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ABSTRAKT 

Bakgrund: Autismspektrumtillstånd (AST) innebär en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning och begreppet autismspektrumstörning innefattar flera diagnoser 

som autistiskt syndrom, aspergers syndrom och atypisk autism. Föräldrar kan ofta 

missförstå beteenden som är karaktäristiska för AST och detta kan utveckla känslor av 

misslyckande samt hopplöshet inför barnets framtid. Dessutom kan det vara svårt för 

föräldrar att anpassa sig efter nya rutiner och ta hänsyn till barnets beteenden. 

Sjuksköterskan har en viktig roll i att bedöma familjens situation och se deras behov av 

hjälp och stöd. Syfte: Att belysa föräldrars upplevelser av att leva med barn med AST. 

Metod: Litteraturstudien bestod av nio kvalitativa artiklar som valts ut från 

databaserna PubMed, Scopus och Cinahl. Artiklarna granskades och analyserades med 

inspiration av kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Resultatet resulterade i tre 

kategorier: ”Känna sig avskärmad från samhället”, ”Stora utmaningar som förälder” 

samt ”Familjen påverkas av AST”. Konklusion: Den bristande förståelsen för AST 

samt det bristande stödet kan vara en förklaring till att många föräldrar upplever 

känslor av depression, ångest och stress. Sjuksköterskan har en viktig roll i att vara 

närvarande och ge relevant stöd samt att uppmuntra föräldrarna för att de ska kunna 

växa i sitt föräldraskap.   

 

Nyckelord: Föräldrar, autismspektrumtillstånd, upplevelser, kvalitativ studie 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Background: Autismspectrumdisorder (ASD) represents a neuropsychiatric disability 

and the concept of autism spectrum disorder includes several diagnoses such as autistic 

syndrome, asperger syndrome and atypical autism. Parents often misunderstand 

behaviors that are characteristic of ASD and this may develop feelings of failure and 

hopelessness about the future of the child. In addition, the difficulty for parents is to 

adapt to new routines and take into account the child's behavior. The nurse has an 

important role in assessing the situation of the family and see their need for help and 

support. Aim: The aim of this study was to illuminate parent’s experiences of living 

with children with ASD. Method: A literature study of nine qualitative articles from the 

databases PubMed, Scopus and Cinahl. The articles were reviewed and analysed with 

inspiration of a qualitative content analysis. Results: The results were resulted in three 

categories: “Feeling foreclosed from society”, “Major challenges as a parent” and 

“Family affects by AST”. Conclusions: The lack of understanding of AST as well as the 

lack of support can be one reason that many parents experience depression, anxiety and 

stress. The nurse has an important role to be present and provide relevant support and 

encourage parents to enable them to grow in their parenting. 

 

Keywords: Parents, autismspectrumdisorder, experiences, qualitative study 
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INLEDNING  

Föräldrar har ofta en nyckelroll i vårdandet av sitt barn med autismspektrumtillstånd. I 

interaktionen mellan barn och förälder kan det lätt uppstå situationer av missförstånd 

på grund av att förälder och barn inte förstår varandra, vilket i vissa fall kan leda till att 

barnet blir provocerat och uppvisar ett utmanande beteende. Den erfarenhet vi har av 

detta är att det är ett komplext område och att det kan vara en utmaning både för 

föräldrar och omvårdnadspersonal som möter barn med autismspektra. Därför är det 

viktigt att få kunskap om föräldrars upplevelser av att leva med ett barn med AST, då 

det kan leda till en ökad förståelse.  

 

BAKGRUND 

Autismspektrumtillstånd innebär en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och 

begreppet autismspektrumstörning innefattar flera diagnoser som autistiskt syndrom, 

Aspergers syndrom och atypisk autism (Sandell, Kjellberg och Renée 2013). Atypisk 

autism innebär att personen inte uppfyller alla krav för att få diagnosen autism. Till AST 

ingår även diagnosen ”disintegrativ störning”, där utvecklingen följer normalkurvan upp 

till två års ålder, därefter sker en tillbakagång av funktioner på två av följande områden: 

språk, sociala färdigheter eller anpassningsförmågan, lek, kontroll över tarm och blåsa 

samt motoriska färdigheter (Wing 2012, 32). Symtomen för AST brukar kunna visa sig 

före tre års ålder och det anses vara fyra till fem gånger vanligare bland pojkar. En 

förklaring till detta kan vara att mer forskning har gjorts på pojkar med AST. I Sverige 

diagnostiseras varje år ca 100-200 barn med AST (Allgulander 2014, 109). Förklaringar 

till autismspektrumtillståndens orsak finns till viss del. Det kan bero på biologiska 

orsaker, där samband setts med en känd biologisk störning, som bl.a. epilepsi, fragil X-

syndromet och tuberös skleros. Vissa läkemedel under graviditeten har visat sig vara en 

riskfaktor för AST. Sannorlikheten är större om modern intar läkemedel som valproat 

och SSRI-preparat i tidig graviditet (Fakhoury 2015). För att kunna ställa diagnos för 

AST undersöks om patienten har svårigheter med ömsesidig social interaktion, 

kommunikation och fantasi samt det rigida, repetitiva mönstret av aktiviteter. Dessa 

diagnostiska karaktäristiska brukar benämnas ”Wings triad” (Honey et al. 2007). 

Sturmey och Dalfern (2014) tar upp kriterier på ett autistiskt syndrom enligt DSM-V 
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(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), där två huvudområden 

används för att diagnostisera. Begränsning i social kommunikation och socialt samspel 

är ett huvudområde, där tre kriterier ska uppfyllas. Det andra huvudområdet är 

begränsade repetitiva beteenden, intressen och aktiviteter, där två av fyra kriterier 

behöver uppfyllas. För att få en autismdiagnos enligt DSM-5 krävs att kriterier uppfylls 

inom båda huvudområdena som nämnts ovan. 

 

Gemensamma faktorer för AST är ett annorlunda sätt att ta in information och intryck, 

bearbeta och tolka dem (Gomot och Wicker 2012). Ofta är personer med AST bra på att 

uppfatta detaljer, men har svårare att förstå helheten i ett sammanhang (Skewes, 

Jegindø och Gebauer 2015). Förmågan att kunna tänka sig in i hur andra människor i 

sin omgivning tänker samt kunskapen om att andra människor har tankar och känslor 

(”Theory of mind”) är obefintlig eller nedsatt hos personer med AST. Det är även vanligt 

att personer med AST tillsammans med diagnosen har ett förståndshandikapp 

(Fakhoury 2015). Personer med AST har ofta problem med social interaktion och 

ömsesidig kommunikation som medför svårigheter med ögonkontakt, att visa 

ansiktsuttryck samt att tolka andras kroppspråk och kan uppvisa ett ”avskärmande” 

beteende. Personer med AST har även begränsade intressen (Lauritsen 2012) och 

kamratrelationer blir svåra då det dessutom är vanligt med ett bristande intresse för 

andra människor, vilket är ett utmärkande drag för AST (Hsiao 2012). En person med 

AST har lätt att missförstå enkla frågor, anvisningar och ironi (Zalla et al 2014). Mutism, 

entonigt tal och upprepningar är också kännetecknande för AST. Med den 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningen medföljer ofta en försenad talutveckling 

(Allgulander 2014, 109-110). Ett annat kännetecken för AST är ett stereotypt beteende, 

vilket innebär upprepande ritualer som för utomstående kan uppfattas som ett 

meningslöst beteende, t.ex. motoriska manér som att vifta med armar och händer, går 

på tå eller att gunga fram och tillbaka med kroppen. Dessa rörelser brukar benämnas 

”stereotypier” (Honey et al 2007). Det är vanligt att en person med AST föredrar rutiner 

och struktur och upplever ofta att det är besvärligt med förändringar. Att behöva göra 

avsteg från rutiner och ritualer kan orsaka utbrott av ilska eller förtvivlan vilket kan leda 

till rädsla, oro och kaos. Om rutinen störs på något sätt kan personen känna ett starkt 

behov att upprepa rutinen från början (Wing 2012, 51). Det är också vanligt att personer 
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med AST fixerar sig kring detaljer och har ett intresse för delar av vissa föremål. 

Personer med AST kan ägna sig åt aktiviteter på ett repetitivt och enformigt sätt som till 

exempel att rada upp föremål efter varandra eller snurra på saker, om och om igen, men 

har svårare för spontanitet. Något som de sällan ägnar sig åt är spontana lekar eller 

rollekar (Lauritsen 2012). Beträffande tolkning av sinnesintryck, kan personer med AST 

reagera på sensoriska stimuli med över- eller underkänslighet för t.ex. lukt, smak, 

temperatur, ljud, ljus och beröring. Dessa stimuli kan utlösa kraftiga reaktioner, eller 

inga alls. Personen kan t.ex. uppleva lätt beröring som smärtsam, vilket kan leda till ett 

starkt obehag och undvikande beteende (Leekam et al. 2007). Enligt Gomot och Wicker 

(2012) har personer med AST svårigheter till förändring i det dagliga livet och 

vredesutbrott kan vara ett svar på en förändring, där begränsande intressen och 

repetitiva beteenden har ett syfte att förhindra eller minimera förändring. Behovet av att 

upprätthålla enformighet för att försöka förutsäga omgivningen hos en person med 

autism visar på skillnader i hjärnan. Detta blir en konflikt i en oförutsägbar, social värld 

som vi befinner oss i. Eack, Mazefsky och Minshew (2015) beskriver ytterligare en 

aspekt i förståelsen av AST. Dessa personer har svårigheter att tolka känslor som 

uttrycks genom ansiktet, vilket är ett viktigt kännetecken för det neuropsykiatriska 

tillståndet. Författarna betonar dessa svårigheter att tolka känslor som i sin tur ofta 

leder till att de misstolkar situationer. De beskriver även hur svårigheten att tolka 

känslor lätt leder till misstolkning av ansiktsuttryck. I studien gjordes en undersökning 

där personer med AST fick tolka olika känslo- och ansiktsuttryck. Studien visade att 

personerna oftare misstolkade glada ansikten som neutrala och uppfattade neutrala 

ansikten negativt. De misstolkade ansiktsuttrycket som uttryckte “avsky” som 

aggression och ett ansikte som uttryckte rädsla uppfattades som ett överraskat uttryck. 

Firth och Dryer (2013) beskriver att generellt upplever föräldrar som har barn med AST 

en högre stressnivå samt större grad av ångest och depression än föräldrar som har ett 

barn med ett annat funktionshinder. Detta som följd på grund av de höga krav som 

ställs på föräldrarna samt barnets ”annorlunda” beteende som följer med diagnosen. 

DePape och Lindsay (2014) beskriver att som förälder kan det vara en utmaning att ta 

hand om ett barn med AST på grund av barnets ”annorlunda” sätt att vara. På grund av 

detta upplever många föräldrar en genomgripande oro för barnets framtid. Lee et al 

(2008) beskriver att många föräldrar till barn med AST har en sämre livskvalitet. Detta 
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kan bero på de svårigheter barnet har att anpassa sig till normativa kontexter, t.ex. 

utbrott vid rutinändringar eller komplicerade ritualer. ”Störande” beteenden, ”fasta 

scheman” och krav i livet kan också göra det svårt för föräldrar att delta i aktiviteter 

utanför hemmet. Fox et al. (refererad i Lee et al 2008) har genomfört en studie där 

föräldrar uppgav att de avstod från att delta i aktiviteter utanför hemmet på grund av att 

barnet tog mycket uppmärksamhet av föräldrarna och för att de upplevde att 

utomstående inte hade förståelse för barnets beteenden.    

 

Brown och Elder (2014) beskriver barnets frustration att inte kunna kommunicera på 

ett tillfredsställande sätt. Frustrationen kan för vissa leda till utbrott, då personer med 

AST, som ovan nämnts har svårt med social interaktion, som att tolka kroppsspråk, 

gester och ansiktuttryck och att dessa attribut ofta missförstås. Dessa beteenden kan ta 

sig i uttryck som aggressiva fysiska beteenden, självskadande beteenden eller högljudda 

läten. Utmanande beteenden blir ett sätt att hantera situationen, vilket är ett uttryck för 

att barnet inte får sina behov tillgodosedda, där bristande bemötande och anpassning 

kan vara en orsak. Estrella (2013) beskriver att föräldrar ofta missförstår beteenden som 

är karaktäristiska för AST och att detta kan utveckla känslor av misslyckande samt 

hopplöshet inför barnets framtid. Sjuksköterskan har en viktig roll i att bedöma 

familjens situation och se deras behov av hjälp och stöd. De kan ge förslag på sätt som 

stödjer föräldrarna i den situation de befinner sig i och ge dem empowerment 

(egenmakt) för att de ska få tillbaka kontrollen över sina liv samt få stöd i att kunna 

behärska utmanande situationer. Svårigheter hos föräldrar kan vara att anpassa sig efter 

nya rutiner och ta hänsyn till barnets beteenden. Här kan sjuksköterskan arrangera stöd 

från specialister för att diskutera de särskilda behoven hos föräldrarna och barnen. 

Sjuksköterskor bör vara ledstjärnan i alla dessa förändringar, hjälpa till att ge föräldrar 

stöd till att fatta beslut som gynnar deras familjer.  

 

Teoretisk referensram 

Antonovsky (2005, 9-10) beskriver att människan måste hantera livets med- och 

motgångar för att ha kontroll över tillvaron, vilket innebär att tillvaron görs 

sammanhängande (KASAM). För att detta ska kunna uppnås krävs att situationen 

upplevs begriplig, hanterlig och meningsfull. Personer med AST har svårare att förstå 
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helheten i ett sammanhang (Skewes, Jegindø och Gebauer 2015). Detta leder till 

svårigheter att göra tillvaron begriplig, hanterlig och meningsfull. Föräldern har en 

viktig roll i att stödja barnet i detta. Känslan av sammanhang är en förutsättning för att 

föräldern ska kunna få kontroll över sin egen och barnets tillvaro. 

 

Problemformulering 

Litteraturgenomgången i bakgrunden visar på ett flertal problemområden, däribland 

hur problematiskt det kan vara för personer med AST att fungera i ett socialt samspel 

och stressen som föräldrarna upplever, då de inte har kontroll över tillvaron. Detta 

ämne har valts att studeras för att studien skulle kunna bidra till en ökad förståelse både 

för personer med AST samt föräldrarnas situation. Sjukvårdspersonal kommer dagligen 

i kontakt med personer som har AST och det är av stor vikt att de har kunskap inom 

området dels för att kunna bemöta och anpassa miljön till personen med AST på ett 

korrekt och hänsynsfullt sätt samt för att ge råd och stöd till föräldrarna.  

 

Syftet med denna studie är att belysa föräldrars upplevelser av att leva med barn med 

AST.  

 

METOD 

Definitioner 

Begreppet autismspektrumtillstånd har förkortats med AST och har använts eftersom 

att det syftar på flera autistiska diagnoser och inte enbart autism. Detta har valts att 

användas då majoriteten av artiklarna tar upp olika autistiska diagnoser i sina studier. 

 

Design 

För att besvara syftet gjordes en litteraturstudie och forskningsresultat från 

vetenskapliga artiklar i ämnet granskades, analyserades och sammanställdes (Olsson 

och Sörensen 2011, 145). Syftet i studien besvarades med en kvalitativ metod vilket 

innebär att föräldrarnas upplevelser och erfarenheter har studerats. Detta innebär även 

att inget kan ses som ”rätt” eller ”fel”, då det är personliga upplevelser. Kvalitativ metod 

har valts för att det ger en inblick i föräldrarnas livsvärld vilket har gett möjlighet att 
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kunna beskriva och förstå fenomen och deras samband (Olsson och Sörensen 2011, 106-

107). Forskarens erfarenheter och värderingar ligger till grund för att kunna tolka 

information (Olsson och Sörensen 2011, 23-54). Den kvalitativa designen härstammar 

från den holistiska traditionen (Henricson och Billhult 2012, 130). Olsson och Sörensen 

(2011, 169) beskriver att holism innebär att människors agerande och tankar är 

påverkade, direkt eller indirekt av allt som äger rum i eller omkring deras liv.  

 

Sökmetoder 

Den litteratur som använts är vetenskapliga artiklar som är granskade av andra forskare 

inom ämnet (peer reviewed) och som skildrar det område vi valt att undersöka. 

Databaserna som sökningar gjorts i genom processen är ”Ebsco”, ”PubMed” och 

”Scopus”. Sökord som använts är autism, caregiving, experience*, challenging behavior, 

parents experiences, autism spectrum disorders, behavior, qualitative, caregiver 

experience, caregiver views, family samt child. Dessa sökord har använts i olika 

kombinationer. Mellan sökorden har termen AND använts för att avgränsa och göra 

sökningen mer specifik (Karlsson 2012, 106). Trunkering har använts i sökningarna för 

att få flera variationer av ett ord (Karlsson 2012, 107). Enligt Karlsson (2012, 105) är 

utmaningen att hitta rätt sökord en viktig del av arbetet vid litteraturstudier. Se (Tabell 

1, bilaga 1) för redovisning av sökningar. 

 

Urval 

För att säkra att litteraturen är av “god kvalitet” har en process som kallas för 

kvalitetssäkring använts. Författaren i en studie har ett primärt ansvar för att materialet 

är av “god kvalitet” medan läsaren har det sekundära ansvaret att avgöra om den 

uppfyller kraven för “god kvalitet”. För att avgöra om artikeln är av låg eller hög kvalitet 

har en granskningsmall använts som är konstruerad av Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2011, 109). (Tabell 2, bilaga 2).  

 

I studien har föräldrar till barn med AST inkluderats. Ett annat inklusionskriterium var 

att artiklarna skulle vara från årtalen 2000-2015 för att de ska vara av relevans. 

Forskningen kring AST har ökat de senaste åren och blivit mer uppmärksammad vilket 

har bidragit till en kraftig kunskapsutveckling (Fakhoury 2015). Kvalitet kan förklaras 
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som dynamisk eftersom den påverkas av såväl tid som den miljö där den används och av 

de grundläggande värderingar som finns inom den rådande miljön (Wallengren och 

Henricson 2012, 482). Ytterligare inklusionskriterium var att artiklarna skulle vara 

skrivna på engelska, ha kvalitativ ansats samt vara “peer reviewed”. ”Peer reviewed” 

innebär att de är granskade av andra forskare innan de publiceras, vilket bidrar till en 

kvalitetssäkring (Karlsson 2012, 111). I första urvalet har tidigare nämnda sökord 

använts, därefter lästes titlarna för samtliga träffar, för att finna artiklar som kunde 

stämma överens med syftet. I andra urvalet lästes abstrakten på de artiklar vars titlar 

var av relevans mot syftet. Vid tredje urvalet granskades relevanta artiklar och 9 artiklar 

valdes ut till analysen som var av betydelse för studien.  

 

Analys 

De vetenskapliga artiklar som ingår i studien är analyserade med inspiration av 

kvalitativ innehållsanalys. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är en kvalitativ 

innehållsanalys en tolkning av den insamlade datan, textens innebörd som i detta fall 

består av artiklar. De artiklar som ingår i studien har lästs ett flertal gånger för att hitta 

väsentliga delar ur resultatet som svarar mot syftet. Därefter kodades utvalda 

meningsenheter ur varje enskild artikel och sedan undersöktes om det fanns ett 

samband mellan samtliga koder och därefter kategoriserades dessa till subkategorier 

och kategorier utifrån skillnader och likheter. Kategorisering är till hjälp för att tolka 

textmaterialet på ett tillfredsställande sätt (Graneheim och Lundman 2004). Analysen 

är relevant för studien på grund av syftets kvalitativa ansats. Litteratursöknings-arbetet 

och analysen har utförts av båda författarna till denna studie.  

 

Forskningsetik 

Samtliga artiklar som använts i litteraturstudien är etiskt godkända av en etisk 

kommitté för att främja föräldrarnas integritet samt att etiska resonemang förekommer 

tydligt i artiklarna. Dessa kriterier bör vara uppnådda för att resultatet ska vara 

användbart, att respondenten känner trygghet inför forskaren. Risk finns annars att 

viktiga data kan gå förlorade, eller att personer väljer att inte delta i intervjun. Enligt 

Kjellström (2012, 70) innebär forskningsetik de etiska överväganden som görs under 

arbetets gång. Forskningsetik används för att upprätthålla människans lika värde, 
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rättigheter etc. Den är utvecklad för att skydda personen som gått med på att delta i en 

studie. Det ska alltid vara på den medverkandes villkor om denne vill delta eller inte. En 

av de valda artiklarna behövde inte ett etiskt godkännande enligt den etiska kommittén 

men etiska resonemang framfördes. 

 

RESULTAT 

Resultatet presenteras utifrån de kategorier och subkategorier som skapades under 

analysen. Efter analyseringen togs 3 kategorier och 13 subkategorier ut. (Se översikt i 

tabell 3.) Varje kategori inleds med en brödtext för att ge en övergripande bild av 

innehållet. 

 

Tabell 3. Översikt av kategorier och subkategorier 

Subkategorier Kategorier  

Känsla av att vara annorlunda 
Känsla av att vara en dålig förälder 
Svårt att få stöd från omgivningen 

Livet begränsas med AST 

 

 
Känna sig avskärmad från 
samhället  

 

Svårt att räcka till som förälder 
Känner oro inför framtiden 
Acceptera att barnet har AST 
Hitta nytt fokus i livet 

Balansera tillvaron 
 

 
Stora utmaningar som förälder  
 
 

Känna samhörighet med andra i 
samma situation 
Känsla av att familjen påverkas 

negativt 
Omständigheterna har fört familjen 
närmare varandra 

Många ambivalenta känslor 

 
Familjen påverkas av AST  
 

 

 

Känna sig avskärmad från samhället 

Denna kategori beskriver föräldrarnas upplevelser av att känna sig annorlunda och 

känslan av att vara en dålig förälder. De upplevde att det var svårt att få förståelse och 

stöd från omgivningen och att AST begränsade deras liv. 

 

Känsla av att vara annorlunda 

Majoriteten av föräldrarna uttryckte känslor av förtvivlan och isolering samt en 

bristande förståelse från omgivningen, vad det innebär att ta hand om ett barn med 
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AST. Föräldrar beskrev att de kände sig övergivna när de upplevde att 

familjemedlemmar, vänner, professionella och andra i deras liv inte fanns där för att 

stötta dem (Ludlow, Skelly och Rohleder 2011, Woodgate, Ateah och Secco 2008). 

Woodgate, Ateah och Secco (2008) beskriver i sin studie att föräldrar kände att 

samhället undervärderade deras liv och att detta bidrog till ett utanförskap. Flera 

föräldrar beskrev svårigheten att skaffa vänner på grund av barnets sociala svårigheter 

och att de kände sig isolerade från ett “normalt” liv (Hoogsteen och Lynne Woodgate 

2013, Ludlow, Skelly och Rohleder 2011, Safe, Joosten och Molineux 2012, Woodgate, 

Ateah och Secco 2008). Ett flertal föräldrar beskrev att de var tvungna att kämpa på 

egen hand.  

 

Känslan av att vara en dålig förälder 

Majoriteten av föräldrarna möttes dagligen av människor som såg ner på dem, vid 

tillfällen då barnet fick utbrott. Föräldrar beskrev att de fick stämpeln “att inte vara 

tillräckligt bra som förälder” (Ludlow, Skelly och Rohleder 2011, Safe, Joosten och 

Molineux 2012, van Tongerloo et al. 2014, Woodgate, Ateah och Secco 2008). 

Woodgate, Ateah och Secco (2008) beskriver i studien att föräldrar hävdade att det var 

viktigt att göra det som de ansåg var bäst för sitt barn och att inte låta sig bli påverkade 

av vad andra tyckte. Ett flertal deltagare beskrev att det var svårare att hantera andras 

fördomar än barnets utmanande beteende i sig. Föräldrar beskrev känslan av att de 

gjorde något fel eller att de gjorde sitt barn illa då människor stirrade på dem. En 

mamma beskrev hur hon ständigt fick kämpa mot allmänheten (Ludlow, Skelly och 

Rohleder 2011, van Tongerloo et al. 2014).   

 

Svårt att få stöd från omgivningen 

Föräldrar beskrev att den viktigaste källan till lärande om AST var den kunskap de fick 

direkt genom barnet (Woodgate, Ateah och Secco 2008). Trots det upplevde föräldrarna 

ett behov av stöd utifrån (Phelps et al. 2009). Dock beskrev många föräldrar att de var 

tvungna att kämpa mot den bristande förståelsen i deras sociala miljö, både inom 

familjen och inom hälsovårdstjänster (Hoogsteen och Lynne Woodgate 2013, Ludlow, 

Skelly och Rohleder 2011, Woodgate, Ateah och Secco 2008). De beskrev även hur 

tröttsamt det var att behöva förklara för människor att barnet hade AST (van Tongerloo 
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et al. 2014). Några föräldrar upplevde att de hade fått för lite information om vilka 

resurser de hade rätt att få (Hines, Balandin och Togher 2014, Ludlow, Skelly och 

Rohleder 2011). Majoriteten av föräldrarna uttryckte att det fanns ett stort behov av 

utbildning bland de professionella som de hade kommit i kontakt med (Ludlow, Skelly 

och Rohleder 2011, Woodgate, Ateah och Secco 2008) och detta bidrog till att 

majoriteten av föräldrarna hade en bristande tillit till organisationer som var till för att 

hjälpa dem (Hines, Balandin och Togher 2014, Woodgate, Ateah och Secco 2008). 

Föräldrar beskrev ett bristande bemötande från flera professioner som de var i kontakt 

med och att det tog energi av föräldern att försöka bli lyssnad till (Safe, Joosten och 

Molineux 2012). Föräldrar tyckte det var viktigast att säkerställa att barnets behov 

tillgodosågs (Phelps et al. 2009, van Tongerloo et al. 2014, Woodgate, Ateah och Secco 

2008). Föräldrar kände sig maktlösa då besluts togs utan att de hade något att säga till 

om (Hines, Balandin och Togher 2014, van Tongerloo et al. 2014). Skolor utan 

lärandestöd och bristande förståelse för barnet beskrevs som problematiskt av flera 

föräldrar (Ludlow, Skelly och Rohleder 2011). Majoriteten av föräldrarna i studien 

kände en positiv lättnad när deras barn blev diagnostiserad med AST. Föräldrar kände 

sig lättade då någon lyssnade på deras problematik och de fick information om barnets 

diagnos och utveckling (Hines, Balandin och Togher 2014, Phelps et al. 2009, van 

Tongerloo et al. 2014). Endast en minoritet av föräldrar beskrev att de hade ett 

förtroende och fick ett stöd av servicetjänster (Hines, Balandin och Togher 2014, 

Ludlow, Skelly och Rohleder 2011, Phelps et al. 2009). 

 

Livet begränsas med AST 

Majoriteten beskrev att barnet ställde föräldrarna i en situation som var belastande och 

överväldigande med endast några få pauser (Hines, Balandin och Togher 2014, 

Hoogsteen och Lynne Woodgate 2013, Ludlow, Skelly och Rohleder 2011, Markoulakis, 

Fletcher och Bryden 2012, Phelps et al. 2009, van Tongerloo et al. 2014). Föräldrar 

beskrev att de blev begränsade, på grund av sin roll som ”supportande förälder” 

(Ludlow, Skelly och Rohleder 2011, Safe, Joosten och Molineux 2012). En stor majoritet 

av föräldrar beskrev situationen speciellt belastande då de också skulle räcka till för 

övriga familjemedlemmar (van Tongerloo et al. 2014). Föräldrar beskrev att deras 

livssituation var en fara för deras välbefinnande och många beskrev akuta hälsorisker 
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som de kopplade till stressen att ta hand om barnet med AST (Hines, Balandin och 

Togher 2014). Nästan alla deltagare menade att barnets utmanande beteende var 

särskilt stressigt (Ludlow, Skelly och Rohleder 2011). Flera föräldrar valde att undvika 

barnets ”opassande” beteenden, snarare än att konfrontera dem direkt på grund av att 

konsekvenserna var svåra att hantera (Hines, Balandin och Togher 2014). Ett flertal 

föräldrar berättade att ändringar i rutiner var särskilt svårt, eftersom att det resulterade 

i att barnets beteende blev svårhanterbart då det ofta slutade i ett utbrott. Ett flertal 

föräldrar beskrev att de påverkades negativt av att inte kunna göra något spontant 

(Hines, Balandin och Togher 2014, Ludlow, Skelly och Rohleder 2011).  

 

Stora utmaningar som förälder 

Denna kategori innefattar svårigheten att räcka till som förälder till barnet med AST och 

till övriga familjen. Oron de kände för barnets framtid var konstant och det ingav 

känslor av maktlöshet. Föräldrar beskrev vikten av att acceptera barnet som det är för 

att kunna se framåt. Barnets diagnos gav ett nytt fokus i livet och föräldrarna upplevde 

att de behövde finna en balans för att få vardagen att fungera. 

 

Svårt att räcka till som förälder 

Föräldrar beskrev att de var tvungna att förutse och vara beredd på situationer som kan 

hända, eller problem som kan uppstå för att kunna säkerställa att tillmötesgå barnet på 

det mest lämpliga sättet, vid rätt tidpunkt (Hines, Balandin och Togher 2014, Safe, 

Joosten och Molineux 2012, Woodgate, Ateah och Secco 2008). Flera föräldrar beskrev 

att som förälder fick de ta flera roller för att kunna stödja barnet på bästa sätt (Ludlow, 

Skelly och Rohleder 2011, Markoulakis, Fletcher och Bryden 2012, Safe, Joosten och 

Molineux 2012, Woodgate, Ateah och Secco 2008). Ett flertal föräldrar valde att sluta 

jobba samt att utbilda sig om AST för att på bästa sätt kunna stötta barnet, då de inte 

fick tillräckligt med stöd (Ludlow, Skelly och Rohleder 2011, Markoulakis, Fletcher och 

Bryden 2012, Woodgate, Ateah och Secco 2008). En förälder beskrev att vissa 

professionella gjorde saker och ting värre (Safe, Joosten och Molineux 2012). En 

mamma drog liknelsen med att det var som att “drunkna” i AST. Lika viktigt som det var 

för föräldrar att skydda sina barn var det även att skydda sig själva och den övriga 

familjen. Utmaningar som de gått igenom ledde till att föräldrarna upplevde att de 
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förlorade delar av sig själva och att familjen påverkades negativt (Hoogsteen och Lynne 

Woodgate 2013, Markoulakis, Fletcher och Bryden 2012, Safe, Joosten och Molineux 

2012, Woodgate, Ateah och Secco 2008). De flesta föräldrar beskrev att livet blev 

enformigt då de försökte anpassa sig till barnets rutiner. Trots att detta var positivt för 

barnet var det negativt för föräldrarnas välbefinnande då de lade sina egna behov åt 

sidan (Hines, Balandin och Togher 2014, Hoogsteen och Lynne Woodgate 2013, 

Woodgate, Ateah och Secco 2008). 

 

Känner oro inför framtiden 

Större delen av deltagarna beskrev att de dagligen var oroliga över barnets framtid. 

Föräldrar beskrev den ständiga stressen de upplevde vilket resulterade i desperation. 

(Ludlow, Skelly och Rohleder 2011). De uttryckte även sorg över barnets svårigheter att 

interagera socialt och dess bristande behov av att skaffa vänner (Ludlow, Skelly och 

Rohleder 2011, Phelps et al. 2009, van Tongerloo et al. 2014). Många föräldrar beskrev 

rädslan av att barnet i framtiden skulle bli ensamt och att ingen skulle förstå sig på det 

(Safe, Joosten och Molineux 2012). Mödrar uttryckte stark oro över barnets stora 

beroende av föräldern och hur barnet skulle klara sig då föräldern inte längre levde eller 

kunde ta hand om det (Ludlow, Skelly och Rohleder 2011, Phelps et al. 2009). Ett flertal 

föräldrar beskrev sorgen i att barnet inte kunde leva upp till föräldrarnas förväntningar 

och ambitioner de hade kring barnet (Ludlow, Skelly och Rohleder 2011, Safe, Joosten 

och Molineux 2012). Flera föräldrar beskrev känslan av maktlöshet och känslan av att 

tappa kontrollen (Hines, Balandin och Togher 2014). De beskrev oron de hade över att 

de övriga syskonen i familjen skulle påverkas negativt (Hines, Balandin och Togher 

2014). Flera mammor beskrev ambivalensen att inte orka samtidigt som de kände att 

det inte finns något annat val (Hoogsteen och Lynne Woodgate 2013, Markoulakis, 

Fletcher och Bryden 2012, Phelps et al. 2009, van Tongerloo et al. 2014).  

 

Acceptera att barnet har AST 

Föräldrar beskrev hur viktigt det var att acceptera barnet som det var och vikten av att 

ha insikt att barnet inte är sin diagnos (Phelps et al. 2009). Många föräldrar menade att 

om barnet inte haft AST skulle hen inte vara den person den var (King et al. 2011, Phelps 

et al. 2009, Woodgate, Ateah och Secco 2008). Flera föräldrar beskrev sin lycka de hade 
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i barnet och var tacksamma över barnets förmågor, kvaliteter och dess framsteg 

(Hoogsteen och Lynne Woodgate 2013, Phelps et al. 2009, Safe, Joosten och Molineux 

2012). Flera föräldrar beskrev att ett resultat av att ta hand om ett barn med AST hade 

gjort att de vuxit i sin föräldraroll och utvecklats som människor (Ludlow, Skelly och 

Rohleder 2011, Markoulakis, Fletcher och Bryden 2012, Phelps et al. 2009, Woodgate, 

Ateah och Secco 2008). Föräldrar beskrev att de hade blivit mer förstående, tålmodiga 

och fått ökad kunskap om AST (Markoulakis, Fletcher och Bryden 2012, Woodgate, 

Ateah och Secco 2008). Föräldrar beskrev även att de utvecklat en psykisk styrka, större 

medkänsla, blivit mer öppensinnade som människor och mindre dömande mot andra 

som ett resultat av att ta hand om ett barn med AST (King et al. 2011, Ludlow, Skelly och 

Rohleder 2011, Markoulakis, Fletcher och Bryden 2012, Phelps et al. 2009). Ett flertal 

föräldrar beskrev att de lärt sig uppskatta de små framstegen barnet gjorde och att de 

lärt sig fira olika milstolar som barnet uppnått. Detta bidrog till att bevara föräldrarnas 

känsla av hopp (Woodgate, Ateah och Secco 2008). Flera föräldrar beskrev att det var 

många stunder med barnet som var givande och upplyftande (Ludlow, Skelly och 

Rohleder 2011).  

 

Hitta nytt fokus i livet 

Ett flertal föräldrar beskrev att barnets diagnos blev deras fokus i familjen och hur livet 

sakta började kretsa kring barnet med AST och att det var något de fick lära sig leva 

med. Varje val som föräldrarna gjorde var påverkat av diagnosen (Hoogsteen och Lynne 

Woodgate 2013, Markoulakis, Fletcher och Bryden 2012, Safe, Joosten och Molineux 

2012). En förälder beskrev hur problematiska vissa situationer kunde bli om hon inte 

förberedde barnet inför förändringar. Att göra något spontant resulterade i kaos, vilket 

mamman beskrev som ”en mardröm” (Safe, Joosten och Molineux 2012).  

 

Balansera tillvaron 

Mycket uppmärksamhet krävdes av föräldrarna och de beskrev att det fanns ett behov 

av att inte bara vara den supportande föräldern till ett barn med AST (Woodgate, Ateah 

och Secco 2008). Föräldrar beskrev att de behövde balansera både att vara förälder till 

barnet samtidigt som att hantera andra aspekter i livet för att kunna må bra själva och 

för att familjeförhållandena ska fungera (Hines, Balandin och Togher 2014, Hoogsteen 
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och Lynne Woodgate 2013, Safe, Joosten och Molineux 2012, Woodgate, Ateah och 

Secco 2008). Några föräldrar beskrev att deras barn gett dem en psykisk styrka och en 

positiv inställning till att kämpa hårdare. Flera beskriver att de fått insikt hur viktigt det 

är att de tar hand om sig själva för att kunna ta hand om sitt barn på bästa sätt 

(Hoogsteen och Lynne Woodgate 2013, Markoulakis, Fletcher och Bryden 2012). 

 

Familjen påverkas av autism 

Denna kategori illustrerar betydelsen av att finna stöd hos andra i samma situation. 

Kategorin beskriver även hur AST har påverkat familjen både från ett positivt och 

negativt perspektiv samt de blandade känslorna som majoriteten av föräldrarna 

upplevde. 

 

Känna samhörighet med andra i samma situation 

Att umgås med andra människor med liknande erfarenheter värdesattes högt av många 

föräldrar. De upplevde att personer som delade liknande erfarenheter förstod dem och 

deras barn och att erfarenheter och stöd kunde utbytas mellan varandra (Ludlow, Skelly 

och Rohleder 2011, Markoulakis, Fletcher och Bryden 2012, Phelps et al. 2009, Safe, 

Joosten och Molineux 2012). Föräldrar beskrev att barnet hade berikat deras liv då de 

hade kommit i kontakt med “fantastiska” människor och organisationer och flera 

föräldrar beskrev att deras vänskapskretsar hade expanderats (Markoulakis, Fletcher 

och Bryden 2012). Föräldrar menade också att de nya vänner och bekanta som de fick 

genom barnet gav hopp och uppmuntran inför framtiden (Phelps et al. 2009). Några 

mödrar beskrev att det inte bara var positivt att träffa andra i samma situation utan att 

det också bidrog till en viss stigmatisering i sig. Dessutom kunde andra föräldrars barn 

ha svårare beteende än vad deras eget barn hade. De beskrev att det inte bara var ett 

nöje utan också ett hårt arbete (Markoulakis, Fletcher och Bryden 2012, Safe, Joosten 

och Molineux 2012). Flera mödrar beskrev att de ville ha relationer med föräldrar som 

hade barn utan en diagnos, men att detta var svårt på grund av den bristande 

förståelsen de andra föräldrarna hade för AST (Safe, Joosten och Molineux 2012). Att 

vara aktiv medlem i autismföreningar gav flera föräldrar möjlighet att dela med sig av 

sin kunskap om AST till andra för en ökad förståelse samt möjliggjorde att stödja andra 

föräldrar i liknande situationer. En förälder beskrev att varje möjlighet som uppstår att 
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lära ut någonting om AST bidrar till att samhället kan bli mer öppet och det gynnar 

barnens framtid (Markoulakis, Fletcher och Bryden 2012, Phelps et al. 2009).  

 

Känsla av att familjen påverkas negativt 

Att vara förälder till ett barn med AST upplevdes som belastande för äktenskapet och 

familjen som helhet av ett flertal föräldrar (Hines, Balandin och Togher 2014). Föräldrar 

kände sig avskärmade från deras livspartner som ett resultat av att inte alltid vara på 

samma våglängd (Woodgate, Ateah och Secco 2008). Ett flertal föräldrar uppgav att 

deras äktenskap med barnets biologiska förälder hade slutat i skilsmässa (Hines, 

Balandin och Togher 2014). Några kvinnliga föräldrar antydde att de fick otillräckligt 

stöd från deras partner (van Tongerloo et al. 2014). Föräldrar var oroliga att de andra 

barnen kände sig åsidosatta, då föräldrarna upplevde att barnen var svartsjuka och 

upprörda då de inte fick lika mycket uppmärksamhet som barnet med AST (Ludlow, 

Skelly och Rohleder 2011). Föräldrar beskrev betydelsen av att stödja varandra även i 

stunder då de hade olika åsikter (Woodgate, Ateah och Secco 2008). 

 

Omständigheterna har fört familjen närmare varandra 

Flera föräldrar rapporterade att ha ett barn med AST har byggt starkare band i familjen 

(Phelps et al. 2009). En mamma berättade hur hon och hennes make blivit mer 

känslomässigt engagerade i varandra efter allt de gått igenom tillsammans. En annan 

förälder beskrev hur det hade hjälpt henne och maken att samarbeta. De kompenserade 

varandra med deras styrkor och svagheter och det hjälpte dem att fokusera på det 

viktiga. En mamma beskrev att det har varit bra för hennes förhållande då de har haft 

ett gemensamt syfte med hennes barn (Markoulakis, Fletcher och Bryden 2012).  

 

Många ambivalenta känslor 

En majoritet av föräldrarna beskrev att kraven som ställdes på dem gav dem blandade 

känslor (Phelps et al. 2009, Safe, Joosten och Molineux 2012). En förälder beskrev att 

det hjälpte att tänka positivt då det var mycket svårt. Modern berättade att hon brukade 

säga att AST var en gåva, men att det inte alltid var så hon kände. En förälder beskrev 

frustrationen över den hårfina balansen mellan hur långt man kan “pusha” barnet och 
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hur mycket hjälp som behövs, då det samtidigt finns mycket som barnet är kapabel till 

att göra (Safe, Joosten och Molineux 2012). Flera föräldrar beskrev känslan av att 

misslyckas som förälder och känslan av att vara otillräcklig (Hines, Balandin och Togher 

2014, Ludlow, Skelly och Rohleder 2011). Föräldrar beskrev att självförtroendet 

minskade på grund av de höga förväntningar de hade på sig själva samt de krav som 

andra ställde på dem. Flera föräldrar beskrev att som ett resultat av att ta hand om sitt 

barn med AST har de fått allvarliga hälsoproblem relaterade till stressen (Ludlow, Skelly 

och Rohleder 2011, Safe, Joosten och Molineux 2012). En mamma beskrev hur hon 

försökte hålla upp en fasad och visa sig stark utåt, men kände egentligen ångest och 

stress. Författarna beskrev att många föräldrar fann en styrka i sin tro och att det var ett 

sätt för dem att hålla hoppet uppe då de tog hand om barnet (Phelps et al. 2009). Flera 

föräldrar beskrev hur de kände sig lyckosamma över barnets förmågor då de jämförde 

barnet med andra barn med svårare funktionshinder (Ludlow, Skelly och Rohleder 

2011). En förälder beskrev att det ingav hopp och ett lugn att vara involverad i en 

autismförening och att dela med sig av sin kunskap till andra (Phelps et al. 2009). 

 

DISKUSSION 

Syftet med litteraturstudien var att belysa föräldrars upplevelser av att leva med barn 

med AST. Generellt visar resultatet på att majoriteten av föräldrarna kände sig 

avskärmade från samhället. Större delen av föräldrarna tyckte att föräldrarollen var 

utmanande och att familjen påverkades på olika sätt. 

 

Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens resultat visade på att majoriteten av föräldrarna kände sig 

stigmatiserade och isolerade både från omgivningen och anhöriga på grund av den 

bristande förståelsen. Detta kan kopplas till Mittan (2010) där det beskrivs att samhället 

ofta har svårt för att acceptera sjukdom och funktionshinder och den berörda personen 

blir stigmatiserad som följd. Stigma är ett vanligt problem bland personer med ett 

funktionshinder. Detta påverkar inte bara personen med funktionshindret, även 

familjen kan bli stigmatiserade. Känslan av stigmatisering kan leda till ett undvikande 

på grund av rädslan att göra bort sig. Problem kan även uppstå om utomstående inte vet 
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hur hen på bästa sätt ska bemöta, förstå samt acceptera personen med funktionshindret. 

Detta kan bidra till ett undvikande från den utomståendes sida, om hen inte har några 

tidigare erfarenheter av att samspela med en person som ter sig ”annorlunda”. 

 

Enligt litteraturstudiens resultat upplevde många föräldrar känslan av att vara 

otillräcklig som förälder till barnet och beskrev tillfällen då människor i omgivningen 

sett ner på dem i samband med att barnet varit utåtagerande. Liknande resultat beskrivs 

av Neely-Barnes et al. (2011) vars resultat visar att omgivningen ofta har en förvrängd 

föreställning om föräldrarna till barnet med AST. I den aktuella studien beskrivs att 

föräldrar upplevde att det var svårt för människor att förstå att barnet hade en diagnos. 

Det omgivningen såg var ett barn som var utåtagerande och att det berodde på att 

föräldrarna gjorde något fel. Detta gav föräldrarna en etikett som “dålig förälder”. 

Majoriteten av föräldrarna i den aktuella studien beskrev att ta hand om ett barn med 

AST bidrog till ett utanförskap på flera olika sätt. Gill och Liamputtong (2011) tar upp i 

sin studie att globalt sett, finns det en bristande kunskap kring AST. Barn med AST 

framträder tillsynes som att de är fysiskt “normala”, trots att de har ett osynligt 

funktionshinder som är extremt genomgripande, men som oftast inte uppfattas av 

andra. I den aktuella studien beskrivs att flera studier har jämfört föräldrar till barn 

med AST med föräldrar till barn med andra förståndshandikapp som bl.a. Down’s 

syndrom. Studierna visar på att föräldrar med ett barn med AST i större utsträckning 

känner sig deprimerad, har ångest och känner sig mer stigmatiserad av omgivningen 

(Gill och Liamputtong 2011). Detta kan kopplas till att AST är “osynligt” i samhället och 

att det är en diagnos som inte uppmärksammas i lika stor utsträckning. Människor kan 

ta för givet att en person som inte har ett ”avvikande” utseende från övriga befolkningen 

ska bete sig på ett speciellt sätt utifrån normativa kontexter (Hoogsteen och Woodgate 

2013). Det kan även vara lätt att utgå från samhällets ”krav” på hur en bra och en dålig 

förälder är. Media är med och skapar en bild av hur en lycklig och välfungerande familj 

ser ut och hur man ska uppfostra barnet på ”rätt” sätt, vilket sätter en press på 

föräldrarna (Assarsson och Aarsand 2011). 

 

Enligt litteraturstudiens resultat beskrev föräldrar att de fick ett bristande stöd från 

omgivningen både från närstående samt utomstående. Detta kan kopplas till Hall (2012) 
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som beskriver att trots att många människor diagnostiseras med AST är den allmänna 

befolkningen oinformerad om vad AST är och dess effekter på barnet och barnets familj. 

Eftersom att AST oftast inte syns på utsidan som tidigare nämnts, är det svårt för 

omgivningen att uppfatta att personen har AST. Detta kan bli en konflikt för personer 

med högfungerande AST, då det kan ställas lika höga krav på dem från samhället på 

grund av att det osynliga ”handikappet”. Hall (2012) beskriver även vikten av att 

informera samhället om AST och dess effekter. Det kan vara svårt för familjer att umgås 

med andra familjer om de inte förstår varför barnet beter sig som det gör. Denna 

kunskapsbrist gör att många föräldrar känner att de ständigt är tvungna att försvara sitt 

föräldraskap och förklara att barnet har AST. Samadi, McConkey och Kelly (2012) visar 

att internationellt sett är det tydligt att föräldrar till barn med AST behöver bli bättre 

informerade och få stöd för att de ska kunna klara av de påfrestningar som det kan 

innebära att ta hand om dessa barn. 

 

I litteraturstudiens resultat framkom det att majoriteten av föräldrarna beskrev att 

deras liv begränsades av att leva med ett barn med AST. De beskrev även att deras egna 

behov åsidosattes. Ett flertal föräldrar i studien beskrev hur viktigt det var att finna en 

balans i vardagen mellan att ta hand om barnet med AST, ta hand om övriga familjen 

och att ta hand om sig själva för att må bra. Detta kan kopplas till Boyd, Harkins 

McCarty och Sethi (2014) som beskriver att för många föräldrar som har ett barn med 

AST kretsar vardagen kring barnet och att rutiner är strukturerade därefter. Detta 

resulterar i att de övriga familjemedlemmarna kan bli åsidosatta. Många familjer som 

har ett barn med AST har i allmänhet svårare att infinna en balans i tillvaron, att både ta 

hand om ett barn med AST samtidigt som att balansera andra viktiga delar i livet. Att 

försöka göra det bästa av situationen kan leda till att den upplevs mer hanterbar som i 

sin tur kan leda till en högre grad av KASAM (Antonovsky 2005, 45). Enligt 

litteraturstudiens resultat beskrev en majoritet av föräldrarna att det var en utmaning 

att förhålla sig till barnets oförutsägbara beteende samt utbrott. Detta styrks av Kimhi 

(2014) som beskriver att personer med AST har svårt för att anpassa sitt beteende till 

andra människor. En majoritet av föräldrarna i resultatet i denna litteraturstudie 

beskrev att de kände att de inte kunde göra spontana saker och upplevde att barnet 

mådde som bäst då rutiner hölls konsekvent. Då en person med AST föredrar rutiner 



19 
 

och struktur kan förändringar leda till rädsla och oro, vilket kan resultera i ett ”kaos” 

(Myers, Mackintosh och Goin-Kochel 2009).  

 

I Litteraturstudiens resultat upplevde majoriteten av föräldrarna någon form av stress 

som bl.a. var relaterat till de krav som ställdes och den energi som krävdes för att orka 

med vardagen. Majoriteten av föräldrarna beskrev att det var svårt att räcka till som 

förälder. Resultatet kan kopplas till Mcstay et al. (2014) studie som beskriver att stress 

är en naturlig del i att vara förälder och att det är associerat till det stora ansvaret i att ta 

hand om ett barn. Bazzano et al. (2013) belyser att stressen relaterat till att ta hand om 

ett barn med ett funktionshinder är annorlunda i jämförelse med den stress som 

upplevs av föräldrar som har barn utan ett funktionshinder eller med ett annat 

funktionshinder än AST. Det beskrivs att stress bland föräldrar till barn med 

funktionshinder är belastande och är kopplat till sämre livskvalitet. Det kan vara 

tärande på familjen och kan orsaka negativa psykiska konsekvenser. 

 

Litteraturstudiens resultat visade ett flertal deltagare som beskrev att de var oroliga 

inför framtiden och att de på flera olika sätt inte hade kontroll över sina liv samt att det 

var ett flertal situationer som var svåra att förhålla sig till. Detta styrks av Ogston, 

Mackintosh och Myers (2011) som beskriver att föräldrar till barn med funktionshinder 

upplever en högre grad av framtidsrelaterade bekymmer. Oron handlar bl.a. om barnens 

ekonomiska situation och hur barnet ska kunna klara sig själv. Alla föräldrar möter ett 

stort ansvar i att ta hand om sina barn, men detta ansvar förstärks för föräldrar som har 

barn med ett funktionshinder. Dessa ytterligare krav kräver både mer energi och tid som 

kan resultera i belastande tankar kring barnets framtid. För föräldrar som har barn med 

AST kan överdriven oro vara ett hinder för att hantera, inte bara sitt barns behov utan 

också sina andra barn, sitt äktenskap, sin yrkeskarriär och andra personliga behov. Det 

är av betydelse vilken grad av KASAM (Antonovsky 2005, 9-10) föräldrarna har för hur 

de upplever graden av kontroll över sin situation. Föräldrar med hög KASAM kan ha 

större möjlighet att hantera svåra situationer samt möjligheten att finna mening även 

när de ställs inför stressorer, som i detta fall kan kopplas till omständigheterna av att ha 

ett barn med AST (Antonovsky 2005, 9-10). 
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Enligt litteraturstudiens resultat beskrev föräldrar att de försökte acceptera barnets 

diagnos genom att se utifrån andra perspektiv. Majoriteten av föräldrarna i 

litteraturstudiens resultat beskrev att de kände hopp på olika sätt, genom att inte ta 

barnet för givet och att uppskatta de små framstegen barnet gjorde. Ett fåtal föräldrar 

beskrev att de fann hopp i sin tro. Några föräldrar beskrev att de kände hopp då de 

jämförde barnet med andra barn och beskrev tacksamheten att det inte var så “illa” som 

det kunde ha varit. Faso et al. (2013) beskriver som tidigare nämnts, att föräldrar som 

har ett barn med AST känner en högre grad av stress, depression och ångest än föräldrar 

som har ett barn utan AST. Denna negativa inverkan på föräldrarna är starkt förknippad 

med symtomen som är associerade till AST. Faso et al (2013) beskriver att flera 

undersökningar visar på att hopp kan fungera som en motståndskraft och kan minska 

nivåer av depression och stress hos föräldrar som har ett barn med AST. Det beskrivs att 

det är av betydelse vilken inställning föräldern har och att det har en påverkan för hur 

föräldern förhåller sig till barnet och hanterar situationen. Detta illustrerar både att 

föräldern kan välja sin inställning för att hitta ett sätt att hantera sorgen att barnet är 

“annorlunda”, samtidigt som det är ett sätt för föräldrarna att lära sig leva med AST och 

acceptera barnet som det är (Faso et al. 2013). Att försöka inta en positiv inställning och 

se barnets förmågor istället för att se barnets begränsningar kan kopplas till att 

föräldrarna försöker infinna en begriplighet, att föräldrarna har rimliga förväntningar 

på barnet. Detta kan kopplas till KASAM då det är en viktig del för att kunna uppleva en 

känsla av sammanhang (Antonovsky 2005, 44). (Larson 1998, refererad i Boyd, Harkins 

McCarty och Sethi 2014) beskriver att samtidigt som föräldrar strävar efter att älska sitt 

barn precis som det är så finns en känsla av att vilja blunda för funktionshindret. 

Samtidigt som föräldrarna hanterar en diagnos som inte går att bota genom att 

upprätthålla hoppfullhet för barnets framtid så måste föräldrarna samtidigt hantera 

sina rädslor. Denna paradox mellan acceptans av barnets diagnos och önskan om att 

diagnosen kunde försvinna, dyker ofta upp för närstående till en anhörig som har ett 

funktionshinder eller en sjukdom som inte går att bota. 

 

I litteraturstudiens resultat framgick det att ett flertal av familjerna upplevde att 

familjen lärt sig leva med barnets diagnos och att deras liv anpassats och blivit fokuserat 

kring den. Alla val som familjerna tog, togs med hänsyn till diagnosen. King et al. 
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(2006) beskriver att alla familjer har unika uppsättningar av föreställningar, även 

familjer som har barn med funktionshinder. Dessa föreställningar kan bestå av att se 

andra människors styrkor, att fokusera på det positiva som barnen medför samt styrkan 

av att ta hänsyn till andras behov. Det påvisades att en del familjer hade slutat tänka på 

deras prestationer och deras oberoende och valde istället att värdera respekt, acceptans, 

tolerans och samarbete i familjen. 

 

Enligt litteraturstudiens resultat beskrev föräldrar vikten av att det fanns en balans i 

livet, att inte bara vara den supportande föräldern till ett barn med AST. Detta beskrev 

föräldrarna som en svårighet då mycket tid gick åt att stödja barnet på flera olika 

områden. Vikten av balans i livet styrks av Stein, Foran och Cermak (2011) som 

beskriver en modell som är gjord av Matuska och Christiansen ”The five dimensions of 

the Model of Lifestyle Balance”. Denna modell handlar om fem dimensioner för att finna 

en god balans i livet. Att finna balans mellan att ta hand om sig själv och andra. Att 

känna sig kompetent och klara av utmaningar och att framgångsrikt uppfylla olika 

roller. Att skapa mening och en positiv personlig identitet. Att organisera tid och energi 

till att uppfylla viktiga personliga mål och personlig utveckling samt att balansera 

grundläggande behov som kost, motion och sömn för att behålla fysisk hälsa. Föräldrar i 

allmänhet som tar hand om ett barn möter samma utmaningar som en förälder till ett 

barn med AST. Dock kan föräldrar till barn med AST uppleva situationen mer intensiv 

och som varar under en längre tid då många barn med AST kräver livslångt stöd. För 

vissa föräldrar innebär att ta hand om ett barn med AST om en ökad 

livstillfredsställelse. Men ett flertal andra föräldrar upplever en ”förlust” av sig själv” och 

känslor av att vara låst i rollen som förälder, samtidigt som de kämpar för att 

upprätthålla sin identitet. Livet för föräldrar som har barn med AST domineras ofta av 

barnets behov, vilket gör att det blir svårt att finna tid till att engagera sig i andra 

personliga sysselsättningar. Föräldrar till barn med AST har som tidigare nämnts en 

förhöjd risk för att utveckla stress, ångest, depressiva känslor, dålig sömnkvalitet samt 

minskat välbefinnande. Alla dessa olika delar kan kopplas till litteraturstudiens resultat. 

 

Enligt litteraturstudiens resultat framgick det att ett flertal föräldrar fann stöd av vänner 

som också hade ett barn med AST. Lindblad, Holritz-Rasmussen och Sandman (2007) 
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beskriver mödrar till barn med AST och deras relation mellan stress och support från 

informella nätverk (vänner, familj och andra i samma situation) samt professionell 

support. Den support som de upplevde från deras sociala nätverk var mer effektiv för att 

minska stress än vad supporten från professionella var. Detta berodde på att genom den 

informella supporten fick mödrarna möjlighet att dela med sig av deras oro över deras 

barn med andra mödrar till barn med AST. Att som förälder dela med sig av sina 

erfarenheter till andra människor i liknande situationer kan medföra en känsla av 

mening. Känslan av att inte vara ensam i sin situation kan vara till hjälp för föräldern att 

acceptera livet som det är vilket kan skapa meningsfullhet, att som förälder känna att de 

krav som livet ställer är värda att engagera sig i (Antonovsky 2005, 46). 

 

Enligt litteraturstudiens resultat beskrev ett flertal föräldrar att familjen som helhet och 

äktenskapet mellan föräldrarna påverkades negativt av att leva med ett barn med AST, 

medan andra föräldrar upplevde en positiv inverkan på familjen och relationen med sin 

partner. Samma resultat rapporteras av Hock et al. (2012) som beskriver att ett resultat 

av stressen att ta hand om ett barn med AST kan medföra att föräldrarna kommer 

varandra närmare eller att de får en ansträngd relation till varandra. Detta kan även 

styrkas med Hall (2012) som beskriver att barn med AST skapar ytterligare stress inom 

familjen. Dock påstår vissa familjer att barnet med AST haft positiva effekter och att 

familjens livskvalitet är bättre eftersom att det gjort att familjen kommit varandra 

närmare.  

 

Enligt litteraturstudiens resultat var det ett flertal föräldrar som upplevde att de hade 

kommit varandra närmare i familjen då de beskrev att de hade fått ett gemensamt mål i 

livet. Detta kan styrkas av Hall (2012) som beskriver att ett flertal föräldrar rapporterat 

att deras viktigaste källa till familjestöd var från deras livspartner och att det näst 

viktigaste stödet kom från vänner, barn och andra föräldrar. Det beskrivs även att detta 

stöd förknippades med hopp om framtiden samt en tro på sig själv som förälder. 

 

Enligt litteraturstudiens resultat beskrev ett flertal föräldrar ambivalenta känslor av 

både hopp och hopplöshet. Ett flertal föräldrar beskrev känslorna av att inte orka 

samtidigt som de beskrev att det inte fanns något annat val än att vara stark som 
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förälder. Detta kan kopplas till Faso, Neal-Beevers och Carlson (2013) som beskriver 

begreppet ”Vicarious Futurity” som innebär den hopp och förtvivlan som föräldrar kan 

känna inför sitt barns framtid. ”Vicarious Futurity” speglar både positiva och negativa 

delar av föräldrars attityder riktade mot sina barn. En förälders ”Vicarious Futurity” är 

beroende av de känslor föräldern har för barnet. Faso, Neal-Beevers och Carlson (2013) 

beskriver att studier gjorts som har visat att föräldrar som har ett barn med AST 

generellt har lägre hopp och högre grad av förtvivlan inför barnets framtid än föräldrar 

som inte har ett barn med AST. 

 

Författarna anser att det är av stor vikt att som sjuksköterska ta del av föräldrars 

upplevelser för att kunna få en bild av hur det kan vara att ta hand om ett barn med 

AST, för att kunna ge optimalt stöd. Detta i sin tur skulle eventuellt kunna bidra till att 

föräldrars höga stressnivåer skulle kunna minskas. 

 

Betydelse för omvårdnad 

Estrella (2013) beskriver att många sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter är 

engagerade att ta hand om barn med AST, men att det finns en brist i förståelsen av 

förälderns perspektiv. Resultaten från den aktuella studien visar på betydelsen av att 

förstå föräldrars upplevelser att leva med barn med AST för att kunna ge rätt stöd till 

familjen, som befinner sig i den situationen. Estrella (2013) poängterar vikten av att 

sjuksköterskan har en god och långvarig relation till föräldrar som har barn med AST, 

för att de ska få stöd och egenkontroll över sin livssituation. Många föräldrar känner ett 

behov av stöd och har kontakt med flera tjänster i stödjande syfte under loppet av 

många år. Det är viktigt att sjuksköterskan har en förståelse och kan sätta sig in i 

föräldrarnas situation för att kunna stötta dem på bästa sätt som i sin tur gynnar barnet 

med AST. Sjuksköterskan kan upplevas som en trygghet av föräldrarna då de kan få ett 

stöd i att nå en känsla av sammanhang (Antonovsky 2005, 19). 

 

Metoddiskussion 

Resultaten från den aktuella studien svarar mot syftet, upplevelser av att leva med ett 

barn inom AST. Resultatet är av relevans, dock berör de flesta studierna enbart mödrars 

erfarenheter av att leva med ett barn med AST och det var svårt att hitta artiklar som 
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hade båda föräldrarnas perspektiv. Alternativet hade kunnat vara att ha både mammans 

och pappans perspektiv som ett inklusionkriterie men eftersom det var begränsat med 

artiklar som enbart tog upp upplevelser valdes föräldrar som inklusionskriterie. Ett 

flertal artiklar hade olika fokus, flera artiklar tog främst upp stigmatisering som 

föräldrarna upplevde, vilket betyder att det blir ett “negativt” resultat och “positiva” 

erfarenheter utesluts. Ett fåtal artiklar lyfte de positiva upplevelserna med att ha ett 

barn med AST. Detta beror sannolikt på hur författarna formulerat frågorna till 

deltagarna. Till grund för detta kan det vara värt att lyfta vilken förförståelse och vilka 

värderingar författarna har om AST samt föräldraskap. Forskarens erfarenheter och 

värderingar ligger till grund för att kunna tolka information (Olsson och Sörensen 2011, 

23-54). Detta är viktigt att ha i åtanke med tanke på att resultatet kan bli vinklat utifrån 

författarnas perspektiv. Detta kan även ha påverkat författarnas tolkning av resultatet. 

Det kan även finnas kulturella skillnader mellan de olika studierna, vilket kan påverka 

resultatet. Om en empirisk studie gjorts istället för en litteraturstudie skulle öppna 

frågor kunna ha ställts till deltagarna, för att inte styra deltagarna som kan påverka 

deras svar. Ytterligare en aspekt som kan ha påverkat vårt resultat är att engelska inte är 

författarnas modersmål vilket kan leda till misstolkning av textinnehållet. En fördel med 

metoden är att vi fått olika perspektiv på hur det kan vara som förälder att leva med ett 

barn med AST. Att använda sig av en kvalitativ metod ger möjlighet att få inblick i 

individers livsvärld för att sedan kunna beskriva och förstå fenomen och deras samband 

(Olsson och Sörensen 2011, 106-107).  

 

I urvalet användes en granskningsmall som är konstruerad av Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011, 109) för att avgöra om artikeln var av låg eller hög kvalitet. Varje 

kriterium i tabellen för kvalitetssäkring studerades noggrant i varje enskild artikel. 

Majoriteten av kriterierna uppfylldes, därmed anses samtliga artiklar vara av hög 

kvalitet. För att säkra att litteraturen var av “god kvalitet” användes en process som 

kallas för kvalitetssäkring (Wallengren och Henricson 2012, 482-484). Begreppen 

trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet ses som indikatorer för 

kvalitet (Wallengren och Henricson 2012, 487-488). Att följa regler och riktlinjer som 

finns för detta examensarbete är bl.a. att kvalitetssäkra en litteraturstudie (Wallengren 

och Henricson 2012, 482-484). Begreppen trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet 
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och överförbarhet ses som indikatorer för kvalitet. Trovärdighet (trustworthiness eller 

credibility) handlar om att författaren ska visa läsaren och övertyga att kunskapen hen 

besitter är tillräcklig och trovärdig samt att resultatet som redovisats är av relevans för 

studien. Begreppet pålitlighet (dependability) handlar om att författarna har beskrivit 

sin förförståelse, tidigare erfarenheter, teknisk utrustning vid datainsamling samt vem 

som utfört intervjuerna och vem som har transkriberat dem bör finnas med. Begreppet 

bekräftelsebarhet (confirmability) har flera faktorer som är gemensamma med 

trovärdighet och pålitlighet. Det ska vara beskrivet hur lång tid det tog att utföra 

datainsamlingen och en beskrivning av den analysprocess man använt sig av bör finnas 

med. Överförbarhet (transferbility) är ett begrepp som innebär att författarna till 

studien bör diskutera om resultatet kan vara användbart för andra (andra grupper eller 

situationer). För bedömning om studiens resultat är överförbart krävs det att de tre 

ovan nämnda begrepp är uppfyllda (Wallengren och Henricson 2012, 487-488). 

Artiklarna granskades utifrån dessa begrepp och de artiklar som inte uppnådde de fyra 

begreppen uteslöts. En styrka i denna studie är att alla artiklarna i resultatet hade hög 

kvalitet enligt de ovan nämnda begreppen enligt Wallengren och Henricson samt 

Willman, Stoltz och Bahtsevanis modell. Dessutom har artiklarna genomgått två 

kvalitetsgranskningar. Positivt för resultatet i studien är att valda artiklar är av modern 

tid, den äldsta artikeln är från 2008. En svaghet vid artikelsökningarna var att de 

sökord som använts kan ha begränsat urvalet av artiklar och därmed kan relevanta 

artiklar ha uteslutits. De flesta artiklar i föreliggande studie har i stor utsträckning 

fokuserat på mödrars erfarenheter av att leva med ett barn med AST. En förklaring till 

att majoriteten av deltagarna (föräldrarna) i studierna är kvinnor kan vara att ett flertal 

av studierna är gjorda i andra länder, däribland USA, där de kanske inte har kommit så 

långt vad gäller jämställdheten i föräldraskapet. I flertalet länder förväntas fortfarande 

mamman vara huvudpersonen i att ta hand om barnet. Detta kan vara en förklaring till 

varför kvinnor upplever att de får ett mindre stöd av sin partner. Det är även en fråga 

om artikelförfattarnas inställning till genusfrågan. 

 

Forskningsetisk diskussion 

En styrka för studien som genomförts är att de nio valda artiklarna genomgick en etisk 

granskning samt kvalitetsgranskning. Åtta av nio artiklar var etiskt godkända. En artikel 
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behövde inte ett etiskt godkännande men den genomgick en etisk granskning. Denna 

artikel inkluderades på grund av den höga kvaliteten som fanns i övrigt, dvs. att 

majoriteten av de övriga kriterierna uppfylldes av granskningstabellen av Willman, 

Stoltz och Bahtsevani samt att en etisk kommitté hade gett studien sitt godkännande. 

Dessutom tar artikelförfattarna upp att de ansträngt sig för att säkerställa deltagarnas 

anonymitet. Artikelförfattarna beskrev även att de har utgått från kvalitetsbegreppen 

trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet. Forskningsetiska aspekter 

som gjorts av artikelförfattarna under arbetets gång var att deltagarnas rättigheter i 

studierna diskuterades. Enligt vår bedömning var etiken god i samtliga artiklar som 

ingick i studien. Författarna till den aktuella litteraturstudien har genom arbetets gång 

diskuterat oklarheter vid analyseringen med varandra. Alla resultat från artiklarna är 

redovisade eftersom alla föräldrars upplevelser är av betydelse för studien. 

Artikelförfattarna har inte tagit med egna värderingar i resultatet, då syftet var att 

beskriva andras upplevelser. En etisk aspekt att ha i åtanke är att deltagarna i de 

analyserade artiklarna är i en utsatt situation och att det kan vara påfrestande att dela 

med sig av sina känslor. Artikelförfattarna har strävat efter att vara lyhörda och visa 

hänsyn till deltagarna i studien. 

 

KONKLUSION 

En reflektion över studiens resultat är att föräldrar till barn med AST marginaliseras 

mer än de flesta grupper i samhället. Den bristande förståelsen för AST samt det 

bristande stödet som framkommer i studiens resultat kan vara en förklaring till att 

många föräldrar kände känslor av depression, ångest och stress. Denna studie visar på 

hur viktigt det är att synliggöra AST i samhället så att både de med AST och föräldrar till 

barn med AST kan få stöd både från hälso- och sjukvården samt samhället. Vår slutsats 

är att sjuksköterskor har en viktig roll i att uppmärksamma och vara lyhörda inför 

föräldrarnas upplevelser och att ta dem på allvar. Viktigt är det även att som 

sjuksköterska vara närvarande, ge relevant stöd och uppmuntra föräldrar för att de ska 

kunna växa i sitt föräldraskap. Vidare forskning skulle kunna belysa pappors 

upplevelser för att få en bredare bild av föräldrars upplevelser, då föräldrarnas 

perspektiv eventuellt kan skiljas åt. 
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från dataanalys-processen: en 

paradox av känslor, frustration 

över att hitta rätt stöd, att som 

mamma behöva vara terapeut 

samt att ge av sig själv. 

 

 

 

Hög 



 
 

Författare  

År 

Land 

Titel Syfte 

 

Metod 

 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet  

Typ 

Hoogsteen, 

Lindsey och 

Lynne 

Woodgate, 

Roberta. 

2013, 

Canada 

 

Centering Autism 

within the Family: 

A Quality 

Approach to 

Autism and the 

Family.  

Utforska de levda 

upplevelserna hos 

föräldrar som har ett 

barn med autism och 

som bor på 

landsbygden.  

Kvalitativ metod.  

 

Djupgående 

semistrukturerade 

intervjuer i direkt 

kontakt med 

informanten. En ny 

intervju efter tre 

månader genomfördes. 

Deltagarna fick också 

svara på ett 

frågeformulär.  
 

Vid analysering 

användes ett selektivt 

tillvägagångssätt 

inspirerad av van 

Manen´s. 

 

28 föräldrar deltog.  Teman som togs fram vid 

analysen var: Flera roller, ett 

intensivt fokus på deras barns 

behov och att hitta en balans. 

Hög 

King, G., 

Zwaigenbaum

, L., Bates, 

A., Baxter, D 

och 

Rosenbaum, 

P. 

2011, 

Canada 

 

 

 

Parent views of 

the positive 

contributions of 

elementary and 

high school-aged 

children with 

autism spectrum 

disorders and 

Down syndrome. 

Undersöka positiva 

upplevda aspekter 

hos familjer med ett 

barn som har autism 

eller Downs’ 

syndrom. Samt 

konsekvenserna av 

att leva med ett barn 

med ett 

funktionshinder  

Kvalitativ metod. 

Två intervjuer gjordes. 

Analysen var inspirerad 

av grounded theory. 

16 familjer deltog. 16 

mödrar och tio fäder till 

barn med AST eller Downs 

syndrom.   

Tre teman togs fram ur datan: 

Föräldraledighet, familj och 

samhälleliga förmåner.  

Hög  



 
 

Författare  

År 

Land 

Titel Syfte 

 

Metod 

 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet  

Typ 

Van 

Tongerloo, 

Michelle A M 

M., van 

Wijngaarden, 

Patricia J M., 

van der 

Gaag, Rutger 

Jan och 

Lagro-

Janssen, 

Antoine L M. 

2014 

Nederländern

a  

 

Raising a child 

with an Autism 

Spectrum 

Disorder: ‘If this 

were a partner 

relationship, 

I would have quit 

ages ago 

Fastställa föräldrars 

erfarenheter av att 

ha ett barn med AST 

och vilken typ av 

stöd föräldrar skulle 

vilja få i 

primärvården. 

Kvalitativ metod.  

 

Semistrukturerade 

intervjuer i kombination 

med ett standardiserat 

frågeformulär om 

livskvalitet. 

Innehållsanalys med 

inspiration av en 

jämförande analys. 

40 stycken föräldrar 

rekryterades, elva stycken 

tackade nej till att delta 

(29 föräldrar deltog). 

Följande teman framkom av 

intervjuerna: tidiga signaler tas 

inte på allvar; känslor av 

misslyckande och skuld; 

belastning och Att bli lyssnad 

på. 

Hög 

 

 

 
 


