha 
känt sorg om även deras son hade fått diagnosen utvecklingsstörning? Vår uppfattning är att 
utvecklingsstörningen gör att de pojkarna blir mer krävande. Den ena familjens son klarar av 
mycket själv, även om det tar längre tid för honom att lära sig saker som att exempelvis gå på 
toaletten så lärde han sig det till slut. Att han ändå klarar av så pass mycket själv kan vara en 
orsak till att de inte känner sig begränsade att göra saker. De andra familjerna uttrycker att de 
känner sig begränsade på grund av sina söners funktionshinder. Det kan vara så att de 
familjerna som känner sig begränsade, tidigare hade ett aktivt liv som de saknar. En av 
familjerna har inte haft något minskat umgänge till följd av deras sons diagnos medan de 
andra familjerna tycker att det är svårt att hitta tid att umgås med vänner. En förklaring kan 
vara att sonen i familjen som har samma umgänge nu som tidigare ”endast” har autism, eller 
beror det på vilken inställning de har som föräldrar. 
 

7.2 Syskonansvar 
Norén och Sommarström (1980) skriver att äldre syskon tar ett större ansvar för sitt 
funktionshindrade syskon och att flickor tar mer ansvar än pojkar. I två av familjerna fanns 
det äldre systrar, föräldrarna i båda familjerna berättade om att systrarna redan i tidig ålder 
hade fått tagit ansvar för sina bröder. I en av familjerna hade pojken endast bröder, mamman 
anser inte att den äldsta brodern har tagit något speciellt ansvar. Beror det på att han är kille 
eller att han var yngre jämfört med systrarna i de andra familjerna då han fick en bror med 
funktionshinder. Eller har det med personligheten att göra? Av egen erfarenhet har vi sett att 
äldre syskon ofta tar ansvar för sina yngre syskon under barndomen. Vi tycker också att 
flickor ofta är mer ansvarsfulla än pojkar. Flickor har ofta ett mer omvårdande 
förhållningssätt till sina syskon medan pojkar är mer beskyddande. Detta anser vi kan ligga 
till grund i barnens uppfostran. Samhället har förväntningar på att flickor ska bete sig som 
flickor och pojkar ska bete sig som pojkar. Det vill säga att flickor ska vara tysta, snälla och 
omhändertagande medan pojkar ska höras och synas. Vi tror att det kan vara en blandning av 
uppfostran, personlighet och kön. Men att det med tiden kan komma att ändras då samhället 
blir mer och mer jämställt.  
 

7.3  Stöd 
En familj är i stort sett nöjd med det stöd som familjen fått från kommunen, medan en familj 
är missnöjd. Den familjen som är nöjd har en son med diagnosen autism och den familjen som 
är missnöjd har en son med diagnosen autism och utvecklingsstörning. Funderingarna kring 
varför familjerna tycker så olika är många. Kan det vara så att det beror på att den ena pojken 
även har en utvecklingsstörning? Föräldrarnas inställning till situationen kan även den 
påverka hur de ser på det stöd de får. Om första kontakten med myndigheter är positiv så 
kanske inte eventuella bakslag blir lika påfrestande som om man redan från början får en 
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negativ bild av de som är till för att stödja. De professionellas bemötande mot familjerna som 
söker stöd är av stor vikt vid en fortsatt bra kontakt. Utifrån vår tolkning av intervjuerna så 
tror vi att det är viktigt att de professionella engagerar sig och tydligt talar om vilka rättigheter 
familjerna har så att föräldrarna kan fokusera på sitt barn istället för att leta information. Två 
av familjerna är missnöjda med att de har fått tagit reda på all information själva. Familjen 
som är nöjd med det stöd de har fått berättar att de har haft en väldigt bra handläggare på Barn 
och ungdomshabiliteringen. Vi tycker inte att det borde spela någon roll vem man har kontakt 
med på Barn och ungdomshabiliteringen utan att alla familjer ska ha möjlighet till samma 
information om stöd. Alla pojkarna går under personkrets ett och får stöd utifrån det. Det stöd 
som ges kanske är tillfredställande om den som får stödet har en utav de tre kriterier som ska 
uppfyllas för att gå under personkrets ett. Den familj som är mest missnöjd med stödet de har, 
deras son uppfyller två av tre möjliga kriterier för att gå under personkrets ett och kanske då 
skulle behöva mer stöd.  
 
Alla tre familjerna antyder missnöje med det stöd syskonen har fått av kommunen. 
Föräldrarna anser att syskonen borde få tala med någon professionell som kan förklara och 
berätta vad deras syskons funktionshinder innebär. Vid vår kontakt med en specialpedagog på 
Barn och ungdomshabiliteringen sa hon att de hade försökt att anordna syskongrupper men 
inte riktigt kommit igång än. Det kan visa på att de uppmärksammat problemet och försöker 
att göra något åt det. Det tycker vi är en bra intention och hoppas att de kommer på någon 
annan form av stöd om inte syskongrupperna skulle fungera. Specialpedagogen sa vidare att 
syskonen kan höra av sig om de har funderingar som de vill prata om. Då ifrågasätter vi om 
och i så fall hur den informationen kommer fram till familjerna. Kan det vara så att det är 
något nytt som de erbjuder och att det inte fanns när syskonen i de familjer vi intervjuat var 
yngre. Men de skulle kanske ha nytta av att prata med en professionell även idag. Vi ser stora 
brister i informationen till familjerna.  
 
Vår tolkning av intervjuerna är att mammorna i två av familjerna skulle vilja ha mer kontakt 
med professionella för stöd och bearbetning. Fyhr (2002) menar att föräldrarna behöver 
bearbeta sin sorg för att inte påverkas negativt av den senare i livet. Mammorna antyder att 
det inte finns tillräckligt med stöd till föräldrarna. Vi anser att om föräldrarna fick tid till att 
bearbeta så skulle det kunna leda till att de får mer förståelse och ork för att ta hand om sina 
barn. I dagens samhälle ska man se till barnets bästa, vi menar att trötta föräldrar av 
förklarliga skäl inte alltid kan tillgodose barnets behov. Därför är det också viktigt med 
samtalsstöd för att stärka föräldrarna i sina föräldraroller. 
 

7.4  Förbättrat stöd 
Specialpedagogen vi hade kontakt med på Barn och ungdomshabiliteringen ansåg att det 
behövs göras mycket mer för föräldrarna till funktionshindrade barn och föräldrarna behöver 
få möjlighet att vila upp sig. Hon säger även att Barn och ungdomshabiliteringen är en dold 
verksamhet och att hon inte tror alla läkare vet vad de arbetar med även om det är genom dem 
barnen ofta remitteras (Barn och ungdomshabiliteringen, personlig kommunikation, 3 maj, 
2006). Vi anser att det är bra att det finns de på Barn och ungdomshabiliteringen som har 
insett vilka brister som finns och vi hoppas att det kommer att göras förbättringar. Vi tycker 
att alla inom kommunen som arbetar med funktionshindrade behöver bli mer synliga och bli 
bättre på att ge ut information. Som flera av föräldrarna i våra intervjuer säger så skulle det 
vara bra att om det fanns ett informationspaket att få vid beskedet om diagnosen. Vi anser 
även att det borde finnas möjlighet till samtalsstöd till de föräldrar och syskon som så önskar. 
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Även om det enligt vår kontakt på Barn och ungdomshabiliteringen ska finnas sådana 
möjligheter så verkar inte den informationen nå fram till de berörda familjerna.  
 

7.5 Stödets betydelse 
Det stöd som familjer till funktionshindrade barn får eller inte får kan påverka hela deras liv. 
Bristen av möjlighet till bearbetning kan få konsekvenser senare i livet. Det är viktigt att ha 
någon att vända sig till som kan bekräfta att deras barns beteende är normalt för ett barn med 
funktionshinder. Vilket en av mammorna har påpekat vikten av. Det är viktigt att syskonen får 
stöd så att de får förståelse för sitt syskons funktionshinder. Att få stöd av omgivningen är 
viktigt för att familjer med funktionshindrade barn inte ska känna sig asociala. Omgivningens 
okunskap anser vi kan leda till känslor av utanförskap hos familjer till funktionshindrade barn.  
Om man får det stöd som man har behov av så tror vi att man känner trygghet i familjen och 
får en stabil grund att stå på som man sedan kan utvecklas vidare ifrån.  
 
Socialt arbete borde handla om att bygga lego och inte att bygga pussel. Alla har sina unika 
behov och då går det inte att alltid hålla sig inom samma ram och mönster, som pussel. Utan 
det behövs ett fritt mönster som kan anpassas och byggas efter behoven, som lego. En annan 
viktig del är att myndigheterna lyssnar på dem som har erfarenhet och kunskap, det vill säga 
lyssnar på familjerna till funktionshindrade. Om myndigheterna är lyhörda på familjernas 
behov så tror vi att stödet till dem kan utvecklas och förbättras.  
 

7.6 Fortsatt forskning 
I en fortsatt forskning i ämnet skulle det vara intressant att även få ett djupare 
syskonperspektiv på hur de upplevt situationen. Det skulle kanske ge andra svar på 
möjligheter och hinder och om vad som behövs för att utveckla och förbättra stödsituationen. 
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Sundsvall 2006-03-17 
 
 
Hej! 
 
Vi heter Frida Jonassen och Emilia Näslund. Vi utbildar oss till socionomer vid 
Mittuniversitetet i Östersund. Under utbildningens sista termin ingår det att forska i ett 
område inom socialt arbete. Vår studie kommer att redovisas i en c-uppsats. 
 
Syftet med vår studie är att titta på om, och i så fall hur, syskon och föräldrar påverkas, 
positivt och negativt, av ett funktionshindrat barn. Vi vill även se om familjen har haft behov 
av stöd från samhället och i så fall om dessa har blivit tillgodosedda.  
 
Som undersökningsmetod har vi planerat att använda oss av intervjuer. Vi ber er, syskon och 
föräldrar, att vara deltagare i vår studie. Telefonkontakt kommer att tas med er som vi önskar 
att få intervjua, då vi även bestämmer tid och plats för intervjun. En önskan från oss är att få 
göra intervjuerna i slutet av vecka 13 eller under vecka 14. Vår målsättning är att ni ska få 
tillgång till intervjufrågorna innan intervjuerna. 
 
Er medverkan är givetvis frivillig, men mycket värdefull för oss. Alla intervjuer kommer att 
behandlas konfidentiellt, dvs. att ingen ska kunna koppla det som nämns i studien till enskilda 
personer och endast undertecknade kan få tillgång till materialet. I resultatet kommer alla 
uppgifter att behandlas anonymt. 
 
 
Om ni har några funderingar eller frågor, kontakta oss gärna! 
 
 
 
 
Tack på förhand för er medverkan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frida Jonassen   Emilia Näslund 
060-175801   060-151708 
070-6824114   070-6218677 
frjo0300@student.miun.se  emna0300@student.miun.se
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Intervjufrågor 
 
 
Hur ser en vanlig vardag ut hemma hos er? 
Berätta om en eller flera vanliga vardagssituationer som ni tycker är speciella för er familj 
med tanke på att ni har ett barn med funktionshinder, positiva och negativa  

– Får syskonen ta stort ansvar för sitt funktionshindrade syskon?  
– Får syskonen klara sig mycket själva?   

 
 
 
Om och i så fall hur anser ni att det har påverkat er att ha ett funktionshindrat barn/syskon? 
      – Berätta om positiva och negativa situationer mm.  
 
 
 
Har ni någon gång känt att ni har haft behov av stöd utifrån? 
Om så är fallet, beskriv en sådan situation.   
– känner ni er någon gång hindrad att göra något som ni skulle kunna göra om ni hade stöd? 
(Finns det ett behov eller får ni allt stöd ni behöver?) 

– Fick ni hjälp då ni fick veta att --- hade autism, i så fall vilken?  
– Beskriv vilket stöd syskonen har fått eller saknat? 
 
  
– Första reaktionen när ni fick veta att ert barn var funktionshindrat? 

 
 
Forskningslitteratur visar att föräldrar ofta går igenom en kris när det får ett funktionshindrat 
barn. 

– Berätta om ni känner igen er?  
– Fick ni berättat för er om de olika faserna så ni visste vad som väntade?  
– Upplever ni att syskonen genomgår liknande kriser? (Vi har inte hittat något om det i 

forskningslitteraturen).  
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Sundsvall 06-05-15 
 
 
Hej! 
 
Tack än en gång för att ni ville ställa upp på intervju. Vi är nu i slutet på vårt 
uppsatsarbete och har sammanställt resultatet av intervjuerna. Vi bifogar här resultatet 
av intervjun med er som vi har använt i vår uppsats. Vi är tacksamma om ni läser 
igenom det bifogade resultatet. För att behålla anonymiteten har vi bytt namn på er son. 
Om ni har några funderingar eller ändringar så får ni gärna höra av er. Om vi inte hört 
någonting från er före den 23 maj så förutsätter vi att ni inte har några invändningar på 
det vi har skrivit. Vi skickar den slutgiltiga uppsatsen så fort som möjligt efter att vi 
blivit godkända. 
 
 
 
Med vänlig hälsning  
 
 
Emilia & Frida 
 
 
 
Emilia Näslund  Frida Jonassen   
060-171508   060-175801 
070-6218677   070-6824114 
emna0300@student.miun.se frjo0300@student.miun.se 
Grönborgsgatan 13  Nackstavägen 19F 
852 37 Sundsvall   853 51 Sundsvall 
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