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ABSTRAKT 
  
Bakgrund: En familj som lever med ett barn som har autismspektrumtillstånd påverkar 

dem och hela deras livssituation. Barnet behöver särskilt stöd av föräldrarna under hela 

deras levnadsår. Barn med autismspektrumtillstånd är personer som har individuella behov 

och dessa kan variera stort. Enligt tidigare studier som inkluderats i denna litteraturstudie 

framkom det att dessa individuella behov kan ha negativ påverkan på föräldrarna. 

Autismspektrumtillstånd är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning där personen har ett 

annorlunda sätt att ta in, bearbeta och tolka information. Det beskrivs som en livslång 

funktionsnedsättning utan botemedel. Forskning visar att det är 20 % vanligare att barn 

med autismspektrumtillstånd behöver mer sjukhusvård, jämfört med barn som har en 

normal kognitiv utveckling. Vetenskapliga studier har även visat att genom en djupare 

förståelse hos vårdpersonal för hur föräldrarnas välmående påverkas kan man senare gå 

vidare med att undersöka vilken insats från vården som familjen är i behov av.   

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva föräldrars upplevelser av att leva i 

en familj där ett barn har autismspektrumtillstånd.   

Metod: Datainsamling till litteraturstudien utfördes i databaserna Pubmed, Cinahl och 

PsycINFO. Till resultatdelen analyserades och sammanställdes 10 kvalitativa empiriska 

studier med inspiration av Fribergs analysmetod och beskrivande syntes.    

Resultat: Upplevelserna av att leva i en familj där ett barn har autismspektrumtillstånd 

påverkar hela familjen och deras sociala nätverk. Resultatet i litteraturstudien innefattade 

svårigheter att finna en balans i föräldrarollen samt hur denna roll kunde balanseras för att 

tillgodose barnets behov. Många föräldrar upplevde en åsidosatthet från både familj, vänner 

och samhället. Genom att föräldrarna godtog barnets funktionsnedsättning kunde de se 

livet ur ett nytt perspektiv vilket hjälpte dem att finna hopp och en inre styrka. 

Slutsats: Att vara förälder till ett barn med autismspektrumtillstånd kan innebära många 

olika känslor som innefattar både emotionella och sociala påfrestningar i vardagen. 

Föräldrarnas upplevelser av sin livssituation var individuella men gemensamt för samtliga 

föräldrar var att de alltid försökte göra det bästa de kunde utifrån den nya riktningen livet 

hade tagit. 

 

Nyckelord: Föräldrar. Familj. Upplevelse. Autismspektrumtillstånd. Autism.  

 

 



 

 
 

ABSTRACT  

Background: Living in a family where a child has autism spectrum disorder affects their 

whole life situation. Usually a child with autism spectrum disorder requires support from 

their parents during their entire life. According to recent studies that are included in this 

literature study identifies that these individual needs may have negative effects on parents. 

Autism spectrum disorder is a neuropsychiatric disability where the person has a different 

way to take in, process and interpret information. ASD is a lifelong disability with no cure. 

Studies have shown that 20 % of children with autism spectrum disorder need more 

hospital treatment, compared with children with normal cognitive development. Scientific 

studies have also shown that through a deeper understanding of health professionals on 

how parents' well-being is affected you can later go on to examine the contribution of the 

care that the family is in need of. 

Aim: The aim of this study was to describe parent’s experiences of living in a family where a 

child has autism spectrum disorder. 

Methods: Collecting data for the study was performed in PubMed, Cinahl and PsycINFO. 

In this literature study 10 qualitative empirical studies were analysed and compiled with 

Friberg’s method of analysis, inspired by descriptive synthesis.  

Results: The experience of living in a family where a child has autism spectrum disorder 

affects the entire family and their social networks. The results of this literature study 

included the difficulty of finding a balance in their parental role and how this role can be 

balanced to meet the child's needs. Many parents felt omitted from family, friends and 

society. By accepting their child's disability parents could see life from a new perspective 

which helped them find hope and inner strength. 

Conclusion: Being a parent to a child with autism spectrum disorder may involve many 

different emotions which includes both emotional and social stresses of everyday life. The 

experiences were individual but the most common things for these parents was that they all 

tried to do everything they could for their children based on the new direction their life had 

taken. 

Keywords: Parents. Family. Experience. Autism spectrum disorder (ASD). Autism.  
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INLEDNING 

 
Författarna till denna kandidatuppsats i omvårdnad vill beskriva föräldrarnas upplevelser 

av att leva med ett barn som har autismspektrumtillstånd. Rasmussen (2014) beskriver att i 

begreppet autismspektrumtillstånd ryms alla svårighetsgrader av autism, från svår autism i 

kombination med svår utvecklingsstörning till lindrig autism med normal intellektuell 

utveckling samt Aspergers syndrom (s. 308). I denna studie kommer författarna att 

benämna tillståndet som autismspektrumtillstånd men har även inkluderat studier där de 

benämner tillståndet som endast autism. Autismspektrumtillstånd räknas som en 

funktionsnedsättning men författarna till denna studie tycker att det är upp till 

vårdpersonalen att se till att det inte övergår till ett funktionshinder. I denna 

litteraturstudie tar författarna utgångspunkt om betydelsen av familjefokuserad omvårdnad 

utifrån föräldrarnas upplevelser av att leva med ett barn som har autismspektrumtillstånd. 

Genom att fördjupa detta perspektiv, med stöd av resultaten i denna litteraturstudie, kan 

det möjligtvis medföra ett gynnsamt tillfälle för sjuksköterskan att utöva en god omvårdnad 

i mötet med dessa familjer utifrån sin fördjupade kunskap.  

BAKGRUND  

Familjeperspektivet  

 

I en sammanställande studie av Karst & Van Hecke (2012) redovisas hur autism påverkar 

föräldrarna och deras livssituation. Studien konkluderade att ett barn med autism kräver 

vård eller assistans av deras föräldrar under deras hela levnadsår. Det framkom att trots 

specifik uppfostran och stödjande insatser för ett barn med autism kan det innebära att det 

har negativa effekter på föräldrarna oavsett hur den individuella symtombilden ser ut. 

Vidare beskriver författarna i den sammanställande studien att det finns tre huvudfaktorer 

som påverkar föräldrarnas stress och välmående. En av de tre faktorerna var 

copingstrategier som handlar om att vårdpersonalen snabbt bör fånga upp dessa och se hur 

de utvecklas. Två av copingstrategierna var stöd från familj och vänner samt förmågan att 

finna inre styrka. Med hjälp av dessa strategier beskrevs föräldrarna kunna hantera sin 

livssituation på ett bra sätt. En faktor som ökade stressnivån och skapade påfrestning på 

deras föräldraskap var beroende av hur mycket tid de spenderade på att oroa sig för de 

negativa konsekvenserna utifrån deras situation. Nästa huvudfaktor handlade om vikten av 

att ha ett gott socialt stöd samt ha förmågan till att
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vara motståndskraftig. Genom det sociala stödet ökade tron på föräldrarollen samt 

minskade känslor av nedstämdhet, stress och ångest hos föräldrarna. Den tredje och sista 

huvudfaktorn som påverkar föräldrarnas stress och välmående är överförbarhetens 

inverkan mellan barnet och föräldern. Konklusionen utifrån denna studie visar att 

föräldrarnas sinnesstämning formar barnets beteende. Om barnet utsätts för mycket stress 

från föräldrarna under sjukhusvistelser, förlänger det vårdtiden eftersom det har negativ 

påverkan på barnets beteende (ss. 248-250). 

Autismspektrumtillstånd, en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning  

 

Enligt Johnson & Rodriguez (2013) är autism en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 

där patienten har ett annorlunda sätt att ta in, bearbeta och tolka information. De har ofta 

en nedsatt förmåga till socialt samspel och ömsesidig kommunikation, dessutom är det 

vanligt att patienterna har en eller flera stereotypier. Symtom kan vara alltifrån nedsatt 

talförmåga, begränsade sociala färdigheter och hög kognitiv bearbetning, till allvarligare 

former med försenad utveckling och intellektuell utvecklingsstörning. Orsaken till autism 

är ännu inte fastställd men forskning tror att det kan finnas ett samband mellan flera olika 

biologiska faktorer. Autism är en livslång funktionsnedsättning där inget botemedel finns. 

Däremot har olika behandlingsalternativ skapats som är utformade för att underlätta 

vardagen och förbättra kommunikation och social funktion (s. 131). Enligt Allgulander 

(2014) visar sig vanligen symtom på autism före tre års ålder och diagnosen är vanligare 

bland pojkar än flickor. Sömnsvårigheter, tics, syn- och hörselskador, epilepsi samt 

svårigheter med att kommunicera med kroppsspråk, gester eller att ha ögonkontakt 

förekommer ofta. Många har svårt att dela med sig av intressen och känslor samt svårt för 

att förstå hur andra människor tänker och känner (ss. 109-110). 

Enligt Spiker et al. (2012) är barn med autism mer känsliga och mottagliga för yttre 

stimuli. Därför har de lättare för att utveckla ängslan och oro på grund av deras unika 

svårigheter med kommunikation, social interaktion, beteende och sensoriska svårigheter. 

Detta visar sig i vardagen som problem med att förstå andra människors perspektiv på 

saker och ting, svårt att relatera till andra och därför har de svårt för att skaffa nya 

bekantskaper. Barn med autism upplever dagliga sociala interaktioner som 

överväldigande, oförutsägbara och väldigt stressingivande. Vidare beskriver författarna 

enligt denna studie att personer med autism och dennes familj behöver lära sig att 

kommunicera på olika sätt som passar barnet. Många beskriver att det är jobbigt för dem 

att deras barn inte kan leka tillsammans som andra barn (ss. 308-309). 
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Familjefokuserad omvårdnad  

 

Enligt Benzein, Hagberg & Saveman (2012a) finns det tre centrala omvårdnadsperspektiv 

när det kommer till barn och ungdomar samt deras familjer. Dessa är familjefokuserad 

omvårdnad, familjecentrerad omvårdnad samt familjerelaterad omvårdnad (s. 19). 

Hallström (2009) beskriver att familjefokuserad omvårdnad (FFO) är en övergripande 

benämning som fokuserar på familjens betydelse för individens upplevelse av ohälsa och 

sjukdom. Familjefokuserad omvårdnad omfattar familjecentrerad och familjerelaterad 

omvårdnad. I familjerelaterad omvårdnad ses familjen som ett sammanhang där fokus 

ligger på en eller flera av dessa individer, övriga familjemedlemmar ses som kontext till 

den fokuserade familjemedlemmen. Inom familjecentrerad omvårdnad läggs fokus både 

på individen och på familjen samtidigt (s. 24). 

Enligt Benzein, Hagberg & Saveman (2012b) ses familjen som ett system för ett 

systematiskt förhållande där en förändring av livssituationen hos den ena personen även 

kommer att påverka livet för de andra (s. 23). I en sammanställande studie av Harrison 

(2010) beskrivs att genom att inkludera familjen i vården ges barnet möjlighet att få en 

vård med högre kvalitet. Målet med familjefokuserad omvårdnad är att sjuksköterskor tar 

hand om spädbarn och barn på ett sätt som stödjer och främjar den fysiska hälsan men 

även den känslomässiga och psykologiska utvecklingen som förekommer i samband med 

familjen. Studien konkluderade att familjefokuserad omvårdnad utgår från att tillsammans 

skapa ett professionellt samarbete med alla professioner på sjukhuset och utanför samt 

utbyta fullständig och opartisk information mellan dessa. Personalen bör hedra 

individualiteten inom och mellan alla familjer samt se styrkor hos alla oberoende av 

skillnader inom etnicitet eller socioekonomiska aspekter. Stödjande och utvecklande 

insatser för dessa familjer sker genom emotionella, miljömässiga, pedagogiska och 

ekonomiska för att möta de olika behoven. För de familjer som har barn med speciella 

behov bör det finnas stödsystem inom och utanför sjukhuset som alltid finns tillgängliga. 

Kärnan i familjefokuserad omvårdnad handlar om förhållandet mellan vårdpersonal och 

familjen. För att tillhandhålla denna typ av vård bör personalen ha en attityd och ett 

arbetssätt som bygger på respekt, samarbete och stöd för familjen (ss. 336-338). Enligt 

modellen för omvårdnad, Umeå universitet (se Bild 1, Bilaga 1) påverkar vårdarens egna 

värdegrund omvårdnadens innehåll. Ett personcentrerat förhållningssätt är centralt i 

vårdmötet mellan patient och vårdare. Detta innebär att patienten som person, levda 
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kropp, behov, historia, hälsosyn och förmågor utgör utgångspunkt för vårdandet. 

Omvårdnaden fokuserar inte alltid bara på patienten utan omfattar ofta också närstående.  

I en sammanställande studie av Johnson & Rodriguez (2013) beskrivs att barn med autism 

har en ökad samsjuklighet samt en ökad tendens att råka ut för skador jämfört med barn 

som har en normal kognitiv utveckling. Författarna beskriver vidare att under 

sjukhusvistelsen är det vanligt att det skapas utmanande beteenden som till exempel 

aggression, slag och ångest som grundar sig i barnets behov av uppmärksamhet, 

frustration över att inte vara förstådd eller behov av exempelvis mat. Enligt denna studie 

utgår all planering och allt handlande hos föräldrar och sjukvårdspersonal från 

familjecentrerad omvårdnad vilket ger ökad förståelse för dessa barn samt minskar stress 

hos föräldrar. Familjen vet vad barnet gillar eller ogillar, triggerpunkter som kan utlösa ett 

oönskat beteende samt hur man kan kommunicera med barnet. Genom att 

sjukvårdspersonalen får en ökad förståelse och medvetenhet utifrån föräldrarnas 

upplevelser skapas det en mer positiv sjukhusvistelse (s. 131-132). 

Att vara förälder till ett barn med autism 

 

Hayes & Watson (2012) beskriver i sin studie att föräldrar till barn med autism generellt är 

mer stressade än föräldrar som inte har barn med någon funktionsnedsättning. Det är 

vanligt att föräldrarna lider av stress, oro, ångest och depression vilken i sin tur påverkar 

relationen, uppmärksamheten och den tid de orkar ge till sitt barn (s. 630-642).  

I en sammanställande studie beskriver Karst & Van Hecke (2012) att kärnsymtomen, 

samsjukligheten samt beteendeproblem hos barn med autism skapar ett negativt 

välmående hos föräldrarna. Vidare framkom det i studien att genom en djupare förståelse 

för hur föräldrarnas välmående påverkas av att ha ett barn med autism kan man senare gå 

vidare med att undersöka vilken insats från vården som familjen är i behov av. Det är även 

av stor vikt att man skapar en förståelse för föräldrarnas tro på deras egenförmåga att 

skapa en god uppfostran trots barnets funktionsnedsättning. Genom att lägga fokus på 

föräldrarna och dess upplevelser uppstår en ökad tro på egenförmåga vilket i sin tur leder 

till en förbättrad interaktion med barnet. Studien visade att desto större tro föräldrarna 

har på deras egenförmåga desto större genomslag får föräldraskapet även när det kommer 

till att hantera bland annat beteendeproblematik (s. 248-249).  
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Motiv och Syfte 

 

Motivet för litteraturstudien är att fördjupa förståelsen samt beskriva vad det innebär att 

vara en familj som lever ett liv med dagliga utmaningar. Denna förståelse är betydelsefull 

för sjuksköterskeprofessionen att ha kunskap om och beredskap för. Författarna till denna 

litteraturstudie tycker att det är angeläget att vårdpersonal ser föräldrarna som en resurs 

för att gynna den vårdande relationen till barnet. Eftersom autismspektrumtillstånd är ett 

tillstånd och inte en sjukdom så har föräldrarna mer kunskap om barnets särskilda behov 

och vanor som vårdpersonal inte kan lära sig genom teori eller litteratur. Genom denna 

litteraturstudie kan den fördjupade kunskapen och förståelsen leda till en ömsesidig 

vårdrelation mellan alla parter.  

Syftet med litteraturstudien är att beskriva föräldrars upplevelser av att leva i en familj där 

ett barn har autismspektrumtillstånd. 

METOD  

 
Design och metod för denna litteraturstudie är att analysera och skapa en översikt över vad 

det redan finns för kunskap inom det valda ämnet; ”Föräldrars upplevelser av att leva i en 

familj där ett barn har autismspektrumtillstånd”. Enligt Friberg (2012b) handlar 

litteraturstudier om att skapa en översikt över mängden befintlig kunskap och forskning 

inom ett särskilt omvårdnadsrelaterat område, det kan också handla om att få mer 

information om ett problem inom sjuksköterskans kompetensområde (s. 133). De 

vetenskapliga artiklar som använts till denna litteraturstudie har enbart kvalitativ metod. 

Vad gäller teori så har författarna främst tittat efter studier med hermeneutisk teori. 

Friberg & Öhlen (2012) säger att hermeneutik handlar om att försöka nå en djupare 

förståelse av upplevda erfarenheter hos människor (s. 99). Detta var dock inget krav varpå 

författarna även inkluderat studier utifrån fenomenologisk teori, fenomenologisk 

hermeneutik samt Grounded theory. Enligt Henricsson & Billhult (2012) är syftet med 

kvalitativ metod att skapa kunskap om ett fenomen av människor där området belyser 

vardagstolkningen av fenomenets naturliga miljö. Inför en kvalitativ studie bör forskaren 

reflektera över sin egen livserfarenhet, yrkeserfarenhet och kunskap om det fenomen som 

ska studeras (s. 132). Författarna till denna studie vill fånga upp de känslomässiga 

upplevelserna hos föräldrar som lever i en familj där ett barn har autismspektrumtillstånd. 

Henricsson & Billhult (2012) beskriver om insamlingen av kvalitativ data. Detta kan ske 
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genom intervjuer, berättelser, fokusgrupper och/eller deltagande observation. För att få 

variationsrika berättelser är det viktigt att det finns en stor variationsbredd bland 

deltagarna. Inom kvalitativa studier är det viktigare att hitta färre personer med olika 

erfarenheter som kan ge rika beskrivningar av fenomenet (ss. 133-134).  

Sökmetoder 

 

De databaser som genomgående har granskats för att besvara syftet i litteraturstudien är 

Cinahl, PsychINFO och Pubmed. De sökord som främst har använts är Parents experience, 

Autism samt Children. Ordet Parents experience användes eftersom att det gav författarna 

till studien ett bredare spektrum av föräldrarnas känslor. Gällande avgränsning av dessa 

sökord i databaserna har författarna sökt efter Qualitative study, Peer-Reviewed samt att 

de befann sig inom utgivningsåret 2000 till 2014. Studierna söktes inom detta åldersspann 

för att få så aktuella och relevanta artiklar som möjligt. I tabell 1 (se Bilaga 2) inkluderades 

endast de sökningar som ingått i resultatet. 

Urval 

Exklusions- och inklusionskriterier 

 

Studiens författare formulerade exklusions- och inklusionskriterier till uppsatsen, detta för 

att få ett så smalt och specifikt fokus på syftet som möjligt. Enligt Olsson & Sörensen 

(2011) är urval den mindre del deltagare forskaren väljer ut från populationen till sin 

studie som kan bäst representera resultatet utifrån särskilda kriterier (s. 113). 

Inklusionskriterierna innefattade; 1) Artiklarna beskriver upplevelserna hos föräldrar som 

har ett barn med autismspektrumtillstånd efter diagnostisering. 2) Barnet bor hemma och 

vårdas av föräldrarna. 3) Litteraturen är publicerad efter år 2000. 4) Artiklarnas resultat 

ska fånga upp både mamman och pappans upplevelser. Inga begränsningar gjordes 

gällande land eftersom familjer som lever tillsammans med ett barn med 

autismspektrumtillstånd förekommer i hela världen. 

Urvalet utfördes i tre omgångar. Urval 1 innefattade studier vars titel motsvarade denna 

litteraturstudies syfte. Artiklar vars abstrakt även motsvarade studiens syfte valdes ut vid 

urval 2. I urval 3 bedömdes artiklar utifrån litteraturstudiens urvalskriterier samt hur bra 

resultatet överensstämde med författarnas syfte.  
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Kvalitetsgranskning  

 

Kvalitetsgranskning utfördes i enlighet med SBU:s granskningsmall (2014: 1.4). 

Författarna till denna litteraturstudie valde även att använda sig även utav egna 

tilläggskriterier inför kvalitetsgranskningen för att stärka reliabiliteten och validiteten i 

uppsatsen. Följande tilläggskriterier innefattade; 1) Under diskussionen i studierna 

diskuterar författarna sina styrkor respektive svagheter. 2) Det ska vara en tydligt 

formulerad metod där författarna genomgående beskriver tillvägagångssätt för deras 

studie. 3) I artiklarna ska både mamman och pappans upplevelser av att leva med ett barn 

med autismspektrumtillstånd framkomma. 4) Etisk reflektion ska finnas med i studien 

samt att deltagarna fått godkänna studien före publicering. Författarna till denna 

litteraturstudie valde att kvalitetsgranska artiklarna efter artikelsökningen. De sökte först 

ett flertal artiklar som de tyckte besvarade syftet och stämde överens med de formulerade 

inklusions- och exklusionskriterierna för litteraturstudien. Sedan granskades dessa och 

hade de tillräckligt hög kvalitet inkluderades de i studien för att senare analyseras. Enligt 

Wallengren & Henricsson (2012) omfattar kvalitetsgranskningen hela 

forskningsprocessen. I litteratursöknings- och kvalitetsgranskningsfasen bör samtliga 

författare till examensarbetet gemensamt verka för att stärka validiteten och reliabiliteten 

eller trovärdigheten. Vidare beskriver Wallengren & Henricsson att vid kvalitativa artiklar 

är trovärdigheten högre då det är kopplat till om författarna uppger att de har intervjuat 

personer med levda erfarenheter (ss. 490-493).  

Enligt Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011) är det viktigt att arbeta systematiskt för att 

kunna kritiskt värdera de insamlade studierna. Ett trovärdigt systematiskt 

tillvägagångssätt underlättar tolkningen och sammanställningen av fynden på ett 

konsekvent och opartiskt sätt. Det finns fyra tillvägagångssätt eller metoder för 

systematisk sammanställning av kvalitativa data. Två av dem översätter kvalitativa data till 

numeriska och därefter görs statistiska beräkningar. Tredje och fjärde varianten är Meta-

ethnography och Meta-syntes (ss. 93-101). Samtliga studier som granskades till denna 

studie bedömdes ha hög eller medelhög kvalitet och inkluderades i resultatet (se Bilaga 3, 

Granskningsmall).  

Totalt 10 artiklar valdes ut till litteraturstudien och sammanlagt 234 föräldrar ingick i 

dessa studier där majoriteten var kvinnor. Fyra studier var gjorda i USA (Werner Degrace 

et al. 2014; Werner Degrace, 2004; Altiere & Von Kluge, 2009; Luong et al. 2009), två var 

genomförda i Kanada (Hoogsteen & Woodgate, 2013; Woodgate et al. 2008), en utfördes i 
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Kina (Shu et al. 2001), en annan var från Indien (Desai et al. 2012), en från Australien 

(Gray, 2003) och slutligen en från England (Ludlow et al. 2011). Artiklarna beskrivs 

närmare i tabell 2 (se Bilaga 4). 

Analys 

 

Enligt Henricson & Billhult (2012) handlar inte syftet med analysen om att återge vad 

intervjupersonerna sagt, utan att upptäcka ett mönster i deras tankevärld, hur de tänker 

och känner relaterat till ett fenomen (s. 135). I denna litteraturstudie har resultatdelen 

analyserats utifrån varje vald studie. Enligt Friberg (2012a) är en utgångspunkt att varje 

enskild kvalitativ forskningsstudie har ett kunskapsvärde, men att ett större 

kunskapsvärde skapas om flera studiers resultat sammanställs (s. 121). Denna studie 

består av ett antal kvalitativa vetenskapliga artiklar som överensstämmer med syftet. 

Enligt Friberg (2012a) är en metasyntes en process där redan publicerade 

forskningsresultat sammanställs, analyseras och tolkas. Motiven till att göra en metasyntes 

är att skapa en sammanfattande bild av befintliga forskningsresultat. Det finns två typer av 

tillvägagångssätt för analys med hjälp av metasyntestänkandet, det finns beskrivande 

syntes och tolkande syntes. Den beskrivande syntesen summerar de studier som 

analyseras. Analysen sker genom en beskrivande sammanfattning som sammanfattar vad 

studierna handlar om. Beskrivande syntes omvandlar de tidigare resultaten till ett nytt 

resultat (ss. 122-123). I denna studie har författarna inspirerats av beskrivande syntes som 

analysmetod.   

Enligt Friberg (2012a) är steg 1 i analysarbetet att läsa igenom de valda studiernas resultat 

flera gånger. När detta är gjort utförs steg 2 i analysen där nyckelord identifieras utifrån 

varje studies resultat med tillhörande beskrivande text. Dessa texter bör innehålla 

konkreta beskrivningar av sådant som författaren vill poängtera. Under steg 3 i 

analysprocessen skapas en sammanställning av varje studies resultat för att få en överblick 

över det som ska analyseras. I steg 4 ska författaren relatera de olika studiernas resultat till 

varandra, skapa likheter och skillnader mellan de olika studiernas resultat samt skapa och 

identifiera olika teman. I steg 5 ska en beskrivning formuleras med grund i de nya temana 

som skapats (ss. 127-130).  

Analysprocessen började med att båda författarna läste igenom alla artiklarnas resultat 

några gånger och plockade enskilt ut det denne tyckte var mest relevant och besvarade 

syftet för denna litteraturstudie. Tillsammans sammanställde författarna varje studies 
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resultatdel och tog därefter fram de gemensamma nämnarna utifrån varje studie. Likheter 

och skillnader kunde därmed jämföras, kodas och identifieras. Koder som bedömdes vara 

relaterade slogs sedan samman till underkategorier. Utifrån tolkning av dessa 10 artiklar 

kom författarna fram till 6 huvudkategorier och 13 underkategorier. Dessa kategorier 

presenteras översiktligt i tabell 3. 

Forskningsetik 

 

Ett etiskt resonemang har förts mellan författarna till denna litteraturstudie och de tycker 

att det är betydelsefullt att de vetenskapliga artiklar som används i studien är av god etisk 

kvalité. Enligt SFS (2008:192) kräver litteraturstudier inom högskolestudier inget etiskt 

tillstånd. Därför har författarna till denna litteraturstudie valt att endast inkludera artiklar 

som är etiskt granskade och godkända studier eller studier med väl utformat etiskt 

resonemang. Om det inte framkom tydligt i studien läste författarna tidskrifternas 

riktlinjer för att fastställa om dessa krävde etisk granskning före publicering. Kjellström 

(2012) beskriver att insamlandet av data bör ske på ett sådant sätt att de berörda 

personerna vid datainsamlingen inte utsätts för skador eller kränkningar (s. 85). I 

Helsingforsdeklarationen (2013) beskrivs att forskning endast bör bedrivas om nyttan av 

resultatet väger tyngre än riskerna med studien. Författarna till denna litteraturstudie 

tycker att det föreligger stort ansvar hos forskaren att de respekterar den deltagande 

personens konfidentialitet och integritet samt att det framkommer i studien.  

Enligt Olsson & Sörensen (2011) görs en ansökan till etikprövningsnämnden för att få 

etiskt tillstånd. Målet är att människovärdet ska respekteras. För ett godkännande kräver 

etikprövningsnämnden följande: Primär vetenskaplig frågeställning, etisk frågeställning, 

vilka och hur många försökspersoner som ska ingå, redogörelse för det statistiska 

underlaget för patients-/försöksgruppens storlek, redogörelse för tidigare erfarenheter, 

redogörelse för komplikationsrisker, undersökningens fördelar för patienterna, val av 

patienter eller försökspersoner, relation mellan försöksledare och patient eller 

försöksperson samt information till patienter och försökspersoner (ss. 86-87). 

RESULTAT  
 

Resultatet presenteras utifrån de huvudkategorier och underkategorier som skapades 

under analysen. Se översikt i tabell 3. 
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Tabell 3. Översikt av huvudkategorier och underkategorier. 

Huvudkategorier Underkategorier 

Att vara ofrivilligt åsidosatt Oförstådda utanför hemmet 

 

Familjens sociala nätverk är 

avståndstagande 

Att godta barnets funktionsnedsättning Anpassa sig efter barnets sinnesstämning 

 

Anpassa sig efter nya omständigheter 

Att isoleras från omvärlden Barnet med autismspektrumtillstånd 

kontrollerar vardagen 

 

Barnet med autismspektrumtillstånd 

kontrollerar betydelsefulla relationer 

Svårigheter att finna en balans i sin 

föräldraroll 

Konsten att undvika känslostormar hos 

barnet 

 

Att konstant ifrågasätta sin egen förmåga 

som förälder 

Identiteten ändras Skapa tillfredställelse hos barnet genom 

att balansera mellan olika roller 

 

Känslor av att inte räcka till 

Att se livet ur ett nytt perspektiv En förändrad syn på livet 

 

Inre styrka bringar hopp  

 

Att finna kraft genom sin trosuppfattning 
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Att vara ofrivilligt åsidosatt   

Oförstådda utanför hemmet 

 

Woodgate et al. (2008) beskriver att många föräldrar kände sig osynliga när de upplevde 

att det inte fanns någon i deras närhet som förstod hur de kände eller vad de gick igenom. 

Föräldrarna upplevde att stödet från samhället var bristfälligt och att skolan 

stigmatiserade deras barn. Lärarna på skolan påstår att föräldrarna inte kan förvänta sig 

att deras barn med autism kommer skapa relation med övriga barnen i klassen. Det 

beskrivs att föräldrarna upplever att lärarna på skolan har bristfällig kunskap om barnets 

funktionsnedsättning och har därför inte anpassat skolmiljön efter barnets behov. 

Hoogsteen & Woodgate (2013) beskriver att många föräldrar gick knappt utanför dörren 

överhuvudtaget, både för att barnet upptog mycket av deras tid men även för att de 

upplevde att de blev oförstådda utanför hemmet. Ingen utomstående kunde relatera till 

hur de hade det hemma. Ludlow et al. (2011) beskriver i sin studie att de deltagande 

föräldrarna var vana vid att utsättas för kränkande kommentarer, glåpord och blickar 

dagligen. Föräldrarna beskrev upplevelsen av att de ofta gick in i en sorts försvarsställning 

så fort dem lämnade ytterdörren eftersom folk ofta ifrågasatte deras uppfostran och 

föräldraskap. Familjerna berättar att deras barn med autism ibland kunde börja skrika 

eller lägga sig ner på golvet mitt i mataffären, vilket fick föräldrarna att känna sig skamsna 

när folk i förbifarten himlade med ögonen eller sa något kränkande. Vidare beskriver 

författarna till studien att några föräldrar fick höra av vänner och släkt att de inte alls 

trodde barnet hade någon funktionsnedsättning eftersom barnet såg friskt ut. De påstod 

att barnets beteende berodde på dålig uppfostran hemifrån vilket sänkte föräldrarnas 

självkänsla ännu mer.  

Familjens sociala nätverk är avståndstagande  

 

Altiere & Von Kluge (2009) beskriver i deras studie att flera av föräldrarna i studien att de 

successivt förlorade kontakten med sina vänner och ett flertal av föräldrarna var inte 

längre välkomna till kyrkan. De upplevde ett utanförskap och kände sig åsidosatta från det 

sociala nätverket. Den nära relationen de tidigare haft med släkt och vänner rann ut i 

sanden eftersom att all deras tid gick åt till barnet. Enligt studien beskrevs det att 

föräldrarna försökte utbilda barnets mor- och farföräldrar om autism. Eftersom detta var 

så tidskrävande tog dem istället avstånd från familjen vilket gjorde att föräldrarna 

upplevde att de förlorade ett viktigt stöd. Det framkom även att två av paren som deltog i 
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studien tyckte att det fanns ett samband mellan att deras barn fick diagnos och att deras 

släkt och vänner blev alltmer avståndstagande. En av papporna berättade att hans sida av 

familjen ignorerat dem i flera år, de skämdes över sitt barnbarn.   

Att godta barnets funktionsnedsättning  

Anpassa sig efter barnets sinnesstämning  

 

Luong et al. (2009) visade att efter diagnosen autism blivit bekräftad började föräldrarna 

bli väldigt insatta i olika behandlingsplaner som kunde ske efter skolan eller i hemmet 

samt i olika former som bland annat musikterapi. Tillslut kom föräldrarna till en punkt där 

de slutade söka efter hjälp i hopp om att deras barn skulle förbättras i sin sjukdom. Genom 

att föräldrarna godtog barnets funktionsnedsättning kunde de gå vidare med sitt liv. Från 

att försökt bota sitt barn från sjukdomen genom att gå på olika typer av ineffektiva terapier 

och behandlingar började de istället fokusera på att få barnet bli så lycklig som möjligt. 

Detta gynnade relationen mellan förälder och barn vilket skapade frid i deras nuvarande 

verklighet. 

Anpassa sig efter nya omständigheter  

 

Deltagarna i studien av Shu et al. (2001) skapade höga förväntningar och jämförde i början 

av föräldraskapet sitt barns utveckling med andra vilket resulterade i besvikelse efter att 

förväntningarna inte uppfylldes. Tillslut fann sig föräldrarna i vetskapen om att deras barn 

till exempel aldrig skulle ha förmågan till att gå i en vanlig skola bland normalbegåvade 

barn eller skapa sig möjligheten till ett välavlönat arbete. Genom att godta och se positivt 

på deras barns funktionsnedsättning skapades ett välbefinnande samt en minskad 

frustration över situationen. Werner Degrace (2004) skriver i sin studie att det var flera 

föräldrar som berättade att de både var rädda och inte vågade tänka på framtiden, 

eftersom de hade så svårt att se hur den skulle kunna bli bättre när barnet för alltid 

kommer att leva med sjukdomen och dess begränsningar och svårigheter det leder till för 

familjen. Det framkom även i studien att en familj upplevde att framtiden var det enda 

som de tyckte var mer deprimerande än det som varit.  
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Att isoleras från omvärlden 

Barnet med autismspektrumtillstånd kontrollerar vardagen 

 

Werner Degrace (2004) berättar i sin studie att familjen upplevde att barnet med autism 

försökte kontrollera allting. De beskrev det som en känsla av att vara berövade på 

spontanitet. Om de till exempel satt i bilen på väg till kyrkan, så kunde plötsligt barnet 

vägra att kliva ut ur bilen. Många gånger innebar det att familjen fick vända om hem igen, 

då det ofta inte var någon idé att försöka kompromissa. Något annat som de flesta 

föräldrar i studien hade gemensamt var att de saknade att kunna åka iväg på 

familjesemester. Föräldrarna upplevde att det var svårt att åka iväg en längre tid när det 

bryter mot barnets struktur och rutiner samt att det blir en ny miljö med främmande 

människor. Gray (2003) skriver i sin studie att föräldrarna hela tiden måste undvika att 

besöka olämpliga platser som de vet att barnet mår dåligt av, tillexempel platser med stora 

folksamlingar. Anledningen till detta är att föräldrarna vill undvika att utsätta sitt barn för 

många olika intryck samtidigt. Detta eftersom det ofta leder till beteendeproblematik hos 

barnet, så som aggressioner och vredesutbrott. Detta gör att familjen hela tiden måste 

planera och ligga steget före när de ska åka någonstans.   

Barnet med autismspektrumtillstånd kontrollerar betydelsefulla relationer 

 

Enligt Ludlow et al. (2011) upplevde föräldrarna att deras barn blev ofrivilligt isolerade 

från att leka med andra barn på grund av de hade så svårt för den sociala interaktionen. 

Föräldrarna tyckte att det var både jobbigt och hjärtskärande. Deras barn med autism hade 

svårt att relatera till andra, förstå andra och ibland överhuvudtaget acceptera att ett annat 

barn var i närheten av dem. Det gjorde att deras barn hade svårt att vara tillsammans med 

andra och därför blev dem ensamma, och det var jobbigt för föräldrarna att se. Detta 

innebar i sin tur att även föräldrarna blev isolerade från umgänge, när det var svårt för 

dem att både hälsa på och bjuda hem folk. Shu et al. (2001) skriver i sin studie att 

mammorna uttryckte en rädsla över omvärldens bristande förståelse för sitt barn med 

autism. En rädsla över att inte utveckla och behålla en god relation med släkt och vänner. 

Vidare berättade föräldrarna i studien att de bar på en rädsla över att deras barn skulle bli 

retad utan föräldrarnas vetskap eftersom barn med autism har svårt att uttrycka och 

beskriva känslor. 
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Svårigheter att finna en balans i sin föräldraroll 

Konsten att undvika känslostormar hos barnet 

 

Desai et al. (2012) beskriver att föräldrarna upplevde att de hade svårigheter med att 

hantera deras barns känslor. När barnet blev utåtagerande eller destruktivt, när de drog sig 

undan eller helt stängde ute föräldrarna så var det svårt för dem att nå sina barn.  

Familjerna beklagade sig över att det var knepigt att finna framgångsrika tillvägagångssätt 

för att trösta barnet när hen var ledsen. En annan sak föräldrarna upplevde som både 

plågsamt och underligt var att deras barn inte verkade sakna dem när de lämnade hemmet. 

Ludlow et al. (2011) skriver i sin studie att många föräldrar kände att deras barns olika 

beteenden var en utmaning som innebar känslor av stress. Aggressivitet, skrik och 

stereotypier var några av de beteenden som föräldrarna benämnde som utmanande och i 

de flesta fall blev de otroligt stressade i dessa situationer, eftersom de inte visste hur de 

skulle gå tillväga för att varken trösta eller lugna barnet. Föräldrarna berättade också att 

dessa olika beteenden är omöjliga att förutse, vilket gjorde det mer svårhanterligt. Vidare 

berättade en deltagare att om de avvek från de rutiner barnet var van vid blev det alltid en 

strid mellan barnet och föräldern. Enligt Woodgate et al. (2008) var många föräldrar var 

rädda för att göra sina barn upprörda. Några beskrev det som en känsla av att konstant gå 

på tå runt sitt barn. De ville inte göra dem arga, ledsna eller avvika från någon rutin 

eftersom de tyckte det var besvärligt när de inte visste hur de skulle trösta barnet. 

Att konstant ifrågasätta sin egen förmåga som förälder 

 

Enligt Desai et al. (2012) krävdes ett enormt tålamod från föräldrarnas sida när allt tog 

väldigt lång tid för barnet. Det handlar om allt från olika morgonbestyr och aktiviteter till 

inlärning av olika saker. I studien av Woodgate et al. (2008) beskriver dem att föräldrarna 

uttryckte en känsla av att de levde i en annan värld än deras barn, trots att de bodde under 

samma tak. Det var frustrerande när de inte kunde nå deras barn varken emotionellt eller 

verbalt. Föräldrarna berättar att de sällan förstod vad deras barn kände eller försökte säga. 

Werner Degrace et al. (2014) redovisar i sin studie att deltagarna hade en känsla av rädsla 

inom sig. En rädsla för det okända och en känsla av ovisshet som grundade sig i tankar 

kring hur de var som föräldrar, hur de skulle hantera barnets känslor och agerande och de 

ifrågasatte deras förmåga att kunna utföra aktiviteter tillsammans med sitt barn. De 

uttryckte även funderingar kring hur de på lämpligaste sätt skulle lära ut olika färdigheter 

till barnet samtidigt som de hela tiden fanns en önskan om att få hela familjen att fungera 
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tillsammans och leva ett lyckligt liv. Föräldrarna upplevde att de hela tiden var tvungna att 

vara aktiva med att söka ny information för att ta sig igenom ovissheten. Ludlow et al. 

(2014) beskriver att många föräldrar kände att deras självförtroende var i botten. De 

ifrågasatte ständigt sitt föräldraskap och hade en konstant känsla av otillräcklighet. 

Identiteten ändras 

Skapa tillfredsställelse hos barnet genom att balansera mellan olika roller 

 

Deltagarna i studien av Hoogsteen & Woodgate (2013) beskrev att vara förälder och 

uppfostra ett barn med autism krävde kunskap om sjukdomen, inlärning av nya 

färdigheter samt bli väldigt organiserad för att skapa bästa möjliga miljö för barnets 

utveckling. De förlorade sig själva och tog sig istället an roller som advokater, 

problemlösare, organiserare, vårdgivare och lärare vilket tog mycket kraft och tid. Detta 

resulterade i depression, sammanbrott, fatigue och utbrändhet hos föräldrarna. De 

dedikerade hela sitt liv till barnet där varje beslut som togs var påverkat av diagnosen 

autism. Majoriteten av kvinnorna i studien erkände att det var dem själva som tog sig an 

det största ansvaret och kände sig mest skyldiga till att vårda deras barn med 

funktionsnedsättning. Trots detta ansåg de att all tid och kraft som hade dedikerats var 

värt besväret då de stundtals märkte en utveckling hos barnet.  

Werner Degrace (2004) fann i studien att när barnet kliver upp på morgonen till att de går 

och lägger sig behöver de uppmärksamhet från en familjemedlem samt hjälp med allt från 

att borsta tänderna till påklädning. Föräldrarna upplevde att sjukdomen autism styrde 

deras liv. De tyckte att det kändes som att ett barn med autism är som att ta hand om en 

nyfödd, där de alltid bär på en börda som rånar dem från att finna en inre tillfredsställelse. 

Känslor av att inte räcka till  

 

Alteire & Von Kluge (2009) fann att föräldrarna upplevde svårigheter med att fördela tid 

och uppmärksamhet jämnt mellan partner och deras barn med autism. All tid gick åt till 

att ge uppmärksamhet till barnet vilket resulterade i att deras make eller maka hamnade i 

försummelse. Deltagarna i studien av Shu et al. (2001) beskrev att de spenderade allt 

mindre tid till att ta hand om sin partner samt att finna tid för att vara ensamma med 

varandra. Gray (2003) fann att föräldrarna beskrev hur deras relation var beroende av 

barnets mående. Detta gjorde varje dag oförutsägbar där föräldrarna alltid hade taggarna 

utåt och upplevde en ständig ängslan. I vissa familjer skapades en fara för äktenskapet där 
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föräldrarna ofta bråkade om deras barn med autism och dess mående. Vidare beskrev 

föräldrarna att när deras barn fick diagnosen autism blev deras karriär lidande. Barnet 

blev beroende av föräldern där mycket av vardagen gick åt till läkarbesök samt utbildning 

för barnet. Det förekom även att föräldrarna tappade kontakten med sitt sociala nätverk. 

Det fanns inte längre tid till att träffa vännerna eller besöka släktingar lika ofta. 

Att se livet ur ett nytt perspektiv 

En förändrad syn på livet  

 

Deltagarna i studien gjord av Altiere & Von Kluge (2009) berättade att de numera ser livet 

ur ett nytt perspektiv. De tar inte längre saker för givna, de ser dessutom alla människor 

som lika mycket värda. Efter att deras barn fått diagnos autism så upplever föräldrarna att 

de har mer förståelse för andra människor, det har gett dem en ny och mer positiv syn på 

livet. 

Inre styrka bringar hopp  

 

Werner Degrace (2004) beskriver i sin studie att trots alla svårigheter sjukdomen autism 

medfört för familjen kände ändå deltagande föräldrar i denna studie att de på något sätt 

varje dag fann styrka att kliva upp på morgonen och göra allt de kunde för att det sjuka 

barnet och hela familjen skulle ha en så bra vardag som möjligt. Enligt Hoogsteen & 

Woodgate (2013) uttryckte föräldrarna att trots tillståndet autism är en osynlig 

funktionsnedsättning var det viktigt för dem att synliggöra deras barns livskvalitet. De 

gjorde allt för att deras barn skulle ha ett drägligt liv, trots att det var jobbigt och många 

dagar fylldes med en känsla av hopplöshet. 

Att finna kraft genom sin trosuppfattning  

 

Alla deltagarna i studien av Luong et al. (2009) beskrev att de upplevde mer hopp inom en 

religiös tro genom att be i hemmet. Genom att be fann de syftet med varför just de fick ett 

barn med autism. Vissa ansåg att de var skuldbelagda sedan ett tidigare liv och var nu 

skyldiga till att gottgöra detta genom att förse barnet med kärlek. Andra föräldrar ansåg att 

de hade ett spirituellt syfte i livet där de kände sig behövda som föräldrar till ett barn med 

autism. I studien gjord av Gray (2003) hade majoriteten av föräldrarna ingen tro på en 

större makt innan de fick ett barn med autism. Först efter diagnostiseringen anammade 

föräldrarna en religiös tro med hopp om att finna frid i situationen. Genom att vända sig 
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till en större makt upplevde föräldrarna att det fanns någon eller något som förstod dem 

och deras situation vilket gav dem styrka. 

DISKUSSION  

 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva föräldrars upplevelser av att leva i en 

familj där ett barn har autismspektrumtillstånd. Resultatet visade att upplevelserna som 

föräldrarna beskrev var utifrån ett brett spektrum. Det var alltifrån att hitta en balansgång 

i sin föräldraroll till en ständig ängslan och oro över familjens framtid. Konsekvenserna av 

dessa känslor resulterade i att föräldrarna upplevde en konstant inre stress. Trots dessa 

negativa upplevelser lyckades ett flertal familjer finna hopp och välbefinnande i sin 

situation med hjälp av inre styrka eller existentiell tro.  

Resultatdiskussion  

 

I resultatdiskussionen har denna litteraturstudies resultat diskuterats och jämförts med 

tidigare forskning och vetenskapliga teorier.   

I litteraturstudiens resultat framkom det att föräldrarna gjorde allt för att deras barn skulle 

ha ett drägligt liv, trots att det var många dagar som det kände en hopplöshet. För att finna 

hopp i sin situation och vardag, tillämpade vissa föräldrar en religiös tro medan andra fann 

en inre styrka inom sig själv. Enligt Antonovsky (2003) kan en hög känsla av sammanhang 

(KASAM) innebära att händelser i livet känns begripliga, hanterbara och meningsfulla, 

vilket kan förbättra förmågan att hantera påfrestningar. Begriplighet syftar på i vilken 

utsträckning man upplever inre och yttre stimuli som gripbar. Om en människa har hög 

begriplighet kan stimuli, som personen ställs inför, vara förutsägbar. Dock betyder detta 

inte att den är önskvärd. Hanterbarhet handlar om till vilken grad man upplever att det 

står resurser till ens förfogande och med hjälp av dessa kan man möta de krav som man 

ställs inför. Dessa resurser är de som är under ens egen kontroll men som även 

kontrolleras av andra som till exempel vänner, vårdpersonal eller Gud. Genom en hög 

känsla av hanterbarhet upplever man sig inte som ett offer utan man anser att olyckliga 

saker händer i livet men när detta sker kommer man att kunna reda sig och inte sörja för 

alltid. Meningsfullhet inom KASAM syftar på i vilken utsträckning man känner att livet har 

en känslomässig innebörd samt där de problem och krav som livet ställer en inför är värda 

att investera energi i (ss. 39-41). Litteraturstudiens författare tycker att det är rimligt att 

tolka hur föräldrarna med stöd av meningsfullhet och känsla av sammanhang upplevde en 
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hög KASAM där de fann resurser inom sig själva eller genom Gud. Genom en ökad och 

djupare förståelse om hur föräldrarna upplever och hanterar situationen kan 

sjuksköterskan bli ännu en resurs för att öka hanterbarheten ytterligare.  

Resultatet beskriver också att det var vanligt att föräldrarna led av både en konstant inre 

och yttre stress. Enligt Karst och Van Hecke (2012) är stress i familjen relaterat till 

autismspektrumtillstånd väldigt vanligt. Efter diagnostisering börjar en oro och ovisshet 

om hur de ska klara sin vardag. Stressen beror inte bara på barnets svårigheter, utan även 

på att föräldrarnas hälsa och relation sinsemellan blivit sämre. Många föräldrapar kunde 

inte komma överens om hur de skulle fördela ansvaret och tiden till familjen och hemmet 

(ss. 247-277). Att se och lyssna till föräldrarna för att snabbt fånga upp deras välmående är 

betydelsefullt. Författarna tycker även att det är angeläget att se familjen som ett helt 

system där inte endast relationen mellan barnet och föräldern är betydelsefull för deras 

välmående. Författarna tycker även det är sjuksköterskans ansvar att uppmärksamma hur 

fungerande relationen är sinsemellan föräldrarna.  

Enligt Eide & Eide (2009) kan händelser som innebär stora livsförändringar medföra 

förlust av sammanhang och mening samt orsaka en krisreaktion. Denna reaktion delas in i 

fyra faser där den första fasen nämns som chockfasen. I chockfasen sker en förnekelse och 

bortträngning av exempelvis sorgereaktioner. Under den andra fasen, reaktionsfasen, 

börjar händelsen tas in och medföra att individen översköljs av svårkontrollerade tankar 

och känslor. Bearbetnings- eller reparationsfasen innebär att det svåra successivt tillåts, 

vilket möjliggör bearbetning (ss. 197-203). Efter att diagnosen autismspektrumtillstånd 

blev bekräftad började föräldrarna sätta sig in i behandlingsplaner som tog upp en stor del 

av deras vardag. Tillslut kom föräldrarna fram till en punkt där de insåg att deras barn inte 

skulle förbättras i sitt tillstånd av att gå på olika typer av ineffektiva behandlingsmetoder. 

Eide & Eide (2009)  fortsätter att beskriva den sista fasen i en krisreaktion, 

nyorienteringsfasen. I denna fas blir krisen en del av ens liv där det som har hänt gett livet 

en ny riktning (ss. 197-203). Föräldrarna fann sig tillslut i vetskapen om att deras barn 

aldrig skulle gå i en skola bland normalbegåvande barn eller ha förmågan till att ta hand 

om sig själv utan hjälp från andra. Föräldrarna fann ett välbefinnande och började 

fokusera på att få barnet att bli så lyckligt som möjligt utifrån deras nya riktning i livet. 

Genom att beskriva fynden i teori om krisreaktion så fördjupas förståelsen av att vara 

förälder till ett barn med autismspektrumtillstånd. Som vårdpersonal är det viktigt att vara 
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medveten om att det är ett förlopp som kräver att man erbjuder stödjande insatser till 

föräldrarna vid behov.  

I litteraturstudiens resultat beskrev föräldrarna hur rollerna förändrades inom familjen då 

livet fick en ny vändning efter att deras barn fick diagnosen autismspektrumtillstånd. 

Enligt Shu et al, 2001; Ludlow et al, 2011; och Gray, 2003 var det mamman i familjen som 

tog sig an ett större ansvar samt en vårdande roll för barnet med autism. Enligt Anderson 

och Elfert, 1989; Guberman, Mahue och Maille, 1992; Parks och Pilisuk, 1991 beskrivs det 

att forskning har påvisat att det är vanligare att kvinnor bär en större börda när det 

kommer till att hantera en situation där en familjemedlem är sjuk eller har en 

funktionsnedsättning. I litteraturstudien framkom det att föräldrarnas identitet ändrade 

form för att kunna tillfredsställa barnets behov. Karriären blev lidande när föräldrarna tog 

sig an nya roller som innebar allt från vårdgivare till problemlösare. Majoriteten av 

kvinnorna i studien erkände att det var dem själva som tog sig an det största ansvaret och 

kände sig mest skyldiga till att vårda deras barn med funktionsnedsättning. Författarnas 

egen tolkning är att fördelningen mellan mamman och pappan i familjer där ett barn har 

autismspektrumtillstånd kan vara något som bör problematiseras och uppmärksammas 

genom vidare forskning. Enligt Öhman (2003) påverkar den som har en 

funktionsnedsättning sina närstående och deras liv vilket kan innebära en minskad frihet 

och fritid, ett krympande liv samt ett etiskt krav att själv bära ansvaret för den som är sjuk. 

Att ha ansvaret för den som har en funktionsnedsättning kan innebära en stor börda och i 

sin tur leda till ett eget lidande samtidigt som att behålla hoppet kan ge mod och styrka (ss. 

42-44). Werntoft (2009) beskriver att begreppet människovärde har en central roll i den 

etiska debatten. Tanken är att alla människor har ett människovärde just för att de är 

människor och inte för vad de har eller gör. Detta vill säga att alla människor har samma 

rätt till vård oavsett begåvning, social ställning, inkomst, ålder, etnicitet eller någon annan 

faktor. Det är endast den samlade bedömningen av patientens behov som ska avgöra 

vårdinsatsen (ss. 289- 290). Trots detta tycker författarna till litteraturstudien att det är av 

stor vikt som sjuksköterska att bortse från de stereotypa rollerna vid mötet med föräldrar 

som vårdar ett barn med autismspektrumtillstånd. Enligt Eide & Eide (2009) är 

sjuksköterskans uppgift att bli medveten om hur hon uppfattar patienten och i vilken grad 

hon förmår erkänna den andre som en unik person, avskild från henne och från stereotypa 

rollförväntningar (s. 166).  
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Resultatets betydelse för huvudområdet omvårdnad och sjuksköterskeprofessionen  

 

Enligt svensk sjuksköterskeförening (2014) bör en legitimerad sjuksköterska förväntas ta 

ansvar för etik och omvårdnad utifrån sin sjuksköterskeprofession. Författarna till denna 

litteraturstudie tycker att sjuksköterskan bör tänka mer på att det bara skapas en chans till 

ett gott första intryck. För att ha så goda förutsättningarna som möjligt till att lyckas med 

detta gäller det att sjuksköterskan tänker på att det bygger på kunskap, att hen tar ansvar 

och modigt står upp för människovärdet. Kunskaper är generella och därför är de inte 

alltid överförbara vid nya möten. Enligt Öhman, 2003; Jumisko, 2007 & Olsson, 2007 

varierar grad av funktionsnedsättning och hur mycket hälsan är påverkad samt i vilket 

socialt sammanhang individen befinner sig. Detta innebär att varje person är unik och 

därför är det alltid individuella variationer.  

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2009) är omvårdnad ett akademiskt ämne vars 

inriktning är att främja människans hälsa utifrån ett livscykelperspektiv och när det inte är 

möjligt främja möjligheter till ett så värdigt liv som möjligt. Helhetssyn innebär att en 

person i behov av omvårdnad kan förstås genom att hen ses som aktör i sin livsberättelse 

där även närstående är involverade. En sådan helhetssyn innebär att professionell 

omvårdnadspersonal förväntas ta ansvar över att försöka kompensera för 

funktionsbortfall. Helhetssynen ska fungera som en form av riktlinje till vårdpersonal för 

att enklare kunna förstå vilka erfarenheter och känslor som grundar sig i olika reaktioner 

och beteenden (ss. 43- 45). Med stöd från den sammanfattade kunskapen i 

litteraturstudiens resultat kan vårdpersonal få en djupare förståelse för vikten av att ha en 

helhetssyn vid vårdmötet med föräldrar som lever i en familj där ett barn har 

autismspektrumtillstånd.  

Metoddiskussionen  

 

Denna litteraturstudie har använt sig av studier med kvalitativa metoder eftersom 

författarnas motiv för studien var att få mer kunskap och förståelse om upplevelser utifrån 

föräldraperspektivet. Enligt Segesten (2012) kan man med hjälp av kvalitativa studier 

skapa en djupare förståelse för patienters upplevelser (s. 99).  

Enligt Henricson (2012) är brist på tid en begränsande faktor att söka rätt på och finna 

lämplig litteratur. Den tiden ska vara samma för alla men det förekommer att studenter får 

byta fokus och problemområde eftersom det finns för lite publicerat material inom 

området som är intressant vilken påverkar examensarbetets kvalitet. Alla forskningsfrågor 
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som var uppställda kanske inte blir besvarade eller de utvalda vetenskapliga artiklarna gav 

inte svar på alla frågor (s. 473). Författarna till denna litteraturstudie blev tidsbegränsade 

när de efter tre veckors arbete med uppsatsen var tvungna att byta syfte. Detta medförde 

ny artikelsökning, omformuleringar samt att det blev en stressingivande faktor vilket 

möjligtvis kan ha haft en negativ påverkan på litteraturstudiens kvalitet.  

En styrka med denna litteraturstudie är att författarna har använt flera databaser under 

artikelsökningen, detta för att de tre databaserna de använt sig utav har olika 

grundläggande inriktningar vilket ger ett bredare spektrum på upplevelser som föräldrar 

till ett barn med autism har. Inriktningarna författarna i huvudsak önskat att inkludera 

innefattar omvårdnad, medicinsk teori och psykiska hälsa. Henricson (2012) beskriver att 

om forskaren söker i flera databaser som har omvårdnadsfokus kan det stärka arbetets 

validitet och trovärdighet vilket ökar chansen att finna relevanta artiklar. Trovärdighet i en 

litteraturstudie innebär att läsaren kan följa hela proceduren samt att den beskrivs 

systematiskt för att läsaren ska kunna kritiskt granska genomförandet (s. 473).  

Under författarnas kvalitetsgranskning utgick de från SBU:s granskningsbilaga 5 men för 

att stärka validiteten ytterligare skapades egna kriterier som studierna skulle uppfylla. 

Tillvägagångssättet vid kvalitetsgranskning är ännu en styrka. Författarna läste noggrant 

igenom alla 10 artiklar enskilt och hade en öppen dialog om likheter och olikheter som de 

kommit fram till. Enligt Henricson (2012) stärks reliabiliteten vid kvalitetsgranskningen av 

artiklarna om de delas upp mellan skrivkamraterna, men om båda granskar samtliga 

artiklar och jämför granskningarna stärker det reliabiliteten (s. 473). Willman, Stoltz & 

Bahtsevani (2011) beskriver att under diskussionen om validiteten av kvalitativ metod 

tittar författaren på i vilken utsträckning forskaren följer metoden på bästa sätt (s. 106). 

Analysen till denna kandidatuppsats inom omvårdnad utfördes med noggrannhet. 

Studiernas resultatdel lästes igenom och kategoriserades enskilt och jämfördes sedan. 

Författarna kontrollerade genomgående under analysprocessen att det nya resultatet i 

litteraturstudien utgick från de utvalda studiernas resultat. Polit & Beck (2013) beskriver 

att en text som beskriver människors livsvärld benämns som en hermeneutisk cirkel. I 

denna cirkel skapas en förståelse genom att röra sig från helhet till delar för att åter skapa 

en helhet (s. 271).   
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Forskningsetisk diskussion  

 

De studier som inkluderas i denna litteraturstudie hade samtliga etiskt tillstånd samt etiskt 

resonemang. Olsson och Sörensen (2011) beskriver att inom forskningsetiken ställs krav 

gällande information samtycke, konfidentialitet och nyttjandet av personuppgifter (ss. 84-

85). Det etiska resonemanget var utförligt i majoriteten av de inkluderade studierna och 

detta tyckte författarna var betydelsefullt vid skapandet av litteraturstudien. Detta stärker 

trovärdigheten när studierna genomfördes på ett respektfullt och värdigt sätt där det 

värnades om deltagarnas integritet.  

Genom att tydligt beskriva alla delar i genomförandet av denna litteraturstudie tycker 

författarna att den egna forskningsprocessen genomgående haft en tydlig struktur och 

planering. Författarna har samarbetat under hela arbetets gång samt haft en öppen dialog 

när de haft olika ståndpunkter eller varit oense.  

SLUTSATS  

 
Denna litteraturstudie har visat att föräldrars upplevelser av att leva i en familj där ett barn 

har autismspektrumtillstånd kan innefatta många olika känslor som ofta skapar både 

emotionella och sociala påfrestningar i vardagen. Upplevelserna är individuella men 

gemensamt för familjerna är att de försöker göra allt som står i deras makt för att göra det 

bästa utifrån den nya riktning livet tagit dem.  

Författarna tycker att det finns ett behov av ytterligare forskning utifrån ett 

genusperspektiv inom detta område. Forskningen skulle därigenom kunna beskriva 

skillnader när det kommer till hur kvinnor och män fördelar sitt föräldraskap samt hur 

detta kan påverka deras välbefinnande. 
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med uppföljning vid 
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Redovisas utifrån 4 huvudteman: 

 Beginning the parenting 

journey: Reciprocal 
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of mothering: The care 

giving process of mothers 

with autistic children 
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Skapa förståelse 

för mamman 

omhändertagande 

av sitt autistiska 

barn genom att 

granska den 

vårdande 

processen 

Kvalitativ studie 

 

Fokusgrupper och 

individuella intervjuer. 

Grounded theorymetod 

användes för analys.  

10 stycken 

mödrar. 

 

 

Nej. 

Redovisas utifrån 3 huvudteman: 

 The perception about their 

disabled child 

 Their special concerns for 

caring for this child 

 Reclaiming and discovering 

self through understanding 

the meaning of mothering 

Hög 

Woodgate, R., Ateah, C & 

Secco, L. (2008) 

 

Living in a world of our 

own: The experience of 

parents who have a child 

with autism 

 

Canada 

Beskriva 

upplevelser hos 

föräldrar som har 

ett barn med 

autism.  

Kvalitativ studie. 

 

Ljudinspelade 

djupgående intervjuer 

med öppna- och slutna 

frågor. Intervjuer 

genomförda 

individuellt eller i 

föräldrapar. 

 

21 föräldrar 
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stycken var 

kvinnor och 5 
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män. 
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Redovisas utifrån 2 huvudteman 

samt subkategorier. Föräldrarna 
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deltagare, 

Etisk 
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Alteire, M. & Von 

Kluge, S. (2009) 

 

Searching for 

acceptance: 
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encountered while 

raising a child with 

autism 
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Få en detaljerad 

beskrivning om de 

svårigheter som 

föräldrar med barn 

med autism möter.  

Kvalitativ studie. 

 

 

Semistrukturerade 

intervjuer med 

öppna och slutna 

frågor. Grounded 

theory metod 

användes för 

analys.   

52 föräldrar 

varav 26 

kvinnor och 26 

män. 
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Författarna redovisar 5 utmaningar 

som föräldrarna upplevde av att 

uppfostra ett barn med autism. Dessa 

utmaningar var Development, 

Questioning, Devastation, Solutions & 

Growth.  

Hög 

Gray, D. (2003) 

 

Gender and coping: 

the parents of 

children with high 

function autism 

 

Australien 

 

 

Utreda olika 

copingstrategier 

hos föräldrar med 

barn med autism 

samt hur dessa 

kan skilja sig 

beroende på kön. 

Kvalitativ studie. 

 

Ljudinspelade och 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Hermenteutik 

metod användes för 

analys.   

53 föräldrar 
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32 kvinnor och 

21 män 
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Southeast Asian 

parents raising a 
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qualitative 

investigation of 

coping styles 

 

USA 

Beskriva effekten 

av autism och hur 

det påverkar 

familjen, dess 

copingstrategier 

och stödsystem 

Kvalitativ studie 

 

 Ljudinspelade 

djupgående 

intervjuer med 

öppna- och slutna 

frågor. Intervjuer 

genomförda 

individuellt eller i 

föräldrapar. 

Fenomenologisk 

hermeneutik 

användes som 

analysmetod.  

9 föräldrar 

varav 8 

kvinnor och 1 

man.  

 

Nej.  

 

Författarna redovisar 9 stycken 

copingstrategier som var 

återkommande hos föräldrarna. Dessa 

var denial/passive coping, 

empowerment, redirecting energi, 

shifting of focus, rearranging life and 

relationships, changed expectations, 

social withdrawal, spiritual coping & 

acceptance. 

Hög 

Ludlow, A., Skelly, C 

& Rohleder, P. 

(2011) 

 

Challenges faced by 

parents of children 

diagnosed with 

autism spectrum 

disorder 

 

England 

Utforska föräldrar 

vilka utmaningar 

och 

copingstrategier 

som föräldrar till 

autistiska barn 

har.   

Kvalitativ studie. 

 

Semistrukturerade 

och individuella 

ljudinspelade 

intervjuer. 

Fenomenologisk 

hermeneutik 

användes som 

analysmetod. 

 

20 föräldrar 

varav 14 

kvinnor och 6 

män.  

 

Ja. 

 

 

 

Redovisas utifrån 4 huvudteman: 

 Dealing with challenging 

behaviours 

 Dealing with judgements from 

others 

 Lack of support 

 Impact on family  

 

Hög 
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Werner Degrace, B. 

(2004) 

 

The everyday 

occupation of 

families with 

children with autism 

 

USA 

Skapa förståelse 

för familjen 

dagliga liv  

ch betydelsen av 

upplevelsen av att 

ha ett barn med 

autism.  

Kvalitativ studie. 

 

 

Individuella och 

djupgående 

intervjuer. 

Fenomenologisk 

metod användes för 

analys 

8 föräldrapar 

med en 

mamma och en 

pappa.  

 

 

 

Ja. 

Författaren redovisar 4 huvudteman: 

 Whole family life revolves 

around autism 

 Robbed as a family 

 Occupy and pacify 

 Fleeting moments of feeling 

like a family 

Hög 

Werner Degrace, B., 

Hoffman, C., Hutson, 

T & Kolobe, T. 

(2014) 

 

Families’ 

Experiences and 

Occupations 

Following the 

Diagnosis of Autism 

 

USA  

Utveckla 

kunskapen om 

familjers 

erfarenheter av att 

leva med autism i 

familjen.   

Kvalitativ studie. 

 

Semistrukturerade 

intervjuer som 

genomfördes 

tillsammans som 

familj. 

Fenomenologisk 

metod användes för 

analys.. 

7 familjer 

varav 7 

kvinnor och 6 

män.  

 

Ja. 

Författarna redovisar 3 områden 

utifrån familjens upplevelser 

 Experiencing everyday life 

after diagnosis 

 The outcome of occupation 

 Demadiation factors which 

influence family experiences 

and it’s relationshipt o family 

occupation 

Hög 

 


