
 

 

 

 

Deltagare till digital referensgrupp sökes! 

 

Är du förälder som har, eller har haft, erfarenhet av att bo tillsammans med ett ungt 

vuxet barn (18-29 år) som har en autismdiagnos och som varken arbetar eller studerar? 

Vill du vara med och ge feedback på utformningen av forskning om föräldrars 

erfarenheter av vardagen och att ge omsorg till sitt vuxna barn? 

 

Vi söker nu deltagare till en referensgrupp till ett avhandlingsprojekt som bedrivs vid 

Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet. Jag som genomför 

avhandlingsprojektet heter Malin Ljungberg.  

Jag söker referenspersoner, som utifrån sina egna erfarenheter som föräldrar, vill ge feedback 

till studiens frågeställningar samt underlagen till de båda studierna i en digital referensgrupp. 

Syftet med referensgruppen är att inhämta feedback på studiens planerade design, 

frågeställningar och underlag. Ingen studie i Sverige har tidigare undersökt målgruppens 

erfarenheter och stödbehov. Referensgruppen är därför en viktig del av studien då den hjälper 

till att öka träffsäkerheten i forskningen. Föräldrar med egen erfarenhet har en oersättlig 

kunskap och kompetens om vilka frågor och aspekter som är viktigast, vilket är en förutsättning 

för att forskningen ska fokusera på rätt frågor. 

Det övergripande syftet med avhandlingen är att öppet undersöka föräldrarnas livssituation, 

vardag och stödbehov för att generera kunskap som kan bidra till bättre utformade insatser för 

föräldrarna. Avhandlingsprojektet, består av två delstudier, där den ena undersöker hur 

föräldrarnas vardag ser ut, vilken omsorg som ges och vilka strategier som används för att 

hantera livssituationen. I den andra studien undersöks vilka konsekvenser omsorgen om ett 

vuxet barn med autism kan få för t.ex. livskvalitet, tid och ekonomi.  

Referensgruppen kommer genomföras digitalt och förväntas ta ungefär 60 - 90 minuter och ha 

ungefär fem till tio deltagare. Träffen kommer att spelas in för att kunna användas i 

forskningen. Deltagandet är frivilligt och konfidentiellt. Referensgruppen kommer att ske 

under september. 

Vill du vara med i referensgruppen eller har du frågor kan du kontakta:  

foraldrastudien@socarb.su.se eller  

ring direkt till mig Malin Ljungberg på telefonnummer: 

08-6747327 

 

www.su.se/socarb/foraldrastudien 

mailto:foraldrastudien@socarb.su.se

