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FÖRORD 

 

Vi vill börja med att tacka våra fantastiska informanter som 

delat med sig av sina upplevelser. Studien hade inte varit 

möjlig att genomföra utan er. Vi står i djup tacksamhet till er 

då ni inte bara delgav hur det har varit att möta 

familjebehandlare utan att så många av er berättade 

detaljerat om era liv och upplevelser. 
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som varit med oss under resans gång. Det sista och kanske 

det största tacket vill vi rikta till våra familjer och övriga 

sociala nätverk, utan er hade vi inte kunnat fullfölja varken 

examensarbetet eller studietiden. 
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Ann-Sofie Wester och Evelina Karlsson 



 

 

 

Sammanfattning 

Vårt syfte med den här studien var att undersöka hur föräldrar till barn som 

diagnosticerats med autismspektrumtillstånd (AST) upplevde kontakten med och 

stödet från kommunens familjebehandlare, en insats som tillhandahålls av 

socialtjänsten och ofta utförs av socionomer. Vi ville undersöka hur föräldrar har 

upplevt familjebehandlarnas bemötande, om de fick konstruktiv hjälp samt om 

familjebehandlarna har haft kunskaper om autismspektrumtillstånd. Vi har haft en 

kvalitativ ansats och genomfört semistrukturerade intervjuer. De transkriberade 

intervjuerna har tolkats med teman baserade på den teoretiska ramen som består av 

begreppet allians och stödteori. I studiens resultatdel framkommer det att 

föräldrarna har haft positiva upplevelser i mötet med familjebehandlarna. De flesta 

har fått konstruktiv hjälp av familjebehandlarna som varit insatta i 

autismspektrumtillstånd samt upplevt att de har fått ett gott bemötande. Resultatet 

visar på vilka faktorer som påverkar för att en kontakt med familjebehandlare ska 

upplevas som positiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Föräldrar, autismspektrumtillstånd, familjebehandlare, stödteori, 

allians 

  



 

 

 

Abstract 

Our aim with this study was to explore how parents of children diagnosed within 

the autism spectrum disorder (ASD) experienced the contact and support from the 

municipalities family therapist, an initiative provided by the social services and 

often executed by social workers. We wanted to investigate how parents 

experienced treatment from the family therapist, if they received constructive help 

and whether the family therapist had knowledge of the ASD. We have had a 

qualitative approach and conducted semi-structured interviews. The transcribed 

interviews have been interpreted with themes based on the theoretical framework 

that consists of the concept of alliance and support theory. Our result shows that 

the informants have had positive experiences in the meeting with family therapists. 

Most have received constructive help from family therapists who had knowledge 

about ASD and feel they have received good treatment. The result shows which 

factors contributed to a positive experience. 
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1 Inledning 

Enligt Socialstyrelsen (2010) talas det om att personer inom autismspektrumtillstånd (AST) 

tänker annorlunda, att de tar in och tolkar information annorlunda. Kännetecknen är 

svårigheter eller begränsningar inom tre områden; förmågan till gemensam kommunikation, 

förmågan till gemensamt socialt samspel samt föreställningsförmåga, flexibilitet och variation 

i beteenden och intressen (ibid.). Mandre (2015) förklarar att de första autismdiagnoserna 

kom på 1940-talet. I början beskylldes ofta mamman för att ha orsakat barnens störning. Även 

om forskningen gått framåt har ingen enskild orsak till autism hittats, men det är klarlagt att 

det finns flera faktorer. På grund av likheterna kunde symptom grupperas under en 

huvuddiagnos, men sinsemellan kan de autistiska barnen vara väldigt olika, från 

utvecklingsstörda och multihandikappade till överbegåvade individer. Därav kallas det för ett 

autismspektrum (Mandre, 2015). 

Idring et al. (2015) såg i en studie av barn i Stockholm att förekomsten av 

autismspektrumdiagnoser ökade mycket under perioden 2001 till 2011. Ökningen beror 

troligtvis på en ökad medvetenhet och diagnosticering men det går inte heller att utesluta en 

verklig ökning av antal barn med autismproblematik (ibid.). Mcevilly, Wicks och Dalman 

(2015) fann i en registerstudie att föräldrar till barn med autism oftare är sjukskrivna än andra 

föräldrar och resultatet i deras studie antyder att det finns ouppfyllda behov hos dessa 

föräldrar. 

Socialstyrelsen (2010) menar att stöd och habiliterande insatser som ges tidigt, på olika 

forum som i skolans värld, på fritiden och i hemmiljön, är betydelsfulla för barnet och 

familjen. Den kanske viktigaste skyddsfaktorn är att alla insatser bygger på särskild kunskap 

om autismspektrumtillståndets diagnoser och dess yttringar. Detta gäller oavsett om 

insatsen/erna ifråga är habilitering, behandling eller annat stöd, för involverade professioner 

räcker det inte med generella kunskaper kring barn. Samtidigt går det inte att låta 

autismspektrumtillståndet förklara alla eventuella problem, då finns risken att andra 

funktionsnedsättningar eller sjukdomar hos barnet eller andra problem i familjen förbises 

(ibid.). 

Undersökningar (Riksförbundet Attentation, 2015; Amatea et al., 2012; Aguilar et 

al.,2016) har visat att flera familjer med barn inom autismspektrumet haft  

kontakt med familjebehandlare, detta redovisas tydligare i kapitlet tidigare forskning. Vi har 

inte funnit några undersökningar av socialtjänsternas eller familjebehandlarnas kunskaper om 
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autism och vill därför undersöka hur kommunernas familjebehandlare klarar att möta dessa 

familjers behov.  

 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Autismspektrumtillstånd - förklaring och definition 

Socialstyrelsen (2010) beskriver autismspektrumtillstånd som ett samlingsnamn på en rad 

funktionsnedsättningar. Zander (2017) beskriver att autism finns i två diagnosmanualer, den 

amerikanska DSM-5 samt Världshälsoorganisationens ICD-10. DSM-5 använder namnet 

autism spectrum disorder (ASD), på svenska autism eller autismspektrumtillstånd, för de 

tidigare diagnoserna autistiska syndrom, Aspergers syndrom och genomgripande störning i 

utvecklingen utan närmare specifikation (ibid). Riksförbundet Attention skriver på sin 

hemsida att eftersom autismspektrumtillstånd är ett samlingsnamn, de använder dock den 

engelska varianten autism spectrum disorder, ska det vid diagnosticering alltid ske vissa 

specificeringar. Dessa är om diagnosen är med eller utan samtidig intellektuell 

funktionsnedsättning, med eller utan nedsatt språklig förmåga, om diagnosen är förenad med 

känt medicinskt eller genetiskt tillstånd eller känd miljöfaktor samt om diagnosen är förenad 

med annan utvecklingsrelaterad funktionsavvikelse (Riksförbundet Attention u.å).  

 Barn med dessa diagnoser har ofta svårt att tolka och förstå sin omgivning samt blir 

ofta felbedömda och missförstådda (Socialstyrelsen, 2010 & Zander, 2017). DSM-5 visar på 

följande symtom för autism; varaktiga brister i förmågan till social kommunikation och 

socialt samspel samt begränsade och repetitiva mönster i beteenden, intressen och rutiner. 

Autism förekommer ofta i kombination med andra funktionsnedsättningar och sjukdomar som 

exempelvis ADHD, intellektuell funktionsnedsättning och språkstörning. De flesta har en 

genomsnittlig begåvning men alla nivåer från särbegåvning till svårare intellektuell 

funktionsnedsättning förkommer (Zander, 2017). 

Socialstyrelsen (2010) och Zander (2017) beskriver att autismspektrumtillstånd är en 

konsekvens av avvikelser i delar av centrala nervsystemet som är biologiskt betingade, 

medfödda eller uppkommer tidigt. Avvikelserna leder till nedsatt eller annorlunda funktion 

inom vissa av hjärnans kognitiva förmågor som tankeprocesser, sätt att tänka, bearbeta/ta in 

och förstå information. Svårigheter visar sig väldigt olika för olika personer (ibid). Frith 

(2008) beskriver att problem och nedsatt förmåga i det ömsesidiga sociala samspelet är en av 

kärnfunktionerna inom autismspektrumtillståndet. Socialstyrelsen (2010) samt Zander (2017) 

menar att för ett fungerande socialt samspel krävs att individen kan ta in andras perspektiv 
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och intuitivt läsa av samt förstå vad andra känner och tänker samt kunna förutse händelser. 

Det krävs även förmåga att tolka samt använda sig av blickar, ansiktsuttryck, kroppsspråk, 

tonläge, satsmelodi samt sammanhang. Vid en diagnos inom autismspektrumtillståndet är 

denna förmåga nedsatt (ibid.). 

Zander (2017) menar att repetitiva och begränsade beteenden kan visa sig inom olika 

områden. Repetitiva eller stereotypa beteenden kan exempelvis handla om att vicka på 

fingrarna på ett annorlunda sätt, tala repetitivt och annorlunda (som att härma någons sista 

mening, upprepande av en viss fras eller ett ordval) samt hantera föremål på ett repetitivt sätt 

genom att exempelvis rada upp dem. Stark rutinbundenhet och motstånd mot förändringar kan 

medföra att små förändringar i dagsschemat eller rutiner orsakar stora störningar. Det kan röra 

sig om en minutiös vardag med regler och rutiner samt att tala eller tänka på ett ritualliknande 

sätt (ibid). Socialstyrelsen (2010) uppger att brutna rutiner kan ge en stor påfrestning för 

individen och leda till oro, frustration, affektutbrott och självskadebeteenden. Personer med 

autismspektrumdiagnos gör ofta motstånd mot oförutsägbara förändringar. Ibland kan små 

förändring i en välbekant miljö eller rutin skapa större påfrestning (ibid.). Zander (2017) 

menar att repetitiva och begränsade beteenden kan visa sig som fixering vid begränsade 

intressen som är ovanliga i intensitet eller fokus (ibid.). Många har avancerade 

specialintressen, ofta inom områden med mycket exakta kunskaper att lära sig utantill. Det 

kan vara allt från dinosaurier till historia. Det som blir speciellt med intressena är inte ämnen i 

sig utan tidsåtgången samt hur de utövas (Socialstyrelsen, 2010).  

Zander (2017) beskriver det sista området som ovanliga reaktioner eller intressen 

förknippade med lukt, känsel samt syn- eller hörselintryck. Det kan handla ett annorlunda 

och/eller överdrivet sätt att lukta på eller röra föremål och ytor, att fascinerat titta på 

snurrande och glittrande ting. Vissa personer är över- eller underkänsliga för sinnesintryck 

och kan reagera med stark olust vid ljud eller ljus. Vissa kan vara känsliga eller okänsliga för 

värme, smärta och kyla. Vid sådana starka reaktioner och rutiner förekommer ofta begränsade 

och avvikande matvanor (ibid.). Många har svårigheter att filtrera bort irrelevanta intryck 

samt hantera flera intryck samtidigt (Socialstyrelsen, 2010). Flera med dessa diagnoser är 

ovanligt stresskänsliga samt psykiskt sårbara (Riksförbundet Attention, u.å). Barnen kan ofta 

utveckla allvarliga psykiska symtom som panikattacker, depressivitet, självskadande eller 

tvångsmässiga beteenden, detta delvis på grund av omgivningens bristande kunskaper och 

förståelse kring autismpektrumtillstånd (Socialstyrelsen, 2010). 
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De påverkade kognitiva förmågorna inom autismspektrumtillstånd är vanligtvis: nedsatt 

mentaliseringsförmåga, svag central koherens samt bristande exekutiva funktioner. 

Mentalisering innebär att förstå hur andra tänker och känner, samt förstå att egna tankar och 

känslor skiljer sig från andras. Svag central koherens syftar till att ha god förmåga att se 

detaljer men svårt att se helheter och sammanhang. Här menas exekutiva funktioner som 

förmågan att samordna information samt att planera sin vardag som är grunden till ett 

målinriktat beteende. Fundamentala är förmågorna att hålla tillbaka impulser, att tillfälligt 

byta fokus utan att tappa det stora ursprungliga målet samt att i huvudet planera och 

organisera (Frith, 2008; Socialstyrelsen, 2010).   

I denna studie används främst autismspektrumtillstånd (AST) men även 

autismspektrum, autistiskt spektrum samt autism för de tillstånd som Zander enligt ovan 

samlar under beteckningen AST.  

 

1.1.2 Familjebehandlingen historisk bakgrund och definition 

Enligt Hansson (2004) kan familjebehandling definieras på olika sätt; dels som en behandling 

riktad mot familjer och dels som ett synsätt där vikten läggs vid att försöka förstå och påverka 

ett problem utifrån tanken om familjen som ett system. Familjebehandling kan även definieras 

av den teori som behandlingen bygger på, en teori där interaktioner och relationer ses som en 

grund för behandling, till skillnad från behandling som bygger på teorier om känslor och 

tankar hos den enskilde (ibid.). FoU Nordväst (2009) använder ordet familjebehandling som 

en paraplybeteckning för kommunernas öppenvårdsinsatser inom ramen för Individ- och 

familjeomsorgen. Dessa öppenvårdsinsatser kan vara av varierande slag; till exempel 

familjesamtal, individuella samtal, insatser i hemmet, behandling för att stärka samspelet 

mellan föräldrar och barn, individuellt stöd till barn, ungdomar och föräldrar, nätverksarbete, 

stöd i kontakten med skola och barnomsorg etc (ibid.).  

Tjersland, Engen och Jansen (2011) beskriver hur det på 60- och 70-talet uppstod en 

tanke att frångå den individinriktade psykodynamiska traditionen. Istället uppmärksammades 

att psykiska problem kunde springa ur familjedynamik. Fokus blev här intervention och hur 

en hjälpare kunde skapa förändring. Inledningsvis handlade familjeterapi mycket om att 

medvetandegöra interaktioner som klienterna hade med andra. Klienterna skulle lära sig att 

meddela sig tydligt, att lyssna, att se sin delaktighet i samverkan samt hitta fungerande 

lösningar. Familjeterapin vidareutvecklades under 70-talet och komplexiteten i 

familjerelationer förklarades med hjälp av generell systemteori, som förenklat kan sägas 



 

7 

 

beskriva att alla olika delar i ett system påverkar varandra. Familjebehandlingstraditionens 

kritiker menade att den individuella orsaksförklaringen av ett problem byttes ut mot en 

interaktionell orsaksförklaring, men att i båda fallen framstår terapeuten som expert och 

förklaringarna bortser från de specifika förutsättningarna hos klienten. Under 80-talet fick 

respekten för klientens eget perspektiv en mer framträdande plats (ibid.).  

Enligt Socialtjänstlagens 3 kapitel 1§ ska socialtjänsten svara för omsorg och service, 

upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda 

som behöver det. En familjebehandlare vi samtalat med berättar att Socialstyrelsen i sina 

allmänna råd uppger att kommuner bör erbjuda råd och stöd till barn och familjer. Hur stödet 

utformas är inte närmare specificerat, utan kommunerna innehar en stor frihet i utformandet 

(personlig kommunikation, 15 november 2017).  

Vår definition av familjebehandling är den insats i form av råd och stöd som familjer 

kan få från socialtjänstens familjebehandlare, vilket delvis är i linje med Hanssons första 

definition ovan. De övriga två av Hanssons definitioner av familjebehandling kan mycket väl 

också vara uppfyllda i det stöd våra informanter fått men det är ingenting vi kommer att 

försäkra oss om. Precis som FoU Nordväst så inbegriper vi i vår definition samtliga insatser 

som ges av kommunernas familjebehandlare. Vid sökning efter internationell litteratur och 

artiklar fann vi familjebehandlare vara en svåröversatt arbetstitel. Vad vi kunnat utläsa utför 

ofta en marriage- and family therapist liknande arbete men har högre utbildning. Förutom den 

titeln är social worker det vi mest har mött i vårt arbete.  

 

1.2 Studiens relevans för socialt arbete 

Vi som socionomstudenter har inte fått med oss mycket specifik kunskap om 

autismspektrumdiagnoser eller andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi menar 

dock att vi sannolikt kommer möta dessa barn i framtiden, då antalet barn med 

autismspektrumdiagnoser visat sig öka och flera av dessa barn och deras familjer är i behov 

av stöd. Barnens ibland svårhanterade beteenden kan föranleda både utomståendes 

anmälningar och familjernas egna ansökningar om stöd hos Socialtjänsten. Detta stöder vår 

tanke att autismspektrumet är relevant inom socialt arbete samt att just vår studie kan behövas 

för att fylla en lucka i kunskapen kring autismspektrumtillstånd. 
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1.3 Förförståelse 

Vi enades tidigt om att skriva något rörande neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. En av 

oss har ett barn som utretts för autism hos BUP och i samband med detta på eget initiativ sökt 

mycket kunskap i ämnet. Något som framkommit under den processen och i sökningar har 

varit att det ofta uttryckts att kommunerna har bristande kunskaper om 

autismspektrumtillstånd. I synnerhet skolpersonal lyfts fram som bristande i sina kunskaper. 

En av oss har haft praktik hos familjebehandlare i en kommun i Dalarna. Detta skapade 

funderingar om vad som gör insatsen familjebehandling verksam samt vilka processer som 

kan uppkomma i mötet mellan den professionella och klienten. När vi började prata om de 

olika spåren vi hade, dels familjebehandling och dels autismspektrum, så uppstod vårt 

studiesyfte som en naturlig följd. När vi började planera för studien insåg vi att vi båda hade 

funderat över avsaknaden av autismkunskap i vår socionomutbildning. Utifrån detta fanns en 

föreställning om att socialtjänsten och därmed också familjebehandlare skulle kunna befaras 

brista i sina kunskaper. Vi förväntade oss helt andra svar från våra informanter angående 

kunskapsläget. 

 

1.4 Syfte och frågeställningar  

Vårt syfte är att undersöka hur föräldrar till barn som diagnosticerats inom 

autismspektrumtillstånd upplever kontakten med och stödet från familjebehandlare. Vi har 

valt att fokusera på föräldrar till barn i skolåldern, mellan 7–16 års ålder.  

 

Frågeställningar: 

·       Hur upplevde/upplever föräldrarna bemötandet de fick av familjebehandlare? 

·       Hur upplevde/upplever de hjälpen och stödet som familjebehandlare gav? 

·       Upplevde/upplever föräldrarna att familjebehandlarna hade kunskaper 

kring autismspektrum? 

 

1.5 Avgränsning 

Denna studie avgränsas till att enbart omfatta insatsen familjebehandling. För att de 

intervjuade personerna ska ha en någorlunda likvärdig bakgrund har vi valt att intervjua 

föräldrar till barn som fått insatsen när barnen varit i skolåldern, det vill säga 7–16 år. Vi har 

också satt upp en tidsgräns på att insatsen inte får vara längre tillbaka i tiden än fem år. Detta 
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för att få en relativt aktuell bild av läget samt att informanterna behöver tänka tillbaka och 

minnas situationer så korrekt som möjligt. 

 

1.6 Disposition 

I detta kapitel förklaras varför denna studie genomförts, här ges en bakgrund och redogörelse 

för centrala begrepp samt studiens relevans för socialt arbete. Syfte, frågeställningar samt 

avgränsningar och redogörelse för vår förförståelse beskrivs här. 

Kapitel 2 ger en genomgång av tidigare forskning på området och i kapitel 3 beskrivs 

vår teoretiska ram som består av alliansteori och stödteori.  

I kapitel 4 behandlas val av metoddesign. Vi beskriver våra förberedelser i form av 

litteratursökning och urvalsförfarande. Därefter följer en genomgång av genomförande och 

analysmetod. Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens tillförlitlighet samt de etiska 

aspekter vi övervägt. 

Kapitel 5 innehåller resultat och analys och i kapitel 6 ges en avslutande diskussion 

kring resultat och metod samt slutsatser. 
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2 Tidigare forskning 

2.1 Föräldrarnas stressnivå 

Hutchison, Feder, Abar och Winsler (2016) uppger att tidigare forskning visar att föräldrar till 

barn med funktionsnedsättning har högre stressnivåer i sitt föräldraskap än övriga föräldrar. 

Barn inom autismspektrumet har ofta problem med sina exekutiva förmågor och forskning har 

visat att föräldrar till barn med problem med exekutiva funktioner ofta har en särskilt hög 

stressnivå. Hutchinson et al. (2016) tolkar resultatet som att det är barnens beteendeproblem 

och inte funktionsnedsättningen i sig som orsakar föräldrarnas stress. Större problem med 

exekutiva funktioner är relaterade med högre stress hos föräldern (ibid.). 

Amatea, Echevarria-Doan, Neely och Tannen (2012) beskriver att påverkan med att få 

ett barn som diagnosticeras inom autismspektrumet kan vara förödande både emotionellt och 

socialt. Föräldrarna måste inte bara kämpa för att barnet ska få en diagnos och rätt insatser 

utan de måste även bära besvikelsen över att deras barn inte besvarar omsorgen samt 

uppmärksamheten från sina föräldrar på ett förväntat sätt. Amatea et al. (2012) beskriver att 

det finns mycket forskning på individer med dessa diagnoser men mindre om familjernas 

erfarenheter. Den litteratur som finns gällande familjer gäller mest hur familjen kan hjälpa 

individen med dennes svårigheter. Amatea et al. (2012) uppger att klarställandet av en 

diagnos är bland det svåraste och mest stressande dessa familjer är med om. Studien påvisar 

även att mer kunskap gällande autism behövs inom berörda professioner (ibid).  

 

2.2 Antalet autismdiagnoser ökar 

Idring et al. (2015) undersökte förekomsten av autismspektrumdiagnoser bland barn och 

ungdomar i Stockholm. I sin studie såg Idring et al. att förekomsten av 

autismspektrumdiagnoser ökade med 350 % bland barn under perioden 2001 till 2011. Främst 

berodde ökningen på en åttafaldig ökning av autismdiagnoser utan intellektuell 

funktionsnedsättning. Ökningen var större i högre åldrar än i lägre. Även i de fall autism 

misstänktes tidigt blev barnen ofta inte diagnosticerade förrän många år senare. Forskarna 

lyfter att sjukvården hade svårt att identifiera barn med autism om de samtidigt hade normal 

IQ, vilket bidrog till försenad diagnos. Oavsett om ökningen av diagnosticerade barn berodde 

på ökad medvetenhet, förändrade diagnostiska metoder, en verklig förändring av förekomsten, 

eller alla dessa faktorer tillsammans, menade Idring et al. (2015) att ökningen kunde tolkas 

som ett tecken på ökad medvetenhet om egenskaper som kan försvåra för en individ att 
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utvecklas och nå mål. Forskarna menade att resultatet underströk behovet av parallella 

anpassningar för att stödja dessa och andra grupper av individer med neuropsykiatriska 

störningar - inom utbildnings- och hälsovårdssystem samt arbetsmarknaden (ibid.) 

 

2.3 Föräldrarnas upplevelse av stöd samt deras behov av stöd 

Derguy, Michel, M'bailara, Roux och Bouvard (2015) undersökte vad föräldrar till barn inom 

autismspektrumet i Frankrike själva uppgav att de behövde stöd kring. Föräldrarna måste 

hantera många svåra symptom. Effekten av att ha ett barn med autism blir multidimensionell 

och påverkar föräldrarnas ekonomiska, professionella och sociala liv men även deras fysiska 

samt psykiska hälsa, föräldrarna löper stor risk att ha ångest- eller depressionsproblematik. 

Många föräldrar blir socialt isolerade, både på grund av tidsbrist för socialt umgänge men 

även som en strategi för att undvika stigma. Derguy et al. (2015) fann att de franska 

föräldrarna upplevde ett stort behov av materiella resurser, information samt pedagogisk 

vägledning gällande det dagliga livet. Stöd till föräldrar borde utformas med professionell 

hjälp för föräldrarna att lära sig hantera barnens diagnos samt lära sig hitta sina egna resurser. 

Studien visade även att det är essentiellt att föräldrastöd täcker föräldraskapets alla 

dimensioner. Även behov av ekonomiskt stöd påvisades, allt från speciell utrustning till att 

möjliggöra familjeaktiviteter. (ibid.). 

Amatea et al. (2012) påtalar att föräldrar kan behöva stöd redan innan barnet fått en 

diagnos. Enligt Amatea et al. (2012) visar tidigare forskning att föräldrar inte fått tillräcklig 

information som behövs för att avgöra vilket stöd samt vilken behandling familjen vill ha 

efter att barnet diagnosticerats. I artikeln påtalas berörda professioners viktiga roll i att stödja 

familjen i det valet. Professionerna kan även hjälpa familjen att bygga ett stödsystem samt 

hitta sociala kontakter för att undvika isolering. Familjer bör även kunna få hjälp att tala om 

känslor och processer som familjemedlemmarna har (ibid.).  

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar, där bland annat autismspektrumtillstånd ingår. År 2015 genomförde 

Attention en enkätundersökning med syfte att undersöka socialtjänstens och omsorgens 

insatser till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. I undersökningen deltog både 

barn och föräldrar, 1040 svarade på enkäten och det framkom att 72 svarande hade haft 

kontakt med familjebehandlare. Riksförbundet Attention (2015) föreslår flera förbättringar, 

bland annat att Socialtjänsten behöver en ökad kunskap om hur neuropsykiatriska 



 

12 

 

funktionsnedsättningar påverkar både barnet och familjen samt att familjerna ska få komma 

till tals och insatserna individanpassas (ibid.).  

Aguilar, Gràcia, Haring och Zuna (2016) utförde en amerikansk kvantitativ studie som 

visade att de flesta familjer var nöjda med mottaget stöd men 23% upplevde behov av en viss 

sorts stöd som de inte mottog vid den tidpunkten. Det vanligaste stödet familjerna saknade var 

stödgrupper för föräldrar eller syskon. Majoriteten av familjerna var nöjda med sina 

kunskaper kring vilket stöd som finns, sin förmåga att önska/begära stöd samt hur 

myndigheter besvarade önskan/begäran. Normen var att stödet var inriktat på barnet i form av 

exempelvis information om rättigheter eller barnets diagnos istället för att stödet var riktat till 

hela familjen (ibid.). 

 

2.4 Professionens kunskaper och attityder  

Molteni och Parker (2017) menar att den amerikanska professionen marriage and family 

therapist, vilket vi tolkar som familjebehandlare, är speciellt lämplig att tillhandahålla en 

informerad behandling kring den påverkan autism kan ha på familjen. Ändå är 

funktionsnedsättningar som autismspektrumtillstånd inget som rutinmässigt ingår i 

professionens utbildning. Detta leder till att många inom professionen kan tro att 

autismspektrumtillstånd ligger utanför deras expertis eller att de inte är kvalificerade att jobba 

med dessa familjer (ibid.).  

Preece och Jordan publicerade 2007 en studie om socialarbetares uppfattningar om 

autismspektrumtillstånd. De skriver att socialarbetarnas förståelse av autismspektrumtillstånd 

påverkar hur de uppfattar behoven hos barnen och familjerna och vilka insatser som kommer 

bedömas lämpliga. De konstaterar att det finns väldigt lite forskning på området. Syftet med 

deras studie var att undersöka socialarbetares kunskaper med avseende dels på uppfattningar 

om autismspektrumtillståndets orsaker och hur autismspektrumtillstånd yttrar sig och dels 

uppfattningar om lämpliga insatser. Undersökningen gjordes i England i en kommun där 135 

barn inom spektrumet fick någon typ av stöd. Studien visade på ett antal problem med 

socialarbetarnas förståelse av autism. Det förekom felaktig kunskap om 

autismspektrumtillstånd, exempelvis föreställningen att dessa diagnoser kan orsakas av 

mammornas känslokyla, detta har tillbakavisats enligt Preece och Jordan (2007).  

Vidare fanns en föreställning om typiska beteenden kopplade till 

autismspektrumtillstånd som författarna menar kan utgöra en risk då alla barn inom 

spektrumet inte uppvisar dessa beteenden. Vilket kan orsaka att socialarbetaren underskattar 
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barnets diagnos och därmed också familjens stödbehov. En majoritet av respondenterna 

menade att insatser för att utveckla social och känslomässig förståelse inte var till nytta för 

personer med autismspektrumtillstånd, en uppfattning som motsägs av forskning. Författarna 

menar att studien är liten och att resultatet inte kan generaliseras, utan kan anses gälla enbart 

för den undersökta gruppen socialarbetare. Dock menar de att på den ort undersökningen 

gjordes hade de arbetat med insatser specifika för autismspektrumtillstånd i över ett 

decennium och det hade varit rimligt att förvänta sig en högre kunskapsnivå (ibid.). Många år 

har förflutit sedan studien gjordes och vi kan ifrågasätta hur aktuellt resultatet är idag. Det är 

svårt att finna senare forskning om socialarbetares kunskaper, vilket stärker vår uppfattning 

om att vår tänkta undersökning fyller en kunskapslucka.  

Enligt Werner (2011) måste en mängd professioner samarbeta för att ge service och stöd 

till det ökande antalet människor med autismdiagnos. I en studie som undersökte attityden hos 

kvinnliga studenter inom olika professioner inom sjukvård och socialt arbete angående att 

jobba med människor med autism, fann Werner (2011) att det uppfattades svårt, utmanade, 

viktigt, frustrerande men belönande, samt en möjlighet att utvecklas personligt och 

professionellt. Studenterna lyfte även frågan om stigma för målgruppen samt ansåg att 

kunskap, träning och förtrogenhet var viktigt. Studenter inom socialt arbete meddelade mindre 

intresse att jobba med missgynnade klientgrupper jämfört med klienter med mer resurser och 

lindrigare problem. Socialarbetare med examen som arbetar med utvecklingsstörningar och 

funktionsnedsättningar, såg bristen på praktikplatser och kurslitteratur rörande målgruppen 

som en möjlig faktor till att studenter var avskräckta från att jobba med målgruppen (ibid.).  
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3 Teoretisk ram 

Vi har valt att använda allians och stödteori som teoretisk ram. Allians valde vi då allians 

visat sig vara en av de viktigaste faktorerna för att behandling ska få ett gott resultat (Hedin, 

1994; Hammarlund, 2012) samt att teorin motsvarar våra frågeställningar gällande 

upplevelsen av bemötande samt familjebehandlarens kunskaper gällande autismspektrum. Vi 

tycker att bemötande och kunskaper om målgruppen hänger ihop då vi tänker oss att en 

familjebehandlare med goda kunskaper om autismspektrumtillstånd anpassar sitt bemötande. 

Stödteori valde vi eftersom merparten av forskningen beskriven i kapitel 2 behandlar olika 

sorters stöd målgruppen kan ha behov av samt hur stöd upplevs. I avsnittet tidigare forskning 

syns det att flera studier fokuserat på hur familjen kan hjälpa individen samt att denna 

föräldragrupp har en hög stressnivå. Det går även att utläsa vilket sorts stöd de ofta vill ha 

samt hur ofta de är nöjda med mottaget stöd. Vi har valt dessa teorier för att de kan fördjupa 

förståelsen från kapitlet tidigare forskning, vi tänker oss att dessa kan belysa vilka faktorer 

som påverkar mottagandet av stöd och hjälp. 

 

3.1 Allians, och teorier om bemötande samt relationer 

Enligt Kåver (2011) används begreppet allians olika, själv ser hon allians som ett 

paraplybegrepp, under vilket det samlas olika aspekter av det samspel som kan kallas allians; 

samsyn om metoder att nå målen, samsyn om själva målet, en känslomässig relation samt 

trygghet och tillit. Oberoende av behandlingsmodell är det empatiska bemötandet 

grundläggande i alla behandlande samtal. Om mötet är kallt och otryggt spelar tekniker ingen 

roll. Genom att uppleva tolerans underlättas för klienten att våga berätta om sina upplevelser. 

Maktaspekten är viktig, eftersom makt och status är centrala i alla relationer. I en 

terapisituation kan en klient känna sig sårbar och misslyckad medan terapeuten kan upplevas 

välordnad och problemfri. En större jämlikhet kan uppnås genom att terapeuten bemöter 

klienten så att denne känner sig tagen på allvar (ibid.).  

Tjersland, Engen och Jansen (2011) beskriver att kommunikationstraditionen lyfter 

vikten av kommunikation och att kommunikationen lika gärna kan bidra till konflikter och 

missförstånd som till förtydliganden och gemensam förståelse. Om ett budskap, eller sättet det 

förmedlas på, är oklart, riskeras att budskapet inte går fram. Med hjälp av 

kommunikationstraditionen kan missförstånd, dubbla budskap, maktkamp och andra 

störningar synliggöras. Idéerna i kommunikationstraditionen kan mana till eftertanke kring 
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hur vi kommunicerar. Viktigt är också att individen inte bara kommunicerar med hjälp av 

språket, även icke-verbal kommunikation förmedlas och tolkas (ibid.). 

Enligt Hammarlund (2012) är allians avgörande för samtalsresultatet. Av det som ger 

resultat i behandling består sjuttio procent av det känslomässiga bandet - alliansen - mellan 

terapeut och hjälpsökande, medan bara femton procent handlar om metoder och teorier. 

Allians handlar om att den hjälpsökande känner sig förstådd, att den som ska hjälpa tar det 

klienten säger på allvar och att den hjälpsökande upplever stöd och värme. Utöver detta 

handlar allians även om samarbete. Det behövs ett samförstånd i synen på problematiken och 

vilket målet är. Ibland har terapeuten och klienten olika uppfattning om alliansen. Det är den 

hjälpsökandes upplevelse av allians som är avgörande för resultatet av samtalen (ibid.). 

Tjersland et al. (2011) förklarar att viktiga faktorer i behandling är trygghet och 

anknytning. Trygga relationer tar tid att bygga upp och terapeuten bör vara flexibel så att de 

som behöver längre tid får detta utrymme (ibid.). Hafstad och Øvreeide (2013) lyfter fram 

skillnaden mellan om uppdraget kommer från föräldrarna själva eller från andra. I många 

samtal kommer motiven till samtalet från någon annan än föräldrarna. När uppdraget kommer 

från föräldrarna ges den professionella i samband med detta legitimitet att hjälpa. När 

uppdraget kommer från annat håll behöver den professionella skaffa sig den legitimiteten på 

annat sätt (ibid.). 

Vi har också tittat på faktorer som familjer med barn med funktionsnedsättningar visat 

sig värdesätta i kontakten med professionella. Vi tänker att dessa förtroendeskapande faktorer 

blir en del av förutsättningarna för att uppnå god allians. Hallberg och Hallberg (2014) skriver 

att de flesta av dessa familjer är nöjda med den vård och omsorg de fått men att vården och 

omsorgen inte alltid varit anpassad till deras behov. Det förekommer också negativa attityder 

från både professionella och andra personer kring barnet. För att skapa förtroende och ett bra 

samarbete mellan familjen och vårdgivare är det viktigt att lyssna till föräldrarnas erfarenheter 

och önskemål. I mötet med professionella värdesätter föräldrarna att den vård och behandling 

föräldrarna anser att barnet behöver finns tillgänglig, att den professionelle har engagemang 

och kunskap om barnets funktionsnedsättning, att få träffa samma person samt respekt för att 

föräldern är expert på sitt barn (ibid.). 
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3.2 Stödteori 

Hedin (1994) uppger att forskningen kring socialt stöd haft svårt att finna en entydig 

definition av vad socialt stöd innebär. De olika definitionerna lutar ofta åt ett av följande tre 

perspektiv: 

-        Relationer och sociala band. 

-        Resurser som utbyts i en interaktion och som mottagaren är i behov av. 

-        Upplevelse eller känsla hos mottagaren. 

 

Hedin (1994) har främst använt en definition som uttrycker att socialt stöd är ett 

metabegrepp beståendes av tre delar; stödjande nätverksrelationer, stödjande handlingar samt 

en subjektiv upplevelse av stöd. Sarafino och Smith (2014) definierar socialt stöd som tröst, 

omsorg, uppskattning samt hjälp som är tillgänglig för en person från en annan person eller en 

grupp. Det kan komma från familjen, vänner, en professionell eller samhällsorganisationer 

(Sarafino & Smith, 2014).  Hedin (1994) samt Sarafino och Smith (2014) redogör för sex 

huvudformer av stöd: 

-        Konkret och faktiskt hjälp syftar till att underlätta i vardagssituationer och lösa 

praktiska problem. Kan vara att låna ut något, skjutsa någon eller liknande. 

-        Instrumentellt stöd handlar om att lösa problem som uppstår samt att ta fram 

resurser individen behöver.  

-        Kognitivt stöd handlar om att ge råd, informera om handlingsmöjligheter samt ge 

vägledning. 

-        Feedback syftar till att bland annat bekräfta hur individen uppfattat en situation eller 

handlat i en kontext samt kan innehålla positiv eller negativ kritik på attityd och 

uppförande samt liknande. 

-        Emotionellt stöd går ut på att individen får ventilera sina känslor och får möta ett 

känslouttryck som ger kraft samt hopp om att ta sig ur problemsituationen. Detta 

sker både via kroppsspråket och verbala språket. 

-        Nätverksstöd syftar till deltagande i ett socialt nätverks gemenskap och aktiviteter. 

 

Hedin (1994) använder begreppet stödmobilisering för att beskriva processen när stödet 

tar sin början. Vad sänder personen ut för budskap, vem reagerar och varför, när begärs stöd 

och hur det påverkar samt om det är ett akut eller långvarigt stöd. Vidare skiljs spontant stöd 

och stöd som sker till följd av en begäran. Vid den senare har individen varit tvungen att 
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blotta sig och sina problem, vilket leder till en sårbarhet samt risk för att bli dömd och 

stigmatiserad. Att söka hjälp och processen fram till att individen söker hjälp kan innebära 

stora sociala och psykologiska kostnader (Hedin, 1994). Sarafino och Smith (2014) uttrycker 

att alla inte får det sociala stöd de behöver, många faktorer påverkar vilka som får den hjälp 

de behöver. Hedin (1994) beskriver stöd som komplext och allt annat än enkelt och speciellt 

sambandet mellan stödets aktivitet och dess funktion. En enkel sak som att ge ett råd kan ge 

mottagaren viktig information och ge emotionellt stöd men det kan även uppfattas 

dumförklarande eller ge fel tankar kring problemets lösning. Hedin (1994) betonar vikten av 

relationen mellan mottagaren och givaren för hur en stödhandling uppfattas.  

Tidigare forskning har visat att socialt stöd kan ha en stor positiv inverkan på individens 

hälsa (Hedin, 1994). ”Buffering hypothesis” använder Sarafino och Smith (2014) som en 

förklaring till varför socialt stöd kan ha en positiv påverkan, enligt denna tankegång skyddar 

det sociala stödet mot negativa effekter av hög stress. Skyddet sker dels för att en person med 

mycket socialt stöd har mindre chans att bedöma en situation som högt stressande och dels via 

att socialt stöd förbättrar förmågan att bemöta stress samt hitta lösningar. För att en individs 

stress ska minska måste stödhandlingen upplevas som ett stöd. Det måste även vara rätt sorts 

stödhandling, någon med ett behov av emotionellt stöd som får en stödhandling i form av ett 

kognitivt stöd riskerar att uppleva stödhandlingen som ohjälpsam och overksam. Det stöd som 

är mest välgörande är stödet som är anpassat efter mottagarens behov. Därför kan individens 

upplevda stöd vara en bättre prediktor för deras framtida hälsa och välgång än deras mottagna 

stöd (Sarafino och Smith, 2014).  

Hallberg och Hallberg (2017) beskriver socialt stöd som en process där familjen eller 

enskilda individer kan få eller ge socialt och praktiskt stöd. Det som visat sig ha störst 

betydelse för det sociala stödet är hur mottagaren upplever kvaliteten på stödet, medan 

kvantiteten av det sociala stödet har underordnad betydelse (Hallberg & Hallberg, 2017). 
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4 Metod 

4.1 Studiens design 

Vi har valt att använda oss av kvalitativ forskning och med hjälp av kvalitativa intervjuer söka 

svar på våra frågor. Bryman (2011) förklarar att kvalitativ forskning lägger tonvikten vid hur 

människor tolkar och uppfattar den sociala verkligheten. Den är inte som den kvantitativa 

forskningen positivistisk till sin natur, där det strävas efter objektivitet. Det tolkande synsättet 

i den kvalitativa forskningen gör den mer subjektiv och konstruktionistisk. Medan den 

kvantitativa forskningen främst är deduktiv och prövar befintliga teorier så är den kvalitativa 

forskningen oftare induktiv och bidrar till att generera nya teorier. Dock lyfter Bryman (2011) 

att det finns exempel på kvalitativ forskning som även den prövar teorier (ibid.). I 

analysprocessen valde vi att ha en abduktiv ansats samt att genomföra en tematisk analys. 

Larsson, Lilja och Mannheimer (2005) beskriver användandet av en kombinerad induktiv-

deduktiv strategi, även kallad abduktiv strategi. Här förklaras möjligheten att följa empirin, ur 

vilken mönster kan härledas, parallellt med användandet av en teoretisk bakgrund ut vilka 

frågeställningar kan skapas (ibid.). 

Vi ville ta reda på hur föräldrar till barn med autismspektrumdiagnos upplever 

kontakten med familjebehandlarna och för att fånga deras upplevelse behövde vi rikta frågan 

till dem och därför valde vi att använda en kvalitativ ansats. 

 

4.2 Informationssökning 

Det var svårt att hitta engelska termer som motsvarade den familjebehandling vi avser 

undersöka. Vi har använt sökord som social workers, social services, social support, support, 

family therapist, family counselor, family practitioner, parenting practitioner tillsammans med 

parent*, child* autism*, knowledge, awareness, understanding i olika kombinationer. Många 

av träffarna vid sökningar i Summon, Högskolan Dalarnas sökverktyg, samt ämnesdatabaser 

inriktade på socialt arbete och sociologi saknade relevans för vår studie. De berörde andra 

ämnen samt andra infallsvinklar rörande barn inom autismspektrumet samt deras föräldrar. 

För att hitta vetenskapliga artiklar användbara i en svensk kontext har vi sökt på Internet 

efter uppsatser och artiklar med svenska sökord som socialtjänsten, familjebehandlare och 

autism och via referenslitteratur i andras arbeten kommit vidare i våra sökningar. Dock visar 

våra sökningar att socialarbetarnas kunskaper om autism inte är särskilt undersökt. Ett 

problem vi fann i litteratursökningen var att många av de engelskspråkiga artiklarna utgår från 
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att den professionelle sitter med kunskapen medan föräldern behöver undervisas. Vi har 

planerat och genomfört studien med övertygelsen att föräldrarna besitter kompetens gällande 

sina barn och hur dessa fungerar. 

En övervägande del av de träffar vi fick i sökningarna var irrelevanta utifrån vår 

utgångspunkt. Vi valde bort många med fokus på det diagnosticerade barnet, fokus på syskon 

eller inriktat på hur föräldrarna kan underlätta för barnet. Vi har valt bort artiklar fokuserade 

på hälso- och sjukvård och koncentrerat våra sökningar till artiklar inom socialt arbete. 

Samtliga utvalda artiklar är peer-reviewed, vilket styrker deras tillförlitlighet. Vi har även sökt 

i Summon; allians, alliance för att hitta källor till vår teoretiska ram. 

 

4.3 Urval 

I vår studie har vi intervjuat sex olika personer som alla är föräldrar till barn med 

autismdiagnos. Bryman (2011) beskriver hur ett målstyrt urval innebär att inhämta sina data 

från personer som är relevanta för studiens syfte och forskningsfråga. Ett målstyrt urval ger ett 

resultat som inte går att generalisera till en större population då det är ett icke-

sannolikhetsurval (ibid.). Våra urvalskriterier var att personen hade ett barn med en diagnos 

inom autismspektrumet samt att familjen mottagit familjebehandling när barnet varit i åldern 

7–16 år. Från början hoppades vi kunna hålla ett avgränsat geografiskt område med 

kommuner i Dalarna, men svårigheter uppstod att få tillräckligt många föräldrar att anmäla 

intresse. Vi försökte använda ett snöbollsurval, vilket enligt Bryman (2011) innebär att söka 

ytterligare respndenter via de  relevanta respondenter som initialt hittats på annat sätt (ibid.) 

Snöbollsurval gav dock inget resultat. Detta resulterade i att vi fick göra ett 

bekvämlighetsurval och helt enkelt intervjua de föräldrar som anmält sitt intresse att vara 

med. Bekvämlighetsurval innebär enligt Bryman (2011) att använda sig av de respondenter 

som för tillfället finns tillgängliga. 

Inledningsvis publicerade vi vår efterlysning i olika slutna grupper på Facebook 

relaterade till autism- och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (Bilaga 1). I 

efterlysningen framgår att vår målgrupp är föräldrar till skolbarn (7–16 år) som är 

diagnosticerade inom autismspektrumet samt att familjen haft kontakt med familjebehandlare. 

Vi tror att intervjuer där vi träffas fysiskt ger bästa förutsättningarna för samtal och därför 

framgår i vår efterlysning att vi främst sökte personer i Dalarna men att vi kunde utvidga det 

geografiska området om det behövdes för att få tillräckligt antal informanter. För att hålla 

deltagandet i studien konfidentiellt bad vi intresserade föräldrar kontakta oss vi e-post. I vissa 
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grupper blev vi inte insläppta då vi inte tillhörde gruppens målgrupp och i två grupper fick vi 

hjälp av administratören i gruppen att publicera efterlysningen. Några veckor senare 

publicerade vi efterlysning igen i samma grupper samt i några nya grupper vi funnit. Dessa 

efterlysningar resulterade i sex intresseanmälningar. Två föräldrar tillkom sedan i andra 

sammanhang där vi utan syfte att efterlysa, nämnde vår uppsatsstudie varpå dessa berättade 

att de tillhörde målgruppen och att vi gärna fick intervjua dem. 

Fem av de åtta vi fått kontakt med bodde i andra delar av Sverige. I ett ytterligare försök 

att hitta fler föräldrar i Dalarna utformade vi en efterlysning snarlik den vi använt i sociala 

medier, som vi mailade till familjebehandlare eller likvärdigt, i olika kommuner i Dalarna 

(Bilaga 2). Efterlysningen kunde de sätta upp i sina lokaler. Då vi befarade att maila kunde 

upplevas krångligt eller tidskrävande, kompletterade vi efterlysningen med telefonnummer. 

Via denna efterlysning kontaktades vi av ytterligare en person i en närliggande kommun. 

Av dessa nio personer så föll den enda pappan bort då mottagen insats visade sig vara 

annat än familjebehandling och en mamma bortföll då diagnoskriteriet ej uppfylldes. Kvar 

återstod sju föräldrar, alla mammor. När vi sökte dem för intervjubokning föll ytterligare två 

bort som inte gick att nå. I ett sista försök att finna fler satte vi ut vår efterlysning i 

facebookgrupper ytterligare en gång, vilket gav ett till svar. Det resulterade i att totalt sex 

personer ingår i vår studie. Fyra har träffat personligen för intervju och två har på grund av 

avståndet intervjuats via Skype. När vi hade upprättat kontakt skickade vi ut en skriftlig 

samtyckesblankett (Bilaga 3), en intervjuguide (Bilaga 4) samt ett informationsbrev (Bilaga 5) 

där vi beskrev syftet med studien samt framhöll frivilligheten, att det alltid går att avbryta 

samt att vi inte kommer att avslöja deras identiteter. Vi valde att skicka med intervjuguiden då 

vi ville ge intervjupersonen möjlighet att hinna tänka igenom frågorna. Flera av frågorna är av 

sådan art att informanterna behöver tänka tillbaka i tiden och leta i minnet efter hur det varit. 

Genom att få tid att fundera över frågorna hoppades vi få mer uttömmande svar och att fler 

upplevelser skulle bli ihågkomna. 

Vår upplevelse av tidigare forskning var att en stor del av forskningen kring barn och 

föräldrar utgår från ett heteronormativt modersperspektiv, där fokus ligger på mamman och 

beskriver bara ett heterosexuellt perspektiv, vilket vi anser vara problematiskt då det blir 

enkelspårigt och exkluderande. Dock såg vi ur etisk synvinkel inga andra möjligheter än att 

intervjua den förälder som kontaktar oss, oavsett kön på denne. Vi tänker oss att frivillighet 

samt samtycket i och med uppsökningen är viktigare än genusperspektiv i denna studie. Vi 
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hade uppskattat att även pappor bidragit med erfarenheter men svårigheten att få tag i 

intervjupersoner omöjliggjorde detta. 

 

4.4 Genomförande 

För att söka svaren på våra frågor valde vi att använda oss av semistrukturerade intervjuer 

med olika teman. Vi gjorde en intervjuguide baserad på tre teman som stämmer överens med 

våra tre frågeställningar samt ett tema för bakgrund. Bryman (2011) beskriver att kvalitativa 

intervjuer fokuserar på den intervjuades ståndpunkter och att intervjun kan tillåtas röra sig i 

olika riktningar utifrån vad intervjupersonen finner relevant. Som intervjuare finns möjlighet 

att avvika från intervjuguiden, exempelvis ändra ordningsföljd på frågor, formuleringen av 

frågor samt ställa helt nya frågor. Genom detta blir den kvalitativa intervjun följsam och 

flexibel. I en semistrukturerad intervju har intervjuaren i förväg bestämt teman som ska 

beröras, men intervjupersonen utformar med stor frihet sina svar. När flera personer ska 

intervjuas kan en semistrukturerad intervju underlätta jämförandet av fallen (ibid.). Med hjälp 

av semistrukturerade intervjuer kunde vi fokusera på de områden vi ville undersöka samtidigt 

som det gav möjlighet till reflekterande och fördjupade svar från intervjupersonen. Genom att 

intervjun spelades in kunde vi efteråt transkribera materialet för att därefter göra en tolkning 

av transkriberingen. Vi ville tolka materialet utifrån stödteori och allians, och då utifrån 

perspektivet att ta emot professionellt stöd. Innan vi genomförde intervjuerna gjorde vi en 

provintervju med en klasskamrat. Där framkom att vi behövde precisera hur länge de gått eller 

går hos familjebehandlare. Vi blev även stärkta i vår idé att använda allians som teoretisk ram. 

Vi lärde oss också hur vi smidigast skulle dela upp intervjun, enligt teman. 

Vi valde att intervjua informanterna en åt gången. Vi har i samtliga fyra fall där vi 

träffats personligen anpassat oss efter intervjupersonens önskemål om plats. En intervju 

skedde i intervjupersonens hem, en på intervjupersonens arbetsrum på hennes arbetsplats och 

två intervjuer genomfördes i Högskolan Dalarnas lokaler. De intervjuer som skett via Skype 

genomfördes av oss i Högskolans lokaler medan intervjupersonerna kunnat sitta var de helst 

önskat. Påskrivna samtyckesblanketter insamlades när vi träffades för intervju, eller i de fall 

vi inte träffats personligen har intervjupersonen skickat den påskrivna blanketten till oss. 

Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades i sin helhet. Vid transkriberingen har vi 

valt att ta bort våra egna hummanden, för att uppmuntra informanten att fortsätta, men även 

inandningar, jakande ljud och liknande. 
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4.5 Analysmetod 

Larsson, Lilja och Mannheimer (2005) menar att avsaknaden av tydliga metodregler för hur 

en kvalitativ analys kan genomföras gör den kvalitativa analysen till en utmaning. Dock finns 

några principer som kan vara vägledande. En vägledande princip är att utifrån studiens 

frågeställningar och syfte fokusera på specifika teman. Den omfattande datamängd som är 

vanlig i kvalitativa studier kräver att forskaren kan kategorisera datan så att den blir mer 

hanterlig. Att låta intervjupersonerna ge sin uppfattning om tolkning och resultat kan fungera 

som en undersökartriangulering som kan svara på om undersökarens tolkning verkligen 

speglar intervjupersonens upplevelse (ibid.). Widerberg (2002) beskriver möjligheten att ha 

ett empirinära förhållningssätt där forskaren hämtar teman ur empirin eller ett teorinära 

förhållningssätt där teman hämtas ur teorin, eller en kombination av dessa. Larsson, Lilja och 

Mannheimer (2005) beskriver detta förhållningssätt som abduktivt. 

Vi har valt att använda oss av en tematisk analys, samt det kombinerade förhållningssätt 

som benämns abduktion. Genom att vi först läste igenom intervjuerna för att skapa oss en 

övergripande bild om vad dessa säger och därefter tittade vi på vår teoretiska ram med 

intervjuerna i bakhuvudet och gjorde utifrån empiri och teori två huvudteman med två 

respektive tre underteman. Vi har valt att använda en kombination då vi anser att ett 

kombinerat förhållningssätt lättare fångar våra informanters upplevelser. I Tabell 1 

presenteras våra teman. Första temat är allians med underteman: bemötande och relation. Vårt 

andra tema är stöd och hjälp med underteman: vilka sorters stödformer förekom, vem 

initierade hjälpen samt om hjälpen var konstruktiv. I transkriberingarna har vi sökt efter vad 

som är gemensamt mellan de olika informanterna, det vill säga vad som är återkommande hos 

flera, men också vad som är särskiljande och unikt. När analys och resultat var färdigställt så 

skickade vi ut texten till våra informanter som fick komma med synpunkter. Ingen av 

informanterna hade några invändningar mot vår tolkning. 

Inledningsvis tänkte vi även ha “Kunskap/fördom” som ett undertema till allians, utifrån 

våra frågeställningar i intervjun. Efter att ha studerat empirin ytterligare tog vi bort detta 

undertema, då vi fann att fördom inte gick att särskilja från bemötande. Detta kommer att 

förklaras i analyskapitlet. 
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Tabell 1. Teman och underteman 

Allians Bemötande 

Relation 

 

 

Stöd och hjälp 

Vilka sorters stödformer förekom? 

Vem initierade hjälpen? 

Var hjälpen konstruktiv? 

 

 

4.6 Tillförlitlighet, trovärdighet och överförbarhet 

För att få en bild av forskningens kvalitet, menar Bryman (2011) att reliabilitet och validitet 

utgör viktiga kriterier. Dock är begreppen mer anpassade efter kvantitativ forskning, där det 

utförs mätningar. För att säkerställa kvalitet i kvalitativ forskning kan istället begreppet 

tillförlitlighet användas. Detta begrepp består av fyra delkriterier; trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera (ibid.) 

Trovärdighet kan enligt Bryman (2011) uppnås genom att dels följa regler som gäller 

för forskning och dels genom respondentvalidering. Bryman lyfter respondentvalidering som 

ett verktyg att stärka resultatets giltighet. För att försäkra sig om att resultatet överensstämmer 

med intervjupersonernas uppfattningar kan forskaren på olika sätt söka respondenternas 

bekräftelse på att respondenten uppfattats rätt. Bryman menar också att förstahandskällor ökar 

sannolikheten att få svar på de frågor som är menade att undersökas och ökar därmed 

trovärdigheten i studien (ibid.). 

I denna studie har vi för att stärka trovärdigheten följt de regler som gäller för forskning 

samt delgivit intervjupersonerna analys och resultat och efterfrågat deras synpunkt. Eftersom 

vi pratat personligen med föräldrarna i vår studie utgör dessa en förstahandskälla, vilket ökar 

trovärdigheten. 

Begreppet överförbarhet är komplicerat när det gäller kvalitativ forskning. Bryman 

(2011) förklarar hur det i den kvalitativa forskningen eftersträvas mer att belysa det unika än 

det generella. Bryman menar att den kvalitativa forskaren istället bör servera en fyllig 

redogörelse med vilken läsaren själv kan ta ställning till hur överförbara resultaten är (ibid.). 
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Våra sex informanter bor i sex olika kommuner i Sverige. Var och en av dem ger en röst 

i sin kommun, vilket inte kan påstås vara representativt för hela den kommunen. Eftersom 

kommuner lägger upp sin insats familjebehandling självständigt kan också insatsens 

utformning samt familjebehandlarens utbildning och bakgrund skilja sig mycket mellan olika 

kommuner. Vi har därför inga generaliseringsanspråk. Däremot har vi genom utförlig 

beskrivning och redogörelse gett läsaren möjlighet att själv bedöma överförbarheten. 

Även pålitligheten handlar om tydliga redogörelser. Bryman (2011) menar att pålitligheten 

kan ökas med hjälp av tydliga redogörelser för varje steg i undersökningsprocessen. 

Vi menar att transparens var något som behövde genomsyra hela processen i vår studie, 

från planering till slutresultat. Vi har valt att noggrant dokumentera hela processen och alla 

ställningstaganden vi hamnat inför. Genom transparens kan vi höja studiens pålitlighet. Vad 

gäller kriteriet om möjlighet att styrka och konfirmera så menar Bryman (2011) att det inte 

går att vara fullständigt objektiv i samhällelig forskning och att det behöver säkerställas att 

forskarens egna värderingar inte påverkat slutsatsen (ibid). Detta har vi efterlevt genom att 

redogöra för vår förförståelse samt att vi tar upp vår förförståelse i relation till resultat i vår 

slutdiskussion. 

 

4.7 Etik 

I studiens planeringsskede visste vi inte vilka informanter vi skulle komma att intervjua och vi 

visste inget om deras förhållningssätt till barnens diagnos. När ett barn får en diagnos kan det 

innebära både ett trauma och en lättnad (Amatea et al., 2012). Studier har visat att föräldrar 

till barn med autism ofta har en hög stressnivå (Schieve et al., 2007) och detta kan göra dem 

sårbara i sig. 

Vetenskapsrådet (u.å) har fyra forskningsetiska principer att förhålla sig till. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (ibid.). 

När det gäller informationskravet valde vi att både i efterlysningen och i det efterföljande 

informationsbrevet tydligt informera om studiens frivillighet, att det när som helst går att 

avbryta samt att vi inte kommer att röja deltagarnas identiteter. Vi informerade om att studien 

kommer att genomföras med hjälp av intervjuer och att syftet är att undersöka deras 

upplevelse av kontakten med familjebehandlare. När det gäller samtycke, skedde detta i ett 

första steg genom att informanten aktivt behövde välja att ta kontakt med oss och visa sitt 

intresse att delta och inte tvärtom. Eftersom de blev informerade om rätten att avbryta när de 

ville så blev samtycket i praktiken relativt oproblematiskt. Före intervjun skickade vi ut en 



 

25 

 

samtyckesblankett som de skulle skriva på. Vid varje intervjutillfälle upprepade vi 

informationen samt försäkrade oss om att samtycke förelåg. 

Den tredje principen om konfidentialitet uppnåddes genom att informanternas identiteter 

ej röjs. Ljudinspelningar från intervjuerna kommer efter examinationen att förstöras och 

namnen kommer i text att bytas ut till fingerade namn. Telefoner och datorer som användes 

under arbetets gång har varit låsta så att inga obehöriga har kunnat komma åt information. I de 

fall där beskrivna situationer är så specifika att identifiering av personen befarats kunna ske 

trots fingerade namn har detta tagits i beaktande och eventuellt utelämnande har vägts mot 

värdet av informationen. Vi har också låtit informanterna ta del av resultatet och lämnat 

synpunkter. Den sista principen handlar om nyttjandekravet, kravet på att informationen inte 

får användas till annat än forskningsändamål. Den information vi samlade in från 

informanterna kommer inte att användas till något annat än vår c-uppsats. Vid en etisk 

egengranskning framkom att vår undersökning kan leda till psykiskt obehag för informanterna 

(Bilaga 6), därför ansökte vi hos Forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna om att få 

genomföra studien, vilka beviljade vår ansökan. 
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5 Resultat och analys 

I kapitlet resultat och analys kommer vi fokusera på att redovisa resultaten under de olika 

temana. En djupgående diskussion kring resultatet sker i efterföljande kapitel. Vissa 

resonemang och egna tankar förekommer i detta kapitel då kvalitativ analys är en subjektiv 

metod som gör det svårt att bara redovisa resultatet av vår empiri. 

 

5.1 Bakgrund 

Samtliga sex informanter är mammor till barn med autismspektrumdiagnos. De bor i sex olika 

kommuner i Sverige. Intervjupersonerna presenteras i Tabell 2. 

 

Tabell 2. En presentation av våra intervjupersoner. 

Förälder Barn Ålder 

vid 

diagnos 

Barnets ålder vid 

familjebehandling, samt 

familjebehandlingens 

längd 

Problematik som föranledde 

familjebehandling 

Anna Son 8 år med 

Asperger, två 

yngre barn utan 

diagnos 

7 år 7 år, pågick ca 1 år. Orosanmälan från skolan pga 

utagerande beteende, fysiskt 

och verbalt. 

Birgitta Son 17 år med 

Asperger, son 16 

år med ADD, 

son 20 år med 

ADD 

9 år; 10 

år; 15 

år;  

2 omgångar, första när 

yngsta sonen var ca 11 år, 

pågick 2–3 år och nyligen 

har de sökt igen. 

Icke fungerande struktur och 

rutiner i vardagen, egen 

ansökan om stöd. 

Cecilia Son 16 år med 

atypisk autism, 

två äldre barn 

utan diagnoser 

12 år 14 år, pågick ca 1 år Utåtagerande beteende i 

kombination med att ett syskon 

inte orkade med situationen, 

egen ansökan om stöd. 

Daniella 

(deltagit via 

Skype) 

Son 16 år med 

Asperger, äldre 

barn utan 

diagnos 

13 år 14 år, pågående 

fortfarande 

Hemmasittande, egen ansökan 

om stöd. 

Erika Son 15 år 

ADHD, son 18 

år autism/ADD, 

son 20 år 

Asperger 

10 år; 

14 år; 

12 år 

2 omgångar, första vid 5 

år; 8 år; 10 år, ett kortare 

tag, sedan andra 

omgången från 7år; 10 år; 

12 år, pågick 3 år. 

Orosanmälan från förskola pga 

yngsta sonens beteende, 

familjebehandlingen 

involverade familjens samtliga 

barn. 

Frida (deltagit 

via Skype) 

Dotter 12 år med 

Asperger och 

ADHD, två äldre 

syskon utan 

diagnos 

9 år 10 år, pågick ca 6 

månader för föräldrarna, 

kortare med dottern 
 

Hemmasittande, problem med 

ätande, samt föräldrarnas 

upplevelse att ej nå fram till 

sitt barn, egen ansökan om 

stöd 
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Majoriteten av våra informanter är mammor till diagnosticerade pojkar, ett av de 

diagnosticerade barnen är en flicka. I Tabell 2 ovan har vi även tagit med syskons eventuella 

neuropsykiatriska diagnoser även om de inte ingår i vår studie, men det kan vara relevant för 

förståelsen av familjens sammanlagda upplevelse av påfrestning och stödbehov. Ålder vid 

diagnos, orsak för familjebehandling samt insatsens start och längd skiljer sig mellan fallen. 

 

5.2 Allians  

5.2.1 Bemötande 

Här avser vi att utforska hur föräldrarna upplevt bemötandet och även att koppla det som 

framkommer till teorier om allians. I citaten nedan har föräldrarna fått fiktiva namn enligt 

Tabell 2. Intervjuaren betecknas “I”. I nästa tema kommer vi sedan att behandla relationen. 

Bemötande och relation går in i varandra och det går inte att dra en knivskarp gräns. Dock 

tänker vi oss att bemötande är något som klienten får, något klienten tar emot, medan relation 

är något som familjebehandlaren och klienten har tillsammans. Självklart påverkar de 

varandra.  

Först tänkte vi ha “kunskap och fördom” som ett eget undertema men i analysfasen 

insåg vi svårigheten att separera fördom från bemötande. Samtliga informanter svarade att de 

blivit bra bemötta. I Fridas fall berättar hon att hon och hennes man träffade en 

familjebehandlare som “var väl helt okej” men att dottern fick träffa en annan person och där 

blev det inte lika bra. Frida är det enda exemplet där föräldrarna gått hos en familjebehandlare 

medan barnet parallellt skulle gå hos en annan. Föräldrarna bad om det stödet för att de 

upplevde att det behövdes en expert som kunde nå fram till dottern. De upplevde sig inte klara 

detta trots flera föräldrakurser och samtalsrådgivning. Familjebehandlarna i kommunen ansåg 

inte att de hade spetskompetensen vad gäller autism, så en person inlånades för uppdraget att 

ha samtal med Fridas dotter. Frida kan dock inte minnas varifrån denna person kom, vilken 

titel eller utbildning personen hade. Vi har därför i analysen lagt störst fokus på det stöd som 

Frida och hennes man mottog, där vi vet att det var en familjebehandlare, även om vi också 

nämner dotterns erfarenheter kort. 

Att inte behöva bemötas av fördömanden är den faktor som är mest framträdande i 

beskrivningarna av “bra bemötande”. Just på frågan om vad som var bra med bemötandet, så 

lyfter de i flera fall fram avsaknaden av fördom: 
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Jag tycker de var fantastiska, de hade verkligen.... erfarenhet och förståelse. Man kände att man 

kunde uttrycka vad man ville, kanske sånt som man inte… om jag skulle prata med en kompis, 

eller mina föräldrar, eller nånting, så förstår inte de på samma sätt som nån som är insatt i 

problematiken, så vi kände att vi kunde öppna oss där och prata om saker och ting, att vi ändå 

fick ett bra bemötande tillbaks. Andra människor kanske kan vara dömande i vissa situationer 

och så, ja det beror ju säkert på okunskap. (Anna) 

 

Anna upplever att familjebehandlaren är förstående och att hon kunde uttrycka vad hon 

ville. Även Daniella uttrycker liknande erfarenhet, att kunna prata utan att behöva vara 

försiktig med vad hon säger: 

 

Hon har ju inte bara funnits, alltså hon har…  dels har det varit väldigt skönt att... bolla liksom 

och få prata fram och tillbaka, utan att behöva... alltså utan att behöva va på sin vakt, om man 

säger så. För det är ju ofta nånting som man hör många föräldrar att de tycker att det är 

jobbigt att ha de här kontakterna, för att… man är försiktig med vad man säger, vad man gör, 

men jag har aldrig haft det, den känslan alls, utan det har varit [...] väldigt bra samtal. 

(Daniella) 

 

Cecilia menar att hon innan besöket kände sig rädd för att bli sedd som en dålig 

förälder: 

 

Det kändes ju precis när vi skulle gå dit, tyckte jag, då kändes det ju lite så där. Man hade ju 

själv en bild av vad det hära är [...] det kändes litegrann som att, dit går man när man är 

misslyckade familjen på nåt sätt… alkoholiserad (skratt), alltså man har ju den här utifrån 

liksom. Så det var väl lite sådär [...] det kunde man känna att de skulle tycka att varför, alltså 

just det med fördomar, att man tänkte, att vad ska de tro om en... (Cecilia) 

 

Cecilias farhågor uppfylldes inte när hon sedan var på plats. Även Anna berättar om 

känslan att vara en dålig förälder, som uppstod när skolan gjorde en orosanmälan, men att hon 

sedan i kontakten med socialtjänsten fick bekräftat att det troligen låg något annat bakom 

sonens beteende. Frida däremot berättar om hur deras föräldraskap ifrågasattes. Dock inte av 

den familjebehandlare de träffade utan istället av familjebehandlarens chef som menade att de 

som föräldrar varit för snälla och skämt bort dottern och att detta skulle ligga bakom dotterns 
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selektiva ätande. De blev tillsagda att gå emot behandlande läkarens råd att ge dottern vad hon 

ville ha, och istället “svälta ut” dottern för att få henne att äta.  

Kåver (2011) beskriver hur ett sätt att minska maktobalansen mellan klient och 

professionell är att i bemötandet se till att klienten känner sig tagen på allvar (ibid). Även i 

våra intervjuer lyfts vikten av att bli tagen på allvar: 

 

Dom lät mig ha min kunskap [...] på något vis i det här. Att dom inte uppförde sig som jag var 

ett blankt papper eller obegåvad eller förstår du vad jag menar? 

Det som var, var att dom tog oss på allvar, dom nedvärdera oss inte utan snarare stärkte det 

som var bra. Hjälpte oss att hitta tillbaka till kraft och att vara så bra föräldrar vi kunde under 

dom omständigheterna. (Erika) 

 

Erika uttrycker sig ha blivit mycket empatiskt bemött: 

 

Helt suveräna, vilken lisa för själen när man kommit från BUP. Och över huvud taget, de var 

fantastiska. Det måste jag säga, det är så jag blir rörd när jag tänker på det. Jag menar 

vänliga, empatiska, lyssnade och gav en chans och tänka på sakerna för man blir så, det blir 

sånt kaos att man inte kan tänka vidare på nå vis utan man blir som en hamster i ett 

hamsterhjul. I panik springer man fortare och fortare men kommer inte därifrån. Och de gav en 

frågor och höll handen å höll om. (Erika) 

 

Kåver (2011) pekar på att det empatiska bemötandet är grundläggande i alla 

terapisamtal (ibid.). Samtliga föräldrar har på olika vis beskrivit att familjebehandlarna har 

haft ett bra och empatiskt bemötande. De uttrycker att de inte märkt av några fördomar hos 

familjebehandlarna. De har känt sig trygga att kunna prata öppet utan att bli dömda och utan 

att behöva känna sig som dåliga föräldrar. Hammarlund (2012) skriver att allians handlar om 

att den hjälpsökande känner sig förstådd, att den som ska hjälpa tar det klienten säger på 

allvar och att den hjälpsökande upplever stöd och värme.  

Kåver (2011) skriver att maktaspekten är central i alla relationer. I en behandlande 

situation kan en klient känna sig sårbar och misslyckad medan terapeuten kan upplevas 

välordnad och problemfri. En större jämlikhet kan uppnås genom att terapeuten bemöter 

klienten så att denne känner sig tagen på allvar (ibid.). Ett exempel på ett jämlikt bemötande 

ger Birgitta i sin berättelse. Familjebehandlaren har valt att inte ikläda sig rollen som en 
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expert som bestämmer över klienten. Birgitta berättar om hur familjebehandlarna gav förslag 

på olika strategier, men att det inte fanns några måsten: 

 

[...] de sa, att de ska inte säga vad vi ska göra och hur vi ska göra, utan de är ju mer som ett 

bollplank, för att få oss att inse, vad är det vi måste göra, sen kunde de ju ge idéer, alltså, 

kanske kan testa det här, eller kanske kan testa det här [...]. Så de gav ju lite förslag, men det 

var ju ingenting som var måste, men att prova sig fram och vad skulle kunna funka då. 

(Birgitta) 

 

Cecilia har ett exempel på familjebehandlarnas lyhördhet för familjens behov, vilket 

också kan ses som ett exempel på ett jämlikt bemötande och att familjebehandlaren tar 

klienten på allvar: 

 

[...] nu börjar han bli tonåring, jag kan inte, det spelar ingen roll hur mycket verktyg jag har, 

för det måste vara nån annan. Det var det som var så frustrerande, när man inte själv kan 

hjälpa och även för han eftersom han behöver ett hjälpjag och så fanns det bara jag. Som han 

var, det här tonårsgrejen, det vart ju jättejobbigt. Och då gick ju de här familjebehandlarna in 

och först skulle jag ju gå nån kurs då på nån sån här ART-grej, men det… det tror jag de la ner 

ganska snabbt (skratt) för det var ju inte riktigt det som jag behövde. (Cecilia) 

 

Kommunikation och att vara tydlig är också viktigt. Tjersland, Engen och Jansen (2011) 

förklarar att tydlighet kan bidra till gemensam förståelse. Samtliga av våra informanter menar 

att familjebehandlarna varit tydliga. 

 

...det är ju det också när man jobbar i snarlika branscher blir man ju så galet petig på vad folk 

gör, och säger och inte säger. Vad är det här för teori efter och ja du vet.. Så när jag sitter och 

säger att det här var väldigt bra, så är det faktiskt väldigt väldigt väldigt bra. Ja men ordning 

och reda och de hade en plan för det, målsättningarna var tydliga för oss allihopa. (Erika) 

 

Genom att våra informanter blivit empatiskt bemötta med förståelse och värme tänker vi 

oss att alliansen har främjats och därmed bidragit till den positiva upplevelse och känsla av att 

ha blivit hjälpta som de flesta våra informanter vittnar om. 
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5.2.2 Relation 

Under temat relation har vi valt att titta på bland annat kontinuitet. Hedin (1994) betonar 

vikten av relationen mellan mottagaren och givaren för hur en stödhandling uppfattas. 

Hallberg och Hallberg (2014) menar att föräldrar till barn med funktionshinder har visat sig 

värdesätta att få träffa samma person från gång till gång.  

Ingen av våra informanter uttrycker att de haft väldigt många olika familjebehandlare. 

Några som gått längre tid hos familjebehandlare har upplevt att det kommit in ny personal, 

men övervägande har de haft kontinuitet i sina kontakter. Ingen av informanterna har haft en 

kortare insats än 6 månader, samtliga har haft tid att lära känna sin behandlare och vice versa. 

Birgitta svarar på vår fråga om de haft samma familjebehandlare en längre period, och 

beskriver den upplevda skillnaden mellan den familjebehandlare som hon haft länge och när 

det kommer in en ny person som inte är insatt: 

 

Och det är ju det som jag tycker är det absolut viktigaste, för då får man ju ändå förtroende, för 

dem man träffar [...] Det tror jag är viktigt, för han har ju hela bilden framför sig och vet, för 

han har ju hängt med (skratt) hela färden, det är ju svårt när man får in en ny. Det märkte jag 

nu, att hon [nya familjebehandlaren] ifrågasatte lite saker och då tyckte jag att ja men det är 

inte så enkelt, alla gånger [...] och då sa jag så till honom [tidigare familjebehandlaren] du vet 

ju hur det har varit. [...] han visste ju precis vad jag prata om, och jag förstår att hon måste 

ställa ändå frågan för att hon ska få bilda sin egen uppfattning, så jag säger ingenting om det, 

men [...] det märks skillnad att få nån som man redan har varit i kontakt med... (Birgitta) 

 

Flera informanter har också berättat hur familjebehandlarna försökt bygga relation med 

barnen. Bland annat genom att vid hembesök prata med barnen i deras rum, leka med dem 

och visa intresse för det barnen sysselsatte sig med. När det behövts har det också fått ta tid. 

Tjersland, Engen och Jansen (2011) lyfter vikten av att låta relationsbyggande ta tid. 

 

Så att hon kom hem till oss, två gånger i veckan och i början, de första gångerna så kom han 

inte ens ut ur sitt rum. Det tog ganska lång tid så där. Men till slut så började de snacka med 

varann lite grann.[...] hon har verkligen ansträngt sig för att ja, för att få en relation. [...] Och 

då var det ju inte bara att hon var här en halvtimme utan då var det hela eftermiddagen, alltså 

det fick ta den tid det tog. (Daniella) 
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För Fridas dotter som gick hos en annan person än föräldrarna så kan vi se brist på 

relation som orsaken till stödets sammanbrott: 

 

Nej, hon som träffade vårt barn visste ju inte alls, vi drog ju paralleller till den här 

Kometkursen då. Att man måste skapa sig ett förtroendekapital innan man ställer krav, och så 

måste ju du också göra [...] Sen bara går hon rätt på liksom och börjar ja... vara jobbig på en 

gång. Det funkar ju inte. (Frida) 

 

Frida är den enda som uttrycker att hon upplevde att familjebehandlaren inte hade så 

stora kunskaper: 

 

Sen ville dom gärna införa belöningssystem. Det hade jag ju försökt med innan, men har man 

ett barn med noll konsekvenstänk så är det jätte jättesvårt [...] det sa dom på det här 

Aspergerscenter som vi gick kurs på, den här Kometkursen, ett avsnitt är just om belöningar 

och då sa dom att det här brukar inte fungera så bra. (Frida) 

 

Erika poängterar fördelen med att familjebehandlarna hon och maken träffade bestod av 

en man och en kvinna. Detta är inget som specifikt nämns i de alliansteorier vi använt, men vi 

kan ändå se att det varit en faktor som varit hjälpande. En tolkning från vår sida är att det kan 

anses höra ihop med makt och symmetri, att som klient inte hamna i numerärt underläge 

utifrån kön. 

 

Eftersom det var en man och en kvinna vart det väldigt bra, Ernst var väldigt skeptisk till det 

här överhuvudtaget men när vi kom dit och det var en man också så lossnade det för Ernst. Han 

kunde liksom ta till sig [...] och det vart så bra så. (Erika) 

 

De flesta föräldrarna upplever också att familjebehandlarna har haft kunskap om hur 

barnens problematik kan hanteras och om autismdiagnosen. Hallberg och Hallberg (2014) 

menar att föräldrar till barn med funktionsnedsättningar har visat sig värdesätta att den 

professionelle har engagemang och kunskap om barnets funktionsnedsättning (ibid.). När 

okunskap nämns i våra intervjuer är det främst i relation till skola och omgivning samt även 

BUP och till viss del socialtjänstens handläggare. 
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Jag tycker att vi fick ett bra bemötande av socialtjänsten, jag har absolut ingenting negativt att 

säga, men de har kanske inte samma kompetens kring just diagnoser som de här 

familjebehandlarna hade. (Anna)  

 

Att familjebehandlaren är lätt att nå lyfts som en positiv faktor: 

 

[...] dels är hon lätt att få tag på, hon har ja, mobilnummer och kontorsnummer och hon ringer 

alltid tillbaka om man ringer upp och det har varit väldigt okomplicerat, på det sättet. 

 (Daniella) 

 

Två av föräldrarna har sökt familjebehandlare igen efter att den första insatsen avslutats. 

Birgitta anser att det i sig är ett gott betyg: 

 

Nu när min mellanson flytta tillbaka till mig, så har vi fått lov att ta kontakt med dem igen, för 

vi får det inte att fungera. […] Det skulle jag ju inte ha gjort annars om jag inte kände 

förtroende för det. (Birgitta) 

 

Krav på snabbt resultat lyfter Frida som den faktor som satte punkt för deras stöd från 

familjebehandlaren. Frida upplevde dock att det var chefen som tryckte på för snabba resultat, 

den pressen kom inte ifrån den familjebehandlare de träffade: 

 

Vi ville skynda långsamt, för vi kände att hon hade precis börjat att gå i skola [...] och hon 

skulle börja prova medicin, så vi hade besök på BUP och BUM och ja… det var mycket över 

huvud taget [...] det slutade i ett möte från kommunens handläggare då, hon som hade beviljat 

insatsen, vår familjebehandlare och chefen för familjebehandlaren, där allting bara kraschade. 

För att vi hade ju inte gjort det som de kunde hjälpa till med, och bara vi slutade ge henne det 

hon tyckte om så skulle hon minsann börja äta och… ja men det var oprofessionellt. Det var 

liksom bara hets. (Frida) 

 

I våra intervjuer har det inte framkommit att föräldrarna märkt av negativa attityder från 

familjebehandlarnas sida. Sammantaget uttrycker samtliga intervjupersoner att de haft en bra 

relation till sin familjebehandlare. Det har övervägande varit kontinuitet i kontakten med 

familjebehandlare samt funnits tid att bygga relation. Föräldrarna upplever till övervägande 
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del att familjebehandlarna haft kunskap om barnens diagnoser och hantering av barnens 

problematik och några har även sökt samma stöd på nytt. Frida berättar att de inte fick det 

stöd de önskat i form av någon professionell som kunde nå fram till dottern. Trots att konkreta 

kunskaper om autism saknades hos familjebehandlaren, så uttrycker hon ändå att hon och 

hennes man gärna hade fortsatt gå hos familjebehandlaren, men att de inte gavs möjligheten. 

 

 

5.3 Stöd och hjälp 

5.3.1 Vilka sorters stödformer förekom? 

I Birgittas fall har de erhållit kognitivt stöd, emotionellt stöd och instrumentellt stöd. Fokus på 

hjälpen var att få samarbetet mellan föräldrarna att fungera, stödet låg mycket i vägledning 

och reflektion. Cecilia uttrycker att hon fått kognitivt stöd, emotionellt stöd och feedback. 

Cecilia som inte har något socialt nätverk fick sällskap och stöd av familjebehandlare vid SIP-

möten, möten där alla involverade personer är med och en samordnad individuell plan 

upprättas, och möten med socialtjänsten. Hon uttryckte hur skönt det var att prata med någon 

om vad som sagts eller skett på dessa möten. Daniella har mottagit konkret hjälp i form av 

stöd och hjälp med dokument i det hon beskriver som en djungel med skolansökningar samt 

emotionellt- och kognitivt stöd. Anna beskriver hur de mottog emotionellt stöd och kognitivt 

stöd. Familjebehandlarna både gav olika strategier, var bollplank och var med som stöd på 

vissa möten. Erika och hennes familj mottog emotionellt och - kognitivt stöd, feedback samt 

konkret stöd. Frida och hennes familj mottog främst emotionellt stöd, men även feedback och 

kognitivt stöd.  

 

Jag har hela tiden varit rädd att jag ska bete mig mot mina barn som hon [informantens 

mamma] har betett sig mot mig, utan att jag förstår det. [...] När jag fick se mig själv 

tillsammans med mina barn på de här filmerna så fick jag se att jag inte gjorde det. [...] När jag 

fick se det på riktigt och diskutera det med dom så blev jag så otroligt mycket tryggare i mitt 

föräldraskap. Som person överhuvudtaget, så det var fantastiskt faktiskt. (Erika) 

 

Det vi kan se som ett resultat här är att av Hedin (1994) samt Sarafino och Smith (2014) 

sex stycken nämnda stödformer förekommer alla utom nätverksstöd. Men vi spekulerar i att 

anledningen till varför vi får ett sådant resultat är för att nätverksstöd oftast handlar om 

individers privata- och sociala nätverk medan familjebehandlare är en professionell instans.  
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De övriga fem stödformerna som förekom var emotionellt stöd, instrumentellt stöd, 

kognitivt stöd, feedback samt konkret stöd och hjälp. Vi kan se att alla familjer har mottagit 

kognitivt och -emotionellt stöd. Det vi har tolkat som kognitivt stöd handlar om när 

familjebehandlarna gett råd, förslag och strategier för att möta familjernas problematik. 

Emotionellt stöd har getts i form av att fungera som bollplank och att ge utrymme för att 

ventilera.  

 

 

I: Fick ni även ett utrymme att bara ventilera, lämna över lite? 

E: Ja, kräkas lite *skratt* Få ur sig. [...] I början var det ju så att Ernst och jag var där och 

pratade, berättade och grät, ja sådär berättade hur det var hemma. Hur bedrövligt vi tyckte 

allting var och hur oroliga vi var över ungarna. (Erika) 

 

De gav förslag på men tänk såhär eller tänk så. [...] Om du hade gjort såhär istället kanske det 

hade blivit en annan reaktion. (Birgitta) 

 

I: Var det många olika slags strategier eller var det en och samma? 

Anna: Nej, flera olika strategier för olika situationer. (Anna) 

 

Och gav oss tips hur vi ska hantera ungarna som klättrade i gardinerna. [...]Jag vill gärna läsa 

på, så jag förstår, så jag fick massa tips på böcker som jag var och låna på biblioteket.  (Erika) 

 

 

5.3.2 Vem initierade hjälpen? 

Fem av informanterna mottog familjebehandling på uppdrag eller initiativ av socialtjänsten. 

Anna och Erika hade kontakt med socialtjänst på grund utav orosanmälan gjorda av skola och 

förskola. Anna och hennes familj hade sedan innan orosanmälan lång kontakt med skolan om 

att det inte fungerade men inget hände.  

 

För de förstod att det här beror på, det här beror inte på någonting som vi har gjort, utan det 

beror på att det finns en nån bakomliggande orskak [...] Ja, man kände sig ju väldigt dålig själv 

som förälder, är det jag som gjort något fel? Att eftersom jag kämpar och kämpar och kämpar 
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men vi får ingen hjälp. Så på det sättet är det väl den största hjälpen, att få lite hjälp och tips 

och stöd på hur man ska bemöta honom på ett bra sätt. (Anna) 

 

Daniella, Frida och Cecilia hade på frivilliga grunder kontakt med socialtjänsten, de fick 

information om familjebehandling och godkände stödet. Birgitta tog egen kontakt med 

familjebehandlare.  

 

Jag bad ju om något, men inte specifikt om just det [...] jag sa mest att jag tar all hjälp jag kan 

få. Då sa hon [socialsekreteraren] att det här finns. Är det någonting du skulle vara intresserad 

av? Ja, jättebra sa jag. (Daniella)  

 

Hafstad och Øvreeide (2013) menar att när uppdraget kommer ifrån föräldrarna har den 

professionella en större legitimitet att hjälpa. Vi kan i vår studie inte finna några skillnader i 

upplevelsen av familjebehandlingen, beroende på om föräldern ansökt om stöd själv eller om 

barnet varit föremål för orosanmälan från skola/förskola. Oavsett hur insatsen initierats så har 

föräldrarna varit mestadels mycket nöjda med familjebehandlingen. Enligt vår uppfattning 

och erfarenhet förekommer inte familjebehandling under former av tvång, och förekommer 

det under sådana förutsättningar kan det diskuteras hur verksamt det skulle kunna vara. De av 

våra informanter som inte själva ansökte om insatsen familjebehandling utan fick förslag eller 

blev remitterade dit var aldrig tveksamma. Detta är speciellt intressant om vi beaktar att Hedin 

(1994) beskriver hur hjälpsökandeprocessen fram till att hjälpen söks kan innebära stora 

sociala och psykologiska kostnader, då individen måste blotta sig och sina problem. Vilket är 

precis vad Cecilia, Frida och Daniella har gjort. Vi menar att den så kallade psykologiska 

kostnaden blir ännu större när det handlar om en orosanmälan, då sker själva blottandet på 

ofrivillig grund. I intervjuerna framkom inget som visade att de var motvilliga eller kritiska 

till att ta emot hjälpen. Vi tror att detta har ett samband med att vi inte kan urskilja några 

skillnader mellan vem som initierade hjälpen och upplevelsen av familjebehandling. 

 

5.3.3 Var hjälpen konstruktiv? 

En fråga i vår intervjuguide (Bilaga 4) var huruvida hjälpen och stödet informanterna mottagit 

varit konstruktivt, om de fått den hjälp de behövde.  
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Nej. [...] Eller både och. Eftersom att… på något sätt så... det är inte lätt. Det beror också på 

hur de är barnen [...] det är ju det här, vad kan man få hjälp med?[..] Däremot kanske man 

hade önskat att de hade tittat på familjesituationen, om man hade kunnat tidigare. Jag tänker 

när de hade varit mindre. Men det är ju hela situationen, kanske i ett tidigare skede. Då hade de 

kunnat gå in på ett annat vis tänker jag. (Cecilia) 

 

Cecilia och Frida var de enda som uttryckte ett nekande eller dubbeltydigt svar på 

frågan. Även om hjälpen inte blev konstruktiv så tolkar vi det som att Cecilia hade en bra 

upplevelse av familjebehandlarna. Hon uttryckte att det var skönt att få stöd vid möten samt 

att hon blev bra bemött. Frågan vi ställer oss då är om detta kanske rörde sig om fel insats till 

denna familjen vid det tillfället. Frida berättar hur de sökte hjälp från Socialtjänsten för att de 

som föräldrar upplevde att barnet med problematik behövde någon att prata med. De mottog 

en kontakt till barnet och familjebehandlare som pratade med föräldrarna. 

 

I: Hur gick det då, hur blev det för din dotter? 

Frida: Nej, det gick inte. Vi fick avsluta det. Och så fick vi fortsätta och gå. Men det var inte den 

hjälp vi kände att vi behövde. 

 

Frida och hennes man upplevde att det var en bra familjebehandlare de träffade och att 

hjälpen var konstruktiv, även om det inte var det stöd de behövde. De upplevde även att 

familjebehandlaren hade press på sig ovanifrån att insatsen skulle generera resultat snabbt och 

insatsen avslutades trots att familjen kunde tänka sig att fortsätta.  

  Övriga familjer har alla uttryckt att de fått konstruktiv hjälp.  

 

Absolut! Och jag kan ju säga att jag har inget som helst tvivel om vi behöver ännu mera hjälp 

så skulle vi få det, för hon är väldigt så här.. men hon bryr sig. Det är liksom mer än [...] 

någonting hon måste fixa, utan det är verkligen såhär att hon kan ringa och fråga hur det är 

och... hon tar den tiden och försöker att det ska bli så bra som möjligt. (Daniella) 

 

Absolut! Jag har bara positivt att säga. För det var sånt som vi kunde använda, verkligen 

använda oss av hemma. (Anna) 
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 Det gick ju inte att ha det på det viset, och då var ju familjebehandlarna helt suveräna att ha 

mitt i det tumultet.  (Erika) 

 

Hallberg och Hallberg (2017) förklarar att det som visat sig ha störst betydelse för det 

sociala stödet är hur mottagaren upplever kvalitén på stödet, medan kvantiteten av det sociala 

stödet är av underordnad betydelse. I vår undersökning är det tydligt att merparten av våra 

informanter upplevt att de har haft kvalitet på stödhandlingarna de mottagit. Sarafino och 

Smith (2014) redogör för att ett välfungerande stöd är matchat mot mottagarens behov. Detta 

tror vi har att göra med varför två av våra informanter inte upplevde familjebehandlingen som 

konstruktiv hjälp. Hos Cecilia kom insatsen inte i rätt skede och i Fridas fall kom inte rätt 

form av stöd till skott. 

 

5.3.4 Övrigt av intresse  

Föräldrarna har en del negativa erfarenheter av andra samhällsfunktioner, som skola och BUP 

men ingen uttrycker missnöje med familjebehandlarna. En del av missnöjet som våra 

informanter har gentemot andra instanser är att de antingen letat fel hos föräldrarna, och då 

sett föräldrarna som roten till barnets problematik eller uttryckt, både verbalt och 

underliggande, att föräldrarna borde göra ett bättre jobb av att uppfostra barnen/et.  

 

En av terapeuterna sa till oss på BUP det här beror ju på att ni är svaga, hade ni varit lika 

starka som jag hade det inte varit ett problem. (Erika) 
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6 Diskussion  

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med vår studie var att försöka fånga upplevelserna hos föräldrar till barn som 

diagnosticerats inom autismspektrumet och haft kontakt med familjebehandlare i sin 

kommun. Vi ville studera deras upplevelse av familjebehandling genom att se hur de 

upplevde stödet, bemötandet samt familjebehandlarnas kunskap om autismspektrumtillstånd. 

Vår studie visar att föräldrarna mestadels är nöjda med insatsen familjebehandling och 

att de upplever att de fått ett bra bemötande, att de fått bra hjälp och att familjebehandlarna 

har kunskap om hur barnens problematik lämpligen hanteras samt att de upplever att 

familjebehandlarna har kunskap om autismspektrumtillstånd. Vi föreställer oss att det kan 

vara så att deras upplevelser är positiva för att en förälder med negativa erfarenheter inte orkar 

kontakta oss för en intervju. Resultatet i sig är intressant just för att vi trodde vår studie skulle 

ge andra svar (se även i förförståelsen). Vi upplevde att vi på många sätt fått till oss att 

föräldragruppens erfarenheter av kommunala insatser och myndigheter väldigt ofta var 

negativ. Det saknas ofta kunskap om denna grupp barn och deras behov. Vi tänker oss att 

kunskap och fördom är sammanlänkande genom att kunskap om autismspektrumtillstånd och 

vilka problembeteenden som hör samman med diagnosen minskar risken för föräldern att få 

sin föräldraförmåga ifrågasatt. 

Socialstyrelsen (2010) menar att generella kunskaper om psykosociala skydds- och 

riskfaktorer för barn inte räcker för denna grupp barn samt att stöd och hjälp som grundar sig i 

generell kunskap om barns utveckling, psykiska symtom och beteenden inte alltid fungerar för 

dessa individer (ibid.). Detta gjorde att vi förväntade oss många berättelser om hur denna 

stödinsats inte fungerat eller gått fel. Istället har vi mestadels fått ta del av solskenshistorier. 

En av våra informanter berättar dock om ett råd från familjebehandlaren som gick emot det 

råd de fått tidigare på en kurs på Aspergercenter. Denna förälder har dock haft kunskaper att 

luta sig mot och därmed kunnat ifrågasätta familjebehandlarens råd. Om detta var en faktor i 

kommunens beslut att avsluta insatsen mot förälderns vilja kan vi inte veta. Finns det en risk 

att en påläst och kunnig förälder ses som en besvärlig förälder? Trots att denna förälder 

upplevde att familjebehandlaren inte hade kunskaper om autism, så ville föräldern ändå 

fortsätta insatsen. Vi tolkar det som att bemötandet i form av lyssnande och lyhördhet till viss 

del kan uppväga avsaknad av kunskap och ändå bidra till en positiv upplevelse. 
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Tidigare forskning visar på flera olika sätt att vår målgrupp är en stressad grupp som 

löper stor risk för fysisk och psykisk ohälsa. Socialt stöd kan, om mottagaren själv uppfattar 

det som en stödhandling, ha en positiv påverkan på individens hälsa (Sarafino & Smith, 2014; 

Hedin, 1994). Om insatsen har haft positiv påverkan på deras hälsa uttalar vi oss inte om, men 

möjligheten att påverkan skett föreligger. Även om vi inte har några generaliseringsanspråk 

på resultatet av vår studie så vill vi lyfta att vi genom våra sex intervjuer har sex olika 

kommuner representerade och att samtliga informanter varit positiva till kontakten med 

familjebehandlarna. Samstämmigheten i intervjupersonernas upplevelse skulle kunna stärka 

berättelsernas giltighet. Vi tror att i och med att de flesta röster var positiva så har studien ökat 

förståelsen för vilka faktorer som gjorde deras upplevelse positiv. 

Hedin (1994) beskriver hur stöd är komplext och allt annat än enkelt (ibid). Det kan vi 

verkligen instämma i, vår upplevelse efter studien är att stödhandlingar och relationen mellan 

givare och mottagare är just komplext samt mångfacetterad. Det vi ser under arbetets, och då 

främst analysens, gång är hur vår teoretiska ram och frågeställningar går hand i hand med 

informanternas upplevelser. Det blir en slags cirkel där allt påverkar varandra. Våra 

underteman är som tidigare nämnt bemötande, relation, vilken slags stödform, vem initierade 

hjälpen samt om hjälpen var konstruktivt. Tydligast ser vi sambandet mellan konstruktiv hjälp 

och bemötande samt relation. En bra relation med ett gott bemötande genererar konstruktiv 

hjälp. Detta genomsyrar även alla teorier vi använt oss av. Kåver (2011) och Hedin (1994) 

menar att empatiskt bemötande och en god relation är grunden till att stöd och hjälp ska 

fungera och tas emot på ett bra sätt. Anledningen vi kan se till att det är så viktigt och 

grundläggande med en relation är just för att föräldern visar upp sina problem och möjliggör 

att kunna bli dömd samt stigmatiserad. Sammanfattningsvis kan vi uttrycka att vi finner 

teorierna om allians och stöd enkla att applicera på våra informanters upplevelser av 

familjebehandling. För att stödet ska tas väl emot hos mottagaren krävs ett gott bemötande 

och en bra relation, en av våra informanter använder ordet förtroendekapital, samt att stödet 

ges i rätt tid och är av en form samt funktion som matchar mottagarens behov.  

Hutchison et al. (2016) beskriver hur målgruppen för vår studie har en högre stressnivå 

vilket kopplas till barnens problem med exekutiva förmågor och beteendeproblematik. I våra 

informanters berättelse får vi ta del av höga stressnivåer, mycket av detta tas inte upp i vår 

resultatdel men finns i våra transkriberingar. Derguy et al. (2015) kom fram till att den franska 

motsvarigheten av vår målgrupp uttryckt att de bland annat hade behov av vägledning och 

information. I studien framkom även att stöd till föräldrarna borde utformas så föräldrarna 



 

41 

 

med professionell hjälp kan lära sig hantera barnens diagnos samt lära sig hitta sina egna 

resurser (ibid.). Detta framkom bra även i vår studie, då det kognitiva stödet tillsammans med 

det emotionella var det mest förekommande. Många föräldrar berättade att de fått hjälp med 

hur de skulle tänka och fått olika strategier. Vi menar att hitta fungerande strategier är ett 

viktigt sätt att ta fram föräldrarnas egna resurser.  

I avsnittet tidigare forskning återfinns några studier angående vilket stöd föräldrarna 

själva upplevde att de behövde och hur de upplevde det stöd de mottagit. Vi tycker att det 

skulle vara intressant med en studie som redovisar detta i en svensk kontext. Riksförbundet 

Attentation genomförde en enkätundersökning 2015 där föräldrar och barn i målgruppen 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar fick svara på hur de upplevt stöd och insatser från 

socialtjänsten och omsorgen. Vi skulle önska en liknande studie med ett större antal 

respondenter samt ett renodlat autismspektrumtillståndsperspektiv. Vi tror en sådan studie 

skulle kunna visa på intressant statistisk. Framförallt eftersom vår övertygelse är att individen 

och dess familj är de rätta att avgöra hur stödet har fungerat. Vi tänker även att en så kallad 

mixed method- studie vidare skulle kunna fylla den kunskapslucka vi upplever oss ha försökt 

börja fylla. Amatea et al. (2012) uppgav att det saknas forskning gällande familjernas 

erfarenheter (ibid), vilket vi dels tänker att vi gjort en liten insats i att försöka fylla samt dels 

att det stödjer våra förslag om fortsatt forskning. 

 

6.2 Metoddiskussion 

När vi planerade vår studie tänkte vi att denna föräldragrupp skulle kunna bära på mycket 

skuld och skam samt att dessa men eventuellt även andra känslor skulle kunna dyka upp och 

skapa ett obehag, därav valde vi att skicka in en ansökan till FEN. Under studiens gång har vi 

inte märkt av några negativa känslor hos våra informanter. Snarare är vår upplevelse att de 

tyckt det varit skönt att berätta. 

En brist i vår studie är svårigheten att hitta intervjupersoner. Vi har intervjuat samtliga 

sex personer som anmält intresse och som stämde med vår målgrupp samt som vi också 

senare fick kontakt med. Två som anmälde intresse gick i ett senare skede inte att nå. En 

förklaring till svårigheterna kan vara det som tidigare forskning presenterat, att många inom 

målgruppen upplever en hög stress, ofta med sjukskrivning som följd. Det skulle kunna bidra 

till att de inte tycker sig ha utrymme och energi att lägga på deltagande i en studie. Möjligen 

upplever de föräldrar vi träffat mindre stress och dåligt mående än genomsnittet, vilket kan ha 

gett en mer positiv bild av familjebehandling. Vi föreställer oss också att föräldrar som är 
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missnöjda med familjebehandling och valt att avsäga sig stödet i ett tidigt skede, kanske inte 

anser sig ha mottagit stödet familjebehandling i en omfattning så att de identifierar sig som 

“förälder som haft kontakt med familjebehandlare”.  

En mamma vi intervjuade reflekterade själv över svårigheten att få tag i 

intervjupersoner, och trodde liksom vi att många föräldrar i denna målgrupp har svårt att få 

ihop sin tillvaro. Många är stressade och mår dåligt. Att många i hennes situation är stressade 

ser vi som en tänkbar orsak bakom svårigheten att hitta personer att intervjua. För att 

säkerställa att vi fångar upp så mycket som möjligt av deras upplevelse har vi avslutat varje 

intervju med frågan om personen har mer att tillägga samt berättat att de kan höra av sig till 

oss om de kommer på något i efterhand eller vill säga något som inte täcks av våra frågor men 

fortfarande är av relevans. Ingen har dock kompletterat med mer information. 

Sättet varpå vi sökte intervjupersoner kan ha bidragit till att vi endast fick mammor att 

intervjua. Internetstiftelsen i Sverige (2016) berättar att kvinnor är överrepresenterade i 

sociala medier. Vi försökte uppväga detta genom att också annonsera i en renodlad 

pappagrupp på Facebook, men den efterlysningen resulterade inte i några svar. Ur etisk 

synpunkt var vi förhindrade att söka intervjupersoner direkt via familjebehandlarna, annars 

tror vi att det hade varit lättare att finna deltagare den vägen. 

När det gäller genomförandet har två intervjuer på grund av avståndet genomförts via 

Skype. I de fall där vi träffats har vi vistats i miljöer som varit skyddade från 

störningsmoment och då vi även varit på plats själva vet vi att inget störande inträffat. I det 

fall intervjuerna skett via Skype har vi inte haft möjlighet att säkerställa en störningsfri miljö. 

Vi vet inte vad vår intervjuperson har haft omkring sig. Dock vet vi att inga för oss märkbara 

störningar inträffade under intervjun. Personerna upplevdes av oss som avslappnade och 

öppna. 

 

6.3 Slutsats 

Studien visar att de föräldrar vi intervjuat till största delen är nöjda med insatsen 

familjebehandling. Vår första frågeställning finner vi besvarad med att föräldrarna upplever 

att de fått ett bra bemötande av empatiska och lyssnande familjebehandlare som tagit dem på 

allvar. Föräldrarna har känt sig trygga och upplevt att familjebehandlarna inte haft några 

fördomar om föräldraförmågor eller barnens diagnoser. Vi menar att vår andra frågeställning 

kring stöd och hjälp besvaras med att det vanligaste stödet är emotionellt -och kognitivt stöd 

samt att hjälpen i de flesta fall varit konstruktiv. De flesta upplever att familjebehandlarna har 
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haft kunskap om hur barnens problematik lämpligen hanteras samt att de har haft kunskap om 

autismspektrumtillstånd. I ett fall där upplevelsen var att familjebehandlaren inte hade 

kunskap var upplevelsen av övrigt stöd och bemötande ändå gott och kunde väga upp 

avsaknaden av kunskap. Detta svarar mot vår tredje frågeställning om familjebehandlarnas 

kunskaper.  

Avslutningsvis vill vi säga att vår studie visar att det empatiska bemötandet samt att inte 

få sin föräldraförmåga ifrågasatt är viktiga faktorer för att upplevelsen av kontakten med 

familjebehandlare ska vara positiv och leda till upplevt gott stöd.  
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Bilaga 1. Efterlysning sociala medier 

 

 

 

Vi är två socionomstudenter som studerar på Högskolan Dalarna och snart ska skriva vår C-

uppsats. Vi vill intervjua föräldrar till skolbarn (7-16 år) med diagnos inom autismspektrat 

som har varit i kontakt med kommunens familjebehandlare, för att höra om era erfarenheter. 

Främst vill vi komma i kontakt med personer som bor i Dalarna. Får vi inte ett tillräckligt 

underlag så kan det hända att vi utökar området. 

Känner du att du passar in i beskrivningen och att du vill dela med dig av erfarenheter så blir 

vi glada. Det går också bra att tipsa andra som inte är med i facebookgruppen. 

 

Deltagandet är frivilligt från början till slut, det går alltid bra att avbryta om man inte vill 

fortsätta. Vi kommer inte heller att röja några identiteter. 

 

Mvh 

Ann-Sofie och Evelina 

Skicka svar till: h14aswes@du.se 
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Bilaga 2. Efterlysning myndigheter 

 

 

 

 

Har ditt barn diagnosticerats inom autismspektrumtillståndet? 

 

 

Hej,  

Vi är två socionomstudenter som studerar på Högskolan Dalarna och snart ska skriva vår C-

uppsats. Vi vill intervjua föräldrar till skolbarn (7-16 år) med diagnos inom autismspektrumet 

som har varit i kontakt med kommunens familjebehandlare, för att höra om era erfarenheter. 

Främst vill vi komma i kontakt med personer som bor i Dalarna. Får vi inte ett tillräckligt 

underlag så kan det hända att vi utökar området. Känner du att du passar in i beskrivningen 

och att du vill dela med dig av erfarenheter så blir vi glada. Det går också bra att tipsa andra 

som inte läst denna efterlysning. Deltagandet är frivilligt från början till slut, det går alltid bra 

att avbryta om man inte vill fortsätta. Vi kommer inte heller att röja några identiteter.  

Handledare under vårt uppsatsarbete kommer att vara Anders Hurtig (ahu@du.se).  

 

Svar via e-post h14aswes@du.se alternativt kontakta oss via 073-597 63 92.  

Mvh Ann-Sofie och Evelina 
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Bilaga 3. Samtyckesblankett 

 

 

Skriftligt, informerat samtycke till medverkan i intervjustudien   

med titeln: Föräldrars upplevelse av kontakten med familjebehandlare när barnen har 

diagnosticerats inom det autistiska spektrumet  

  

Jag har informerats om studiens syfte, om hur informationen   

samlas in, bearbetas och handhas. Jag har även informerats om att mitt deltagande   

är frivilligt och att jag, när jag vill, kan avbryta min medverkan i studien utan att ange orsak.   

Jag samtycker härmed till att medverka i denna intervjustudie som handlar om föräldrars 

upplevelse hos kommunens familjebehandlare när barnen har diagnosticerats inom det 

autistiska spektrumet.   

  

Ort/Datum/År  

Namnunderskrift  

Namnförtydligande   
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Bilaga 4. Intervjuguide  

 

 

 

  
Tema 1: Bakgrund  

-Berätta lite kort om dig själv och dina barn, diagnos samt ålder.  

-När fick ditt/dina barn sin diagnos?  

- Går ni där nu eller har ni fått hjälp tidigare? Och hur lång tid gick eller har ni gått där?  

- Hur kom ni i kontakt med kommunens familjebehandlare?  

-Vilken problematik var det som gjorde att ni behövde den hjälpen?  

  

Tema 2: Bemötande  

-Hur upplever du familjebehandlarnas bemötande?  

-Upplevde du att familjebehandlarna var tydliga i sitt bemötande mot din familj?  

-Finns/fanns det en skillnad hur de bemötte dig eller barnen? Vad tror du den skillnaden 

berodde på?  

  

Tema 3: Konstruktiv hjälp  

-Upplevde du att ni fick någon konstruktiv hjälp i av familjebehandlarna?  

-På vilket sätt gestaltades hjälpen? Exempelvis var det genom framarbetade strategier eller var 

det bara skönt att få ventilera, bolla idéer samt bli lyssnad på?  

-Upplever du att ni fick hjälp med det ni behövde få hjälp med?  

-Upplevde du att familjebehandlarna visste hur de skulle bemöta ditt/dina barns problematik?  

  

Tema 4: Fördomar och kunskap kring autismspektrumet  

-Upplevde du att familjebehandlarna hade kunskap kring barn inom autismspektrumet?  

-Upplevde du att det fanns fördomar eller tankar kring barn inom autismspektrumet?  

-Hade familjebehandlarna någon metod eller modell att arbeta efter som var tydlig?  

  

Under intervjuerna så kommer vi självklart med följdfrågor, förtydliganden och annat 

om situationen kräver det. 
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Bilaga 5. Informationsbrev 

Informationsbrev angående medverkan i en intervjustudie om upplevelsen av att som 

förälder till ett barn inom autismspektrumet ha kontakt med familjebehandlare  

Vi är två socionomstudenter som nu under vår sjunde termin ska skriva en C-uppsats. Vi ville 

båda undersöka något inom områdena socialpsykiatri eller neuropsykologiska 

funktionsnedsättningar. Syftet med vår studie är att undersöka hur föräldrar till barn som 

diagnosticerats inom autismspektrumet upplever eller har upplevt kontakt med kommunens 

familjebehandlare. Våra frågeställningar är dels hur ni föräldrar upplevde bemötandet från 

familjebehandlare, om ni upplevde att hjälpen var konstruktiv samt om familjebehandlarna 

hade kunskaper eller fördomar kring autismspektrumet. Du som mottar detta informationsbrev 

har tidigare anmält intresse till oss om att bli intervjuad för vår studie, därför tillfrågas du 

härmed om deltagande i denna undersökning.  

Vi kommer intervjua mellan 6-8 personer. Vi är intresserade av föräldrar till barn i skolåldern, 

7-16 år. För att upplevelser samt intryck ska vara relativt färska önskar vi att kontakten med 

familjebehandlare skett senast fem år sedan.  Av logistiska skäl är vi främst intresserade av 

respondenter i Dalaområdet, men kan utöka detta området om det krävs för att kunna 

genomföra studien. Vi uppskattar att intervjun kommer ta cirka en timme. Som förberedelse 

kommer vi skicka iväg en intervjuguide som ligger till grund för själva intervjun. Vår 

bedömning är att genomförandet av intervjun kan väcka ett visst psykiskt obehag i form av 

minnen, tankar och känslor som kommer upp till ytan under själva intervjun. Därför vill vi 

betona att ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering.  

Under intervjun vill vi även med erat samtycke spela in ljudet för att kunna få en hög 

tillförlitlighet. Så fort vi har transkriberat intervjun kommer ljudinspelningen att förstöras, för 

att skydda medverkandes identiteter. Innan de förstörs så kommer ljudinspelningar finnas på 

enheter som är låsta och bara vi har tillgång till. Genom hela studien samt efteråt kommer era 

identiteter samt uppgifter att behandlas konfidentiellt. Konfidentialitet kommer bibehållas då i 

all text kommer era namn ersättas med fingerande namn.  Undersökningen kommer att 

presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna, och innan det sker har ni som 

deltagare en möjlighet att läsa igenom uppsatsen.   
  

För mer information kontakta nedanstående ansvariga:  

Falun 2017-10-16  

Evelina Karlsson                                                                   Ann-Sofie Wester  

Telefon: 073- 597 63 92                                                       Telefon: 073- 183 02 32  

E-mail: h13eveka@du.se                                                     E-mail: h14aswes@du.se  

  

Handledare:  

Anders Hurtig 

Telefon 023-77 82 97 

E-mail: ahu@du.se 

  

mailto:h13eveka@du.se
mailto:h14aswes@du.se
mailto:ahu@du.se
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Bilaga 6. Etisk egengranskning 
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