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Sammanfattning    

I Sverige lever ungefär 15 000 barn med autismspektrumtillstånd och diagnosen är 

vanligare än cancer, diabetes och Downs syndrom. Tillståndet är livslångt och det finns 

inget botemedel. När ett barn får en diagnos inom autismspektrumtillstånd påverkas 

hela familjens livssituation. Syftet med denna studie är att belysa föräldrars upplevelse 

av att leva med ett barn med autismspektrumtillstånd. För att besvara syftet 

genomfördes en litteraturstudie baserad på kvalitativa artiklar, där en analys av åtta 

artiklar sedan kom att mynna ut i vårt resultat.  

 

Resultatet tyder på att föräldrar upplever blandade känslor kring den förändrade 

livssituationen och att stöd från sin partner, släkt, vänner samt från föräldrar i liknande 

situationer är av stor betydelse. En ökad förståelse gentemot dessa familjers upplevelse 

är centralt och av stor vikt för vårdrelationen. Sjuksköterskan kan möta dessa familjer i 

sin yrkesroll och det är betydelsefullt att ha kunskap och insikt om de svårigheter 

familjen stöter på. Detta för att på bästa sätt kunna stötta och vägleda. 

 

 

Nyckelord: Barn, autismspektrumtillstånd, föräldrar, upplevelser, kvalitativ. 
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INLEDNING 

När familjen väntar tillökning innebär det förhoppningar om ett friskt barn. När barnet 

sedan får en diagnos inom autismspektrumtillstånd kan det innebära både oro inför 

framtiden men även lättnad då de får en möjlighet att hjälpa sitt barn med de svårigheter 

hon eller han har. I detta arbete kommer vi fördjupa oss i föräldrars upplevelser av att få 

sitt barn diagnostiserat inom gruppen autismspektrumtillstånd, där bland annat autism 

och Aspergers syndrom ingår. Arbetet kommer även att behandla perioden efter 

diagnosen: vad finns det för svårigheter att leva med ett barn med denna diagnos och 

hur påverkar detta familjen? Vi har valt att fördjupa oss i detta ämne då vi under våra 

praktikperioder stött på dessa familjer och insett att ökade kunskaper kring familjernas 

livssituation är nödvändig för att vårdpersonal ska kunna bidra till ökat välbefinnande 

hos hela familjen. 

 

När ett barn drabbas av autism eller Aspergers syndrom krävs ofta ett stort hjälpbehov 

från barnets omgivning. Hela familjen påverkas av denna diagnos och det innebär stora 

förändringar i det dagliga livet och familjesituationen kan lätt bli kaosartad (Gillberg, 

1999). Det är inte ovanligt att som förälder anklaga sig själv för sitt barns beteende och 

att då inte få någon förståelse för sin oro hos vårdpersonal gör inte situationen lättare. 

Det är relativt vanligt att barn med denna typ av funktionsnedsättning utvecklar 

allvarliga psykiska symtom som exempelvis depressivitet, panikattacker, svåra 

tvångssymtom och självskadande beteende. Omgivningens bristande kunskap och 

förståelse för dessa beteenden förenklar inte situationen för barnet eller för föräldrarna. 

Detta kan leda till en ovilja att utsätta sitt barn och sig själva för sociala situationer, 

vilket i sin tur kan leda till social isolering. Det är av stor betydelse att så tidigt som 

möjligt upptäcka om ett barn har någon funktionsnedsättning eftersom tidigt insatt 

samordnat stöd och habiliterande insatser i skolan, hemmet och på fritiden är 

betydelsefullt både för barnet och för hela familjen. För att möjliggöra en tidig upptäckt 

krävs att professionell personal har en god kunskap om vad autism och Aspergers 

syndrom innebär och hur det visar sig i olika åldrar (Socialstyrelsen, 2010). I 

kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) redogörs 

för att sjuksköterskan ska utgå från en helhetssyn samt ha ett etiskt förhållningssätt. Det 

innebär bland annat att sjuksköterskan ska ta tillvara på patientens och/eller närståendes 

kunskaper och erfarenheter för att ge en så god vård som möjligt. Den här kunskapen är 

viktig för att vårdpersonal ska kunna hjälpa de drabbade familjerna på bästa möjliga 

sätt. Målet med detta arbete är att få en fördjupad kunskap om föräldrars upplevelser av 

att vårda och leva med ett barn med autismspektrumtillstånd. 

 

BAKGRUND 

Vad är autismspektrumtillstånd? 

 

Autismspektrumtillstånd är en övergripande benämning på flera olika diagnoser inom 

neuropsykiatri där autism och Aspergers syndrom är de största grupperna (Wasteson, 

Adamzon, Gelander, Grundström & Sundmark, 2010). Det är dessa två tillstånd det här 

arbetet kommer att fokusera på. Enligt Socialstyrelsen (2010) har det kommit rapporter 
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om att Aspergers syndrom och autism har ökat de senaste åren, men det är tveksamt om 

denna ökning är verklig. I takt med att kunskaperna om dessa tillstånd har ökat, har 

diagnoskriterierna ändrats, och fler personer med autismspektrumtillstånd har upptäckts. 

Under senare delen av 1980-talet började begreppet autismspektrumtillstånd att 

användas som ett samlingsnamn för bland annat autism och Aspergers syndrom och vi 

kommer i detta arbete använda denna övergripande benämning. Det finns ungefär 15 

000 barn i Sverige som har diagnosen autismspektrumtillstånd, detta innebär en 

prevalens på cirka 1 procent. Det är vanligare hos pojkar än hos flickor men symtomen 

yttrar sig olika och det kan därför vara svårare att upptäcka hos flickor (Socialstyrelsen, 

2010). Autismpektrumtillstånd är numera vanligare än Downs syndrom, diabetes och 

cancer hos barn (Rubin, 2006). 

 

Enlig Broberg, Almqvist och Tjus (2003) framkommer att det finns få svårigheter som 

är lika omdiskuterade och kontroversiella som autism. Till följd av att begreppet 

“autism” lånades från symtombilden vid schizofreni på 40-talet, har det resulterat i en 

olycklig sammankoppling av dessa två tillstånd, gällande orsaksfaktorer, symtom och 

debut. Idag vet vi att dessa två symtombilder ser helt olika ut. Enligt The National 

Autistic Society (2011) är den exakta orsaken ännu inte fastställd men forskning visar 

att det är en kombination av genetik och miljö som har bidragit till förändringar i 

hjärnan. Det finns inget botemedel mot autismspektrumtillstånd, däremot finns det 

många olika metoder för att möjliggöra utveckling och lärande. Enligt Socialstyrelsen 

(2010) kan tillståndet vara en följd av skador eller sjukdomar under graviditeten, 

förlossningen eller nyföddhetsperioden. Statens beredning för medicinsk utvärdering 

(SBU, 2012) påpekar att det idag finns olika synsätt på autismspektrumtillstånd.  Många 

tycker att det är viktigt att acceptera dessa personer som de är. De ska ha rätt att förstå 

omvärlden på sitt sätt och med habiliterande insatser och hjälpmedel kommer deras 

vardag bli lättare. Andra anser att det är en självklarhet att med möjlighet till träning, 

kan personer med autismspektrumtillstånd få samma funktion som andra. 

 

Vad innebär autism och Aspergers syndrom 

Autism påverkar hur en person relaterar till och kommunicerar med andra personer. 

Autism är ett livslångt tillstånd och det påverkar förståelsen för omvärlden. Det finns 

olika grader av autism där vissa klarar att leva ett självständigt liv medan andra behöver 

särskilt stöd livet ut (The National Autistic Society, 2011). 

 

Asperger syndrom är en form av autism, dessa personer har en normal till hög 

intelligensnivå. Jämfört med personer med autism har de mindre svårigheter med talet 

men kan ha svårt att förstå betydelsen av kommunikation. Vid möte med en annan 

människa gör vi direkt en bedömning om denne utifrån ansiktsuttryck, tonläge och 

kroppsspråk. Vi märker i vilken sinnesstämning personen befinner sig i. För personer 

med Asperger syndrom är det svårare att tolka dess signaler, vilket kan leda till 

förvirring och ångest (The National Autistic Society, 2011). 

 

Autismspektrumtillstånd representerar en vittomfattande diagnos och det krävs en stor 

utredning för att en diagnos ska kunna ställas. De vanligaste diagnostiseringssystemen 
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som används är DSM-IV och ICD-10. Båda dessa system anger tre kriterier för 

autismspektrumtillstånd. Dessa handlar om bristande ömsesidig social interaktion, 

bristande ömsesidig kommunikation samt bristande föreställningsförmåga. När dessa tre 

symtom uppträder samtidigt benämns de “triaden”. Triadsymtomen måste vara tydliga 

och inte kunna hänföras till allmänna förseningar i utvecklingen (Gillberg & Peeters, 

2002; The National Autistic Society, 2011). De diagnoser som innefattas av 

autismspektrumtillstånd kännetecknas av följande  tre områden: 

 

 Förmågan till ömsesidig kommunikation 

 

Språkutvecklingen hos barn med autism är antingen fördröjd eller utebliven. Omkring 

hälften av alla barn med autism utvecklar aldrig sitt språk. Variationen i talutveckligen 

är stor hos de barn som utvecklar ett tal, vissa uttalar bara enstaka ord medan andra 

använder ett korrekt flytande tal. De har förvisso svårigheter med att förstå betydelsen 

av kommunikation och har inte förmågan att använda i språket på ett naturligt sätt. Att 

hålla igång en konversation och inleda ett samtal är svårt för personer med autism. 

Många upprepar sig genom att använda meningsföljder, fraser och ord som de lärt sig 

utantill. Detta kallas ekotal (Socialstyrelsen, 2010).  

 

Barn med Aspergers syndrom kan ha en fördröjd språkutvecklingen, men när de väl 

börjat tala gör de ofta snabba framsteg. Språket är vanligtvis lillgammalt och med 

pedantisk språklig korrekthet. Förståelsen för språket är däremot ordagrann och konkret. 

Det är anledningen till att personer med Aspergers syndrom har svårt att förstå 

ordvitsar, liknelser och ironi. Begrepp som är mångtydiga och inte exakta är särskilt 

svåra att förstå för dessa personer (Socialstyrelsen, 2010) 

 

Råberg (2008) menar att de barn som har autismspektrumtillstånd med ett välutvecklat 

tal ofta kan få för höga krav på sig från omgivingen då barnets språkförmåga är 

betydligt bättre än språkförståelsen. För höga krav från omgivningen kan resultera i 

beteendeavvikelser som beror på kommuikationssvårigheter. 

 

 Förmågan till ömsesidigt socialt samspel.  

 

Förmåga till ömsesidigt socialt samspel bygger på att kunna förstå andra personers 

perspektiv samt ha förmågan att förstå andras känslor och tankar. Det innefattar också 

att på förhand kunna se vad som kommer ske. För att kunna förstå det ömsesidiga 

sociala samspelet är det nödvändigt att kunna uppfatta och förstå signaler från andra 

människor som exempel kroppspråk, ansiktsuttryck, samt förmåga att förstå tonläget. 

Den här förmågan är märkbart nedsatt hos personer med autismspektrumtillstånd. De 

har svårt att interagera med jämnåriga och av den anledningen umgås de hellre med 

äldre eller yngre personer. Ett socialt intresse behöver inte innebära att personen förstår 

det sociala samspelet. Till följd av detta kan det finnas svårigheter i att få bestående 

vänskapsrelationer. (Socialstyrelsen, 2010). 

 

 Föreställningsförmåga, flexibilitet, och variation i beteenden och intressen. 

 

Personer med autismspektrumtillstånd har i sina intressen, beteende samt lek ett smalt 

synsätt där variationen är liten. Dessa personer utvecklar ofta ett intresse inom ett 
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specifikt område, där de lär sig exakt faktakunskap utantill. De lägger ner mycket tid på 

att lära sig så mycket som möjligt om ämnet, denna tid inkräktar på andra tillfällen till 

utveckling. Det är inte ovanligt med tvångsbeteende och fastlagda rutiner. Om dessa 

rutiner bryts, blir detta ansträngande för dessa personer och det kan resultera i ilska, 

frustration, ängslan och ibland även självskadebeteende. Hos barn med autism är det 

vanligt med motoriska stereotypa beteenden. Exempel på stereotypier kan vara att 

springa högt på tå, vifta med händerna eller spela med fingrarna framför ögonen. Dessa 

uttryck framkommer extra tydligt vid starka känslotillstånd som frustration, glädje och 

ilska. Andra stereotypa beteenden som kan uppkomma vid dessa känslolägen är 

självskadebeteende som kommer till uttryck genom att exempelvis dunka huvudet i 

väggen (Socialstyrelsen, 2010) 

 

Hur olika svårigheter kommer till uttryck hos personer med autismspektrumtillstånd är 

mycket olika. Det går dock att urskilja vissa drag när det kommer till interaktion med 

andra. Det finns de som är avskärmade, de som är aktiva men annorlunda och de som är 

likgiltiga. Skillnader kan bero på personens kön, ålder, språkliga förmåga och allmänna 

begåvningsnivå. Det är även vanligt med andra medicinska, psykiatriska åkommor eller 

funktionsnedsättningar vid autismspektrumtillstånd. Det är av stor betydelse att dessa 

åkommor uppmärksammas och att barnet får rätt stöd och behandling (The National 

Autistic Society, 2011). 

 

Det är inte ovanligt att föräldrar känner hopplöshet när de läser facklitteratur om 

autismspektrumtillstånd. I litteraturen beskrivs denna diagnos som dyster och prognosen 

deprimerande. Att personer med denna typ av funktionsnedsättning har många kreativa 

sidor nämns mest som kuriosa (Rubin, 2006).  

 

Beteenden som kan skapa problem  

 

Hantering av sinnesuttryck kan vara ett stort problem hos barn med 

autismspektrumtillstånd. De kan ha problem med vissa ljus, ljud eller beröring. Problem 

med att hantera sinnesintryck kan förstärka ett motoriskt problem. Många kan få stora 

svårigheter att gå på ojämn mark eller att kliva över en nivåskillnad. När personer med 

autismspektrumtillstånd utsätts för allt för hårda krav när det gäller kommunikation, 

social förståelse och förmågan att förstå olika sinnesintryck, är det inte ovanligt att de 

utvecklar psykiska stressymtom. Stressiga situationer blir också mer svårhanterliga för 

personer med denna funktionsnedsättning. Stress kan utlösa psykiska symtom som 

panikreaktioner, självskadebeteende, tvångsmässighet, ätstörningar och dessutom lättare 

förvirringstillstånd. Även andra psykiska symtom som inte är stressutlösta kan 

förekomma, exempelvis ångesttillstånd, bipolärt syndrom eller depression 

(Socialstyrelsen, 2010). 

 

Kunskap: en viktig skyddsfaktor 

 

En mycket viktig skyddsfaktor för personer med autismspektrumtillstånd, oavsett ålder 

och utvecklingsnivå, är att insatserna ska grundas på specifik kunskap om autism och 

Aspergers syndrom samt hur symtombilden ser ut. All behandling och habilitering bör 
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utgå från den unika individen för att hjälpa barnet i dennes svårigheter. För barn med 

autismspektrumtillstånd räcker det inte bara med generella kunskaper om psykosociala 

skydds- och riskfaktorer, av den anledningen är det viktigt att personer som dagligen 

kommer i kontakt med dessa barn har kunskap om diagnosen och hur symtomen kan 

visa sig i vardagliga situationer. Med goda kunskaper hos personer som möter dessa 

barn, kan tidig upptäckt och tidig diagnos lättare fastställas, vilket i sin tur leder till en 

bättre förutsättning till att hjälpa barnet och förbättrar prognosen för den enskilda 

individen. Att tidigt bli informerad och få en förståelse för barnets avvikande beteende 

är viktigt för familjen till barnet men även för personer i barnets omgivning 

(Socialstyrelsen, 2010). Wasteson et al. (2010) beskriver att tidig diagnostisering inom 

gruppen autismspektrumtillstånd är mycket viktig för ett bra bemötande och för att de 

rätta stödinsatserna sätts in tidigt för att förhindra personliga motgångar. 

Autismspektrumtillstånd är en livslång funktionsnedsättning och i dagsläget finns inget 

sätt att bota detta på. Många barn och ungdomar kan däremot få en bättre prognos om 

hjälpinsatser tidigt sätts in med individuellt anpassade pedagogiska hjälpmedel i en för 

barnet trygg miljö. Även Råberg (2008) menar att tidiga instatser är viktiga för att 

barnet ska få rätt behandling.  

 

Rättighet till stöd och service 

 

Lagen om stöd och service (LSS) anger att: 

 

LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och 

varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i 

det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. 

Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra (SFS 1993:387). 

 

LSS ger rätt till tio insatser för särskilt stöd och särskild service som människor 

kan behöva utöver det som de kan få genom annan lagstiftning. LSS är ett 

komplement till andra lagar och innebär inte någon inskränkning i de rättigheter 

som andra lagar ger. En begäran om stöd och service från en person som ingår i 

lagens personkrets bör i första hand prövas enligt LSS om det är en insats som 

regleras i lagen. Motivet till detta är att det i allmänhet får antas vara till fördel 

för den enskilde (SFS 1993:387). 

 

Familjecentrerad omvårdnad 

 

I omvårdnaden av familjer används begreppet familjefokuserad omvårdnad allt mer. 

Fokus ligger på både individen och familjen samtidigt. Föräldrarna har en viktig roll i 

vården av sjuka barn, det är föräldern som har kunskapen och förståelsen för sitt barns 

känslomässiga behov (Edwinson Månsson och Enskär, 2008). Hos barn som inte fått 

någon diagnos upplever föräldrarna att det känns som en resa att få ett svar på vad som 

är fel hos deras barn. I Lewis, Skirton och Jones (2010) studie beskriver föräldrarna 

denna resa som en yttre och inre värld. Den inre världen symboliserar bestående känslor 

och den yttre beskriver sociala erfarenheter. Att få reda på att ens barn har en 

funktionsnedsättning inom autismspektrumtillstånd kan upplevas olika för varje individ. 
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Föräldrar till barn med autismspektrumtillstånd kan uppvisa många olika känslor 

relaterat till funktionsnedsättningen. Det är därför viktigt för vårdpersonalen att 

uppträda professionellt och visa  respekt för föräldrarnas känslor men även tillgodose 

barnets behov (Gillberg, 1999).  Det var ofta i samband med att barnen inte uppfyllde 

vissa krav som föräldrarna insåg att något var fel. Det var då sökandet efter en diagnos 

började, vissa barn hade gått igenom flera tester, föräldrarna tyckte att det var bra med 

dessa tester om det ledde till att en diagnos ställdes (Lewis, Skirton & Jones, 2010). I 

den här situationen är det viktigt att sjuksköterskan stödjer föräldrarna så att de kan 

hjälpa sitt barn på bästa sätt. Föräldrarna behöver få hjälp med att tränas i att hantera 

barnets reaktioner på ångestfyllda situationer (Edwinson, Månsson och Enskär, 2008). 

 

Sjuksköterskans roll i mötet med barn inom gruppen autismspektrumtillstånd och 

deras familjer 

 

Det är betydelsefullt med stöd och information till föräldrarna för att barnet ska må bra 

och utvecklas på ett postivt sätt (Wasteson et al., 2010). Föräldrar kan ibland uppleva 

sin roll som vårdare som oklar men upplever att det är deras skyldighet att delta i det 

praktiska vårdarbetet med barnet. Brist på kommunikation och information från 

vårdpersonal visar att det leder till osäkerhet och oro hos föräldrarna (Edwinson et. al., 

2008). I en artikel skriven av Lewis et al. (2010) framkommer att det är av stor 

betydelse med ett gott stöd och etablera bra kommunikation mellan vårdare och 

föräldrar. Att som vårdpersonal se föräldrarna som experter på barnet och dennes 

tillstånd visade sig vara viktigt. Enligt Edwinson et al. (2008) är det personalens ansvar 

att tillgodose barnets och föräldrarnas behov i samband med att familjen söker vård. 

Detta möjliggörs genom att personalen är lyhörd och uppmärksammar de behov som 

familjen uttrycker.  Även syskon till barn med autismspektrumtillstånd påverkas av 

situationen då de ofta hamnar i bakgrunden och får mindre uppmärksamhet och 

bekräftelse från föräldrarna (Gillberg, 2009).  

 

Den vårdande relationen 

 

Allt vårdarbete börjar med en god relation. En god relation bör upprättas och skapa 

glädje mellan barnet och personalen. Motivation, struktur, värdegrund, kompetens, 

förutsägbarhet, enhetligt förhållningssätt och ett gott hjärta är viktiga egenskaper för att 

lyckas skapa en god relation. Bestraffningar och hårda ord riktade mot barnen är inte 

den rätta vägen att gå för att lyckas med detta, det är fördelaktigt att försöka hitta 

barnets egna motivation (Råberg, 2008). 

 

I kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005) 

beskrivs att en helhetssyn och ett etisk förhållningssätt i vårdandet av patienten skall 

genomsyra sjuksköterskans vårdande arbete. Detta innefattar bland annat att 

sjuksköterskan ska utgå från en värdegrund som vilar på en humanistisk människosyn. 

Sjuksköterskan ska ha respekt för autonomi, integritet och värdighet, samt tillvarata 

patientens och närståendes kunskaper och erfarenheter. Med helhetssyn menar Wiklund 

(2003) att man tolkar och relaterar människan i hennes totala sammanhang.  
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Wiklund (2003) beskriver att vi utvecklas som människor i det mellanmänskliga 

samspelet. I vårdandet är därför relationen mellan vårdaren och patienten en 

betydelsefull aspekt. I den vårdande relationen skapas utrymme för patienten att 

uttrycka begär, behov och problem. En vårdrelation som fungerar är därför 

betydelsefullt för en fungerande vårdprocess. Människan har en tendens till att skapa 

distans till det som upplevs jobbigt då lidandet blir outhärdligt, det plågsamma hålls på 

avstånd. Personen blir till slut främmande för sig själv, sina upplevelser och sitt 

sammanhang.  

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Allt fler barn får en diagnos inom gruppen autismspektrumtillstånd. När detta sker 

innebär det stora förändringar i det vardagliga livet för hela familjen. På grund av 

omgivningens bristande kunskap kring denna funktionsnedsättning kan det lätt bli 

missuppfattningar i sociala interaktioner. Det är vanligt med strikta tvångsmässiga 

rutiner hos personer med autismspektrumtillstånd och om dessa rutiner bryts kan det bli 

mycket påfrestande för barnet. Detta kan leda till att barnet utvecklar depressivitet, 

panikattacker, svåra tvångssymtom och självskadebeteende. Dessa beteenden påverkar 

föräldrarna och hela familjen på olika sätt. Känslor som skam och skuld kan uppkomma 

i situationer där föräldrarna känner sig maktlösa, vilket i sin tur kan resultera i social 

isolering. Det är viktigt att sjuksköterskan visar en vilja att förstå föräldrarnas 

livssituation och vilka upplevelser de har av att leva med barn med dessa 

funktionsnedsättningar för att kunna hjälpa och vägleda familjen på bästa sätt. Vid 

kontakt med vården kan det framkomma att familjen upplever svårigheter i vardagliga 

situationer. Det framkommer i bakgrunden att en tidig diagnos betyder mycket för 

barnets prognos men vad innebär barnets diagnos för föräldrarna?  

 

 

SYFTE 

Detta arbete syftar till att beskriva föräldrars upplevelse av att leva med barn med 

autismspektrumtillstånd. 

 

 

METOD 

Metoden som valts för detta arbete är en litteraturstudie baserad på kvalitativa artiklar 

som analyserats med hjälp av Fribergs (2006) analysmodell. En kvalitatativ studie 

innebär att fokus ligger på ett fenomens egenskaper och vad dessa innebär för 

människan. Det centrala är att ta fasta på människors subjektiva erfarenheter och 

upplevelser (Friberg, 2006). Utifrån det valda området har en litteratursökning gjorts 

och Fribergs (2006) granskningsmall användes för att kvalitetsgranska artiklarna.  

 

Litteratursökning 
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Vår intention med artikelsökningen var att hitta forskningsunderlag gällande föräldrars 

upplevelser av att leva med barn med autismspektrumtillstånd. Den inledande 

sökprocessen gav inte de sökträffar vi förväntat oss, vilket ledde till att andra sökord 

och fler databaser användes (Tabell 1.). 

 

Inklusionskriterier har använts vid urvalet av artiklarna. Dessa var att samtliga artiklar 

skulle vara peer reviewed, finnas tillgängliga i full text, samt blivit publicerade mellan 

2008 - 2011. Anledningen till tidsbegränsningen var att vi sökte den mest aktuella 

forskningen inom området. Artiklarna vi sökte skulle vara skrivna på engelska eller 

svenska. Exklusionskriterierna i vår urvalsprocess var artiklar med kvantitativ metod. 

Artiklar som inte speglade västerländsk kultur valdes också bort.  

 

Sökorden som användes och kombinerades var: ASD, autism, parent*, famil*, families, 

support, qualitative, experience, Asperger, child*, children och challenges. Databaserna 

vi sökte i var Summon, Cinahl, PupMed, SAGE journal, Blackwell och SpringerLink. 

Vi fann då 226 artiklar där samtliga titlar lästes: Av dessa valdes 37 artiklar ut där alla 

abstracts lästes igenom. Av dessa valdes sedan 18 ut som lästes igenom. Åtta av dessa 

artiklar svarade väl mot vårt syfte och samtliga ansågs lämpliga efter 

kvalitetsgranskningen.   

 

Tabell 1. Antal funna artiklar i de databaser vi sökt i, samt sökorden vi använt oss av. 

 

Databas Sökord Antal träffar Inkluderade 

SAGE 

Journals 

Child*, Autism, Famil*, Parent*, 

Experience 

91 2 

Blackwell Autism (Article title) Children 

(Article title) Qualitative 

17 2 

SpringerLink Autism, Asperger, Families, 

Support, Qualitative. 

97 1 

Cinahl Challenges, Autism, Child*  13 2 

Summon Parent* (Titel) Experience (Titel) 

ASD 

8 1 

 

Dataanalys 

 

Vi har utgått ifrån Fribergs (2006) analysmodell av kvalitativa studier i fem steg. Vi 

började med att läsa igenom varje artikel var för sig för att skapa oss en helhetsbild. 

Varje artikel lästes igenom flera gånger för att ge oss en bättre bild över dess innehåll. 
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Varje artikel numrerades från ett till åtta, detta för att få en bättre struktur. Därefter 

diskuterade vi innehållet i varje enskild artikel och sammanställde det vi ansåg var 

relevant för vår studie i ett dokument. Vi fokuserade här på syftet och resultatet för att 

hitta likheter i studierna. En diskussion inleddes kring dokumenten och detta ledde till 

att olika teman framkom. I nästa steg identifierades nyckelfynden i varje studies 

resultat. Vidare sammanställdes varje studies resultat och likheter vi fann fördes 

samman  och resulterade i att tre huvudteman och sex subteman framkom.  

 

Tabell 2. Välkommen till Vår Värld. Föräldrars upplevelse av att leva med barn med 

autismspektrumtillstånd presenterad i huvudtemanteman och subteman 

 

Huvudteman Subteman 

Balans i familjelivet  Föräldrars emotionella 

upplevelser  

Syskon i skymundan 

 

Föräldrars upplevelser av att leva med 

barn med autismspektrumtillstånd 

 

 Att känna oro inför barnets 

framtid 

 Föräldraskapet: ett teamarbete 

 Hjälp oss! Vårt barn har en 

funktionsnedsättning: Föräldrars 

upplevelser kring 

diagnosprocessen 

 

Föräldrars upplevelser av socialt 

utanförskap 

 

 Föräldrars kamp för att få rätt 

stöd till sitt barn 

 

 

 

RESULTAT 

Balans i familjelivet 

 

I en artikel skriven av Phelps, Hodgson, McCammon och Lamson (2009) uppgav 10 

föräldrar med barn inom autismspektrumtillstånd att familjebanden stärkts efter de 

motgångar de gått igenom tillsammans. Över 20 föräldrar beskrev dessutom familjelivet 

som ett konstant kämpande. Enligt Woodgate, Ateah och Secco (2008) finns det ofta en 

rädsla bland föräldrar med barn inom autismspektrumtillstånd att förlora en del av sig 

själv och sin familj. Föräldrarna kände att det var viktigt att inte låta autismen ta över, 

för då fanns en ännu större risk till isolering. I försök att hålla samman sig själv och 

familjen var det viktigt att få en fungerande balans och ha samma mål. 

 

I artikeln av Schaaf, Toth-Cohen, Johnson, Outten och Benevides (2011) tar föräldrarna 

upp vikten av att familjen är flexibel när det kommer till barn med autism. Detta är 

viktigt i hemmiljön och även i mer okända miljöer. Föräldrarna rapporterar att det är 

lättare att följa rutiner hemma med tanke på att de tydligare ser förändringarna hos 

barnet i hemmiljön. När de är ute är det svårare att hjälpa barnet att undvika vissa 
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störande ljud eller känslor. När föräldrar och barn inte befinner sig i hemmiljön känner 

föräldrarna en större stress och upplever fler svårigheter att stödja sitt barn.  

  

Föräldrars emotionella upplevelser  

 

I Phelps et al. (2009) artikel uttrycker föräldrarna att i det är svårt att klara av de 

övergripande känslorna så som ledsamhet, hopplöshet men även depression i rollen som 

vårdare. Föräldrarna beskrev känslor så som utmattning och stress i samband med sitt 

föräldraansvar. Hock, Timm och Ramisch (2011) skriver att bristen på anknytning hos 

barnen med autism skapade känslor av frustration och skuld hos föräldrarna. 

Föräldrarna beskrev även att de gick igenom en process av förnekelse, sorg och ilska. 

De gav även en målande beskrivning av känslor och kognitiva reaktioner som de 

upplevde i samband med uppfostran av sitt barn med autism. Phelps et al. (2009) 

presenterade en teori om att den mängd tid de lade på barnet med autism förvärrade 

deras stress, frustration och gav ett minskat självförtroende.  

 

Föräldrarna i Woodgates et al. (2008) studie tycker att lika viktigt som det är att skydda 

sitt barn med autism, lika viktigt är det att skydda familjen. De kände även att det var 

viktigt att inte låta autismen ta över dem själva eller familjen. Föräldrar måste skapa en 

balans mellan sitt fokus att uppfostra ett barn med autism, och andra aspekter i livet, om 

de vill uppnå en hälsosam känsla av välbefinnande för sig själva och för sin familj. 

Altiere och von Kluge (2009) beskriver att föräldrar till barn med 

autismspektrumtillstånd upplevde många emotionella svårigheter. Föräldrarna 

förmedlade att de var fysiskt, psykiskt och känslomässigt dränerade. De påverkades på 

olika sätt av stressen kring vårdandet av sitt barn med autism. Några utvecklade högt 

blodtryck relaterat till stress och några utvecklade ångest- och depressionssymtom.  

 

Syskon i skymundan 

 

Svårigheterna med att ha ett barn med autism går inte enbart ut över föräldrar utan även 

på barnets syskon. Föräldrar beskriver att barnet med autism ofta får bägge föräldrarnas 

uppmärksamhet, vilket gör att övriga syskon får mindre upppärksamhet från föräldrar 

och tvingas bli mer självständiga i sina aktiviteter (Schaaf et al., 2011). Även i studien 

av Phelps et al. (2009)  uttryckte föräldrarna att barnet med autism krävde mer 

uppmärksamhet och vård och därför minskade tiden till de övriga familjemedlemmarna.  

 

Enligt Schaaf et al. (2011) beskriver föräldrar skuldkänslor när de känner att de inte ger 

de övriga syskonen den tid de skulle vilja. Föräldrarna fösökte i den mån det gick, låta 

syskonen  få delta i de aktiviteter som andra barn gjorde. Detta kunde leda till att 

föräldrarna och syskonen inte såg varandra på en hel helg, då de delade upp sig för att 

göra olika aktiviteter med var sitt barn. Altiere et al. (2009) skildrar också artikel 

föräldrarnas totala fokuseringen på barnet med autismspektrumtillstånd. Det ledde till 

att syskonen blev avundsjuka och mer uppmärksamhetskrävande. Det framkom även i 

studien att alla föräldrar ansåg att syskonen till barnet med funktionsnedsättningen var 

en ovärderlig hjälp i vårdandet, men det var också tydligt att syskonen upplevde att 

situationen var stressande.  
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Föräldrars upplevelser av att leva med barn med 

autismspektrumtillstånd 

 

Braiden, Bothwell och Duffy (2010) beskriver att tidigare forskning visar att föräldrar 

oftast är medvetna om sitt barns funktionsnedsättning redan vid 18 månaders ålder. 

Detta bekräftades även i deras studie, men barnets svårigheter var inte lika uppenbart för 

alla föräldrar. De mödrar som upplevde barnet som annorlunda uttryckte detta för 

vårdpersonal. Responsen från vårdpersonal varierade när modern framförde sina 

farhågor kring sitt barns hälsotillstånd. Vissa upplevde att deras ängslan inför barnets 

avvikande beteende inte togs på allvar utan viftades bort och att personalen ansåg 

modern som hysterisk och överbeskyddande. Dessa mödrar fick kämpa för att få sin röst 

hörd. Enligt Braiden et al. (2010) indikerar tidigare studier samma resultat där mödrars 

negativa upplevelser lyfts vid kontakt med vårdpersonal i samband med oro för barnets 

hälsa. 

 

Altiere et al. (2009) beskriver att det fanns en stor variation gällande vid vilken ålder 

föräldrarna upptäckte att deras barn var annorlunda. De föräldrar som tidigt upptäckte 

att deras barn var annorlunda, tog upp detta med vårdpersonal. Vårdpersonalen försökte 

lugna föräldrarna genom att förmedla att det inte är något fel på deras barn och att det 

bara är en fas som han/hon eventuellt kommer att växa ifrån. Föräldrarna i studien 

upplevde att vårdpersonalen inte tog deras farhågor på allvar. I studien gjord av Braiden 

et al. (2010) framkommer att föräldrar var betydligt nöjdare med diagnosprocessen om 

vårdpersonal tagit  föräldrarnas farhågor på allvar redan vid första tillfället detta 

framfördes. 

 

Fem mödrar som deltog i Braiden et al. (2010) studie var oroliga över barnets beteende 

men trodde att det tillhörde dennes personlighet. Först när en annan person 

uppmärksammade barnets avvikande beteende fick föräldern bekräftelse för sina 

misstankar. Tre andra mödrar som också ingick i studien hade inga misstankar om 

barnets funktionsnedsättning förrän en förskolelärare uppmärksammade detta. Calzada, 

Pistrang och Mandy (2011) beskriver att föräldrarna tyckte att de försågs med för lite 

information om diagnosen. Några föräldrar upplevde att efter att ha läst om 

autismspektrumtillstånd i böcker och jämfört med andra barn, att deras barn blivit 

feldiagnostiserat. Donaldson, Elder, Self och Christie (2011) beskriver att papporna 

kände på sig att något var fel redan innan barnet fick sin diagnos och när de sedan fick 

det svart på vitt reagerade de med både förnekelse och besvikelse. De kände på samma 

gång att det faktum att barnet fått en diagnos var befriande då de visste vad problemet 

var och kunde gå vidare med det. De blev målmedvetna och ville söka all information 

som fanns inom det området. En pappa som deltog i studien förnekade att sonen har 

autism och uttryckte det så här: 

  

“I didn’t know whether or not to believe the doctor’s opinion. I 

thought how can you tell he was autistic? I mean he couldn’t tell 

me the colour of his eyes. I still don’t think anybody knows 

what’s wrong with him” (Donaldson et al., 2011, s. 203) 
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Att känna oro inför barnets framtid 

 

I Altieres et al. (2009) artikel framkom att alla föräldrar som deltagit i studien kände en 

oro inför barnets framtid. De oroade sig för att barnet inte skulle kunna leva ett normalt 

liv. Oro inför barnets eventuella framtida akademiska karriär och sociala förmågor var 

vanligt förekommande. Många föräldrar upplevde initialt efter att diagnosen fastställts 

att det inte fanns något hopp om tillfrisknande, men att de senare återfann hoppet efter 

att de sökt efter lösningar för att kunna hjälpa sitt barn på bästa möjliga sätt. Donaldson 

et al. (2011) beskriver att många pappor i studien uttryckte en oro inför framtiden. De 

bekymrade sig över om barnet skulle kunna klara att leva ett självständigt liv och om 

hon/han skulle bli socialt accepterat. De oroade sig också över om barnet i vuxen ålder 

skulle kunna få egna barn. Många pappor uttryckte även hopp inför framtiden och 

hoppades på att barnet skulle kunna anpassa sig till samhället. I Phelps et al. (2009) 

studie uttrycker föräldrarna en oro över sitt barns framtid, de känner en stor stress när de 

funderar över detta. Denna orosprocess var konstant och de berättade om svårigheter 

och utmaningar. 

 

Föräldraskapet: ett teamarbete 

 

I studien av Hock et al. (2011) uttrycker föräldrarna att uppfostran av barn med autism 

är en erfarenhet som stressade deras förhållande. De beskrev en tidsperiod efter 

diagnosen när kraven, associerade med autismspektrumtillståndet, gav en enorm press 

på förhållandet. Under denna perioden var förhållandet hårt pressat. Föräldrar till barn 

med autism beskriver enligt Woodgate et al. (2008) att det känns som att leva i en värld 

för sig själv. De beskriver även att de ofta känner sig ensamma i alla aspekter i sitt 

dagliga liv, men särskilt när det kommer till utmaningen att uppfostra och ta hand om 

sitt barn med autism. Hock et al. (2011) menar att föräldrar till barn med 

autismspektrumtillstånd upplever en mängd krav som leder till psykisk och 

känslomässig utmattning, ekonomisk ansträngning och social isolering vilket pressar 

föräldrarnas förhållande åt flera riktningar. Detta medförde högre krav på föräldrarna i 

beslut som gällde att hålla iordning i hemmet, inkluderat att ta hand om de andra barnen 

i familjen.  

 

Altiere et al. (2009) skriver i sin studie att hälften av alla  par fick en fördjupad kärlek 

och större empati för varandra. Hock et al. (2011) framhåller att föräldrarna gav en 

målande beskrivning av känslor som förekom när de uppfostrade sitt barn med 

autismspektrumtillstånd. De upplevde ovisshet, osäkerhet, bedrövelse, smärta, 

ensamhet, ilska, depression, skyldighet och förnekelse. Genom brist på anknytning till 

sina barn skapades känslor av frustation och skuld när föräldrarna ifrågasatte sitt 

föräldraskap. Enligt Hock et al. ( 2011) sattes föräldrarnas förhållande på sin spets när 

autismpektrumtillståndets krav blev som mest intensiva. När förhållandet utsattes för 

dessa prövningar och test, blev paren kvar tillsammans på grund utav deras engagemang 

och förpliktelse till barnet. Paren kände att denna påfrestning orsakade förändringar i 

deras relation.  



 13 

 

Hock et al. (2011) hävdar att det var påtagligt att paren gick igenom två faser. Den 

första fasen lade fokus på vardera partner, deras förhållande och hur det blev centrum 

för föräldraskapet. Partnerna hade inte hittat någon bra väg att vårda sitt förhållande. De 

kämpade med de avstånd som hade skapats på grund utav deras olika sätt att hantera sitt 

barns tillstånd. Paren fortsatte även att uppleva en ökning av konflikter samtidigt som 

de kritiserade och skyllde på varandra. Detta missnöje över vad som hade blivit deras 

äktenskap ledde till nästa fas i deras förhållande, nämligen djupare förtrolighet och 

engagemang. Behovet av känslomässigt stöd skiftade fram och tillbaka mellan partnerna 

och detta gav möjlighet för båda parterna att ge stöd, uppmuntran och tröst. Partnerna 

hade en tro om att betydelsen av att vårda och sköta om sin äktenskapliga relation hade 

en positiv effekt på deras barn. Enligt Woodgate et al. (2008) såg föräldrarna på 

föräldraskapet som ett teamarbete. När de delade med sig av sina tankar om 

föräldraskap under intervjuerna svarade de ofta “vi” istället för “jag”. De värderade 

betydelsen av att stå bredvid och stötta varandra högt, även under de tillfällen som de 

hade olika perspektiv och syn på föräldraskapet. 

 

Hjälp oss! Vårt barn har en funktionsnedsättning: Föräldrars upplevelser kring 

diagnosprocessen 

I Ruiz Calzada, Pistrang och Mandys (2011) studie presenteras barns och föräldrars 

upplevelser av att barnet diagnostiserats med ett autismspektrumtillstånd. Tio familjer 

deltog i studien och alla föräldrar identifierade ett flertal fördelar med att barnet fått en  

diagnos. Föräldrarna framhävde att deras egen förståelse för barnets beteende var viktig 

för hur de skulle hantera vissa situationer. Alla kände att de hade större förståelse för sitt 

barn och underströk att det var den mest användbara aspekten av diagnosen då de blev 

mer toleranta och tillåtande för sitt barns svårigheter.  

 

“It actually makes you accept the child as they are and try to 

work with them rather than trying to change them into 

something they’re not” (Ruiz Calzada et al., 2011, s. 4). 

 

För några föräldrar i studien innebar diagnosen en möjlighet att förklara sitt barns 

svårighet för andra personer och att det innebar en ökad förståelse hos omgivningen. 

Föräldrarna upplevde att när barnet fick en diagnos tillhandahölls en gemensam 

förståelse så att samarbetet mellan familjen och skolan blev bättre. Några föräldrar 

uppgav att diagnosen innebar en möjlighet för dem att förklara sitt barns beteende för 

främlingar som påpekade förälderns uppfostringsteknik. Några föräldrar i studien kände 

dock att de inte behövde förklara sitt barns beteende för främlingar (Ruiz Calzada et al., 

2011). 

 

Många föräldrar lade skulden på sig själva för sitt barns svårigheter och diagnosen 

medförde mindre skuldkänslor och bättre självförtroende. Föräldrarna kände att de 

kunde börja planera för sitt barns framtida liv, diagnosen hade öppnat många dörrar och 

gett möjlighet för barnet att få specialutformad vård (Ruiz Calzada et al., 2011). 

 

I artikeln av Altiere et al. (2009) framkommer att alla föräldrar som deltog i studien 

identifierade känslor som förtvivlan, upprördhet, depression och frustration efter 
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mottagandet av diagnosen. Föräldrarna kämpade med att acceptera den nya verkligheten 

att deras barn har autism, de kände att barnet kommer att möta ett komplicerat liv med 

små möjligheter till tillfrisknande. Negativa effekter av diagnosen som framkom i 

studien av Ruiz Calzada et al. (2011) var att vårdpersonal inte förmedlade barnets 

behov, gav begränsad information om barnets styrkor och svårigheter samt 

stigmatiseringen som kan medfölja en diagnos. Studien visar att alla föräldrar som 

deltagit fann positiva aspekter med att få sitt barn diagnostiserat, men ingen av barnen i 

studien uppgav att diagnosen hade gett dem en bredare förståelse för sina svårigheter. 

Hälften av alla föräldrar uppgav att de kände en oro att folk skulle diskriminera och 

bemöta deras barn annorlunda på grund av diagnosen. Några barn uttryckte att de inte 

ville berätta om sin diagnos för att de inte ville att personer i deras omgivning skulle 

bemöta dem annorlunda. 

 

Föräldrars upplevelser av socialt utanförskap 

 

Många föräldrar upplevde att de kändes sig isolerade ifrån att leva ett “normalt” liv. 

Många aspekter i föräldrarnas liv var påverkade av deras barns autism, då det krävs 

intensiv omvårdnad av dessa barn (Woodgate et al., 2008). På grund utav barnens 

känslighet och i vissa fall extrema beteenden så har föräldrarna begränsat sitt deltagande 

i samhället. Många föräldrar beskrev att det var svårt eller nästan omöjligt, att gå in i 

kyrkan, hem till vänner eller in i mataffären (Hock et al., 2011). Altiere et al. (2009) 

beskriver att många föräldrar valde att isolera sig för att undvika att utsätta sitt barn och 

sig själva för situationer där barnets beteende kan komma att bli ifrågasatt. På grund av 

barnets beteende uppgav några föräldrar i studien att de förlorat stödet från kyrkan då 

pastorn inte accepterat barnets funktionsnedsättning. 

 

I Schaafs et al. (2011) studie framkom det att föräldrarna kände att det var tvungna att 

ständigt vakta sitt barn med autism för att inte störa folk i sin omgivning. I Woodgate et 

al. (2008) uttrycker föräldrarna en brist på förståelse från samhället om vad autism är 

och vad det innebär att ta hand om ett barn med autism. Trots dessa svårigheter kände 

föräldrarna att deras lidande inte kändes igen utav andra runt omkring dem. Föräldrarna 

kände att samhället tyckte att de var mindra värda för att de hade ett barn med autism 

och därfär kände de sig isolerade. Ruiz Calzada et al. (2011) beskriver att de föräldrar 

som känt sig isolerade efter att diagnosen fastställts fick en möjlighet att komma i 

kontakt med andra föräldrar via sociala nätverk.  

 

I Altieres et al. (2009) studie uppgav föräldrar som vårdar barn med 

autismspektrumtillstånd att de relativt snabbt kom till insikt om att mestadelen av deras 

tid lades ner på att vårda barnet och detta ledde till att föräldrarna försakade sina egna 

intressen samt sociala relationer. De hade mindre tid för vänner, släktingar, sina andra 

barn och även sin partner. Alla deras sociala relationer påverkades således. Som tidigare 

nämnt förlorade några av föräldrarna även stödet från kyrkan. Följaktligen upplevde 

föräldrarna att de förlorat allt socialt stöd när de behövde det som mest. De föräldrar 

som uppgav att de förlorade stödet från kyrkan upplevde att förlusten av släktens stöd 

var mer svårhanterligt och att det medförde en ytterligare påfrestningen.  
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Phelps et al.(2009) beskriver hur det är att ha ett barn med autism och hur det ger dem 

möjligheten att möta andra i samma eller liknande situationer som de själva. De tyckte 

att det hjälpte dem att höra historier och berättelser från andra föräldrar som också hade 

barn med autism. De kände att de kunde öppna sig mycket mer för dessa föräldrar. 

Altiere et al. (2009) beskriver hur påfrestande det var för föräldrarna att ej känna stöd 

från deras barns far- och morföräldrar. De upplevde att orsaken till detta var okunskapen 

kring diagnosen. Föräldrarna upplevde att de fick utbilda sina egna föräldrar och att det 

tog för mycket tid och energi. Släktens okunskap om diagnosen var också en orsak till 

de inte kunde vara ett tillräckligt stöd. När de meddelat släktingar och vänner om sitt 

barns diagnos upplevde föräldrarna att många drog sig undan, vilket ytterligare bidrog 

till minskat socialt stöd.  

 

Föräldrars kamp för att få rätt stöd till sitt barn 

 

Professionella vårdgivare är ett enormt stöd enligt föräldrar till barn med autism. 

Föräldrarna beskriver hur denna service minskar deras stress, bidrar till ett mer normalt 

familjeliv och tillåter barnen med autism att deltaga i aktiviteter som de gillar (Phelps et 

al., 2009). Enligt Woodgate et al. (2008) behövde föräldrarna bli övertygade om sina 

barns potential. De behövde även få kunskap och förståelse över att professionella vill 

hjälpa föräldrarna till att göra allt som är möjligt för deras barn. De behövde lära sig att 

samspela med professionella som var involverade i omvårdnaden av deras barn. Av 

varje möte lärde sig föräldrarna hur de skulle få den professionella att lyssna på dem. I 

Phelps et al. (2009) uttryckte många föräldrar att de inte kände sig hörda eller 

bekräftade av den utbildade personalen. Detta framkom även i Woodgate et al. (2008), 

där föräldrarna beskrev att de professionella behövde bli mer mottagliga för både barnet 

och föräldrarna och ännu viktigare, tala med föräldrarna, för att försäkra sig om att 

barnets behov blir sedda. I studien av Ruiz Calzada et al. (2011) beskrivs att några 

föräldrar fick kämpa för att få rätt stöd till sitt barn. Diagnosen användes som ett vapen 

för föräldrarna i kampen för barnets rättigheter. Några föräldrar var även tveksamma till 

att utnyttja den stödservice de blivit erbjudna med anledning av att de inte tyckte att 

deras barn var i behov av hjälp eller att de trodde att barnet skulle känna sig onormal vid 

nyttjandet av dessa tjänster. 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Initialt under litteratursökningsprocessen ändrade vi vårt syfte som då var inriktat på 

endast Aspergers syndrom. Eftersom detta ämne var för smalt valde vi att utöka 

sökningarna och ändra syftet som blev inriktat på autismspektrumtillstånd där bland 

annat både Aspergers syndrom och autism ingår.  

 

I litteratursökningen använde vi oss till en början av databasen Summon men då denna 

gav för många och ospecifika sökträffar valde vi att även använda andra databaser. De 

vi använde oss av var Cinahl, SAGE, SpringerLink, Blackwell och PubMed. Orsaken 

till att vi valde många olika databaser var att vi ville undersöka forskningsområdets 

bredd. För att få den senaste forskningen valde vi även att avgränsa sökningen till 
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artiklar publicerade 2008 och senare. I efterhand inser vi att med tanke på det 

begränsande forskningsområdet hade vi kunnat ta med artiklar som var publicerade från 

några år tillbaka. Vi kunde även haft med ytterligare sökord för att effektivisera 

artikelsökningen, då vi fick många träffar på vissa kombinationer. Initialt i sökprocessen 

inkluderade vi både kvalitativa och kvantitativa artiklar men valde att utesluta de 

kvantitativa då de inte besvarade vårat syfte. De kvalititativa artiklarna svarade tydligare 

på föräldrarnas upplevelser, erfarenheter och känslor. Vi valde artiklar från länder som 

kan återspegla den kultur vi lever i. Detta för att kunna tillämpa kunskapen om den 

levda erfarenheten i vårat jobb som sjuksköterskor i Sverige.  

 

Vårt syfte valdes för att belysa dessa familjers svårigheter och understryka betydelsen 

av kunskap i detta ämne för sjuksköterskor.  

 

Resultatdiskussion 

 

Sjuksköterskan kan komma i kontakt med barn diagnostiserade med 

autismspektrumtillstånd i sin yrkesroll i många olika situationer. Därför anser vi att det 

är viktig att ha kunskap om detta tillstånd och hur familjen påverkas. Detta för att kunna 

se barnets och familjens behov av  hjälp och stöd.  

  

Att uppleva sitt barn som anorlunda 

Det framkommer i resultatet att det innebär många svårigheter för föräldrar att vårda 

barn med autismspektrumtillstånd. Ett barn som har autismspektrumtillstånd kräver 

intensiv omvårdnad och till följd av barnets beteende har föräldrarna gjort 

inskränkningar i sitt sociala deltagande.  

 

Att uppleva sitt barn som annorlunda och ovissheten kring detta kan vara påfrestande 

och stressande för föräldrarna. Att i det skedet behöva kämpa för att få sitt barn 

diagnostiserat kan vara frustrerande. En diagnos kan hos föräldrar som inte sett det 

avvikande beteendet som en funktionsnedsättning komma som en chock. Vi anser att 

det i båda dessa fall är viktigt att sjuksköterskan är professionell och utgår från hela 

familjen samt ser den unika individens behov av stöd. Resultatet tyder på att föräldrarna 

vill höra sanningen och få svar på sina funderingar kring barnets funktionsnedsättning, 

för att kunna stödja och hjälpa sitt barn på bästa sätt. Vi tycker att det är betydelsefullt 

att sjuksköterskan svarar ärligt och sanningsenligt för att på så sätt minska oron hos 

föräldrarna. Enligt Wiklund (2003) ska patienten vårdas med lyhördhet, känslighet samt 

med avsikt att ge välbefinnande. Vården ska inte grundas i etiska koder eller yttre 

principer. Detta tolkar vi som att varje patient är unik och ska vårdas efter sina 

önskemål och behov. Gillberg (2001) skriver att mammornas oro kring sitt barns 

utveckling framförallt utifrån ett socialt perspektiv alltid måste tas på stort allvar. 

Vidare hävdar han att mammor med dessa funderingar alltför ofta avfärdats omotiverat. 

När vårdpersonal förnekar ett problem som mamman upplever finns kan det öka 

påfrestningen det innebär att ha ett barn med avvikande beteende. På lång sikt kan det 

även leda till en misstro till sjukvården. Med tanke på att det var många föräldrar som 

uttryckte detta som ett problem anser vi att det är av stor betydelse att sjuksköterskan 

uppmärksammar det och tar föräldrarnas oro på allvar.  
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Det kan vara svårt att inse att det egna barnet har en funktionsnedsättning. När barnet 

sedan får en diagnos kan det påverka föräldrar på olika sätt. Resultatet visar att 

 föräldrarna upplever känslor som bland annat förtvivlan, upprördhet, depression och 

oro. Det var även många föräldrar som upplevde att diagnosen bidrog till att de kunde 

gå vidare och även hjälpa barnet med hans eller hennes svårigheter på bästa sätt. 

Wiklund (2003) anser att det är viktigt i den vårdande relationen att ge patienten 

utrymme att uttrycka sina känslor. Här kan patienten utforma sin lidandeberättelse och 

vi anser att sjuksköterskan skapar en bra relation till familjen. Detta för att skapa 

trygghet hos hela familjen för att ge dem möjlighet att öppna sig. Hopia, Tomlinson, 

Paavilainen och Åstedt-Kurki (2005) menar att sjuksköterskan har en viktig roll i att 

prata med föräldrarna och vara lyhörd inför deras önskemål. Detta är viktigt för att 

stärka föräldrarnas självförtroende och lugn. 

 

Att se familjen som en helhet 

 

I resultatet framkommer att syskon till barn med autismspektrumtillstånd får ta mycket 

ansvar och får mindre uppmärksamhet från föräldrarna. Detta bidrar till ökad stress 

både hos syskonen och föräldrarna. I mötet med familjen tycker vi att sjuksköterskan 

har en viktig roll i att inte bara uppmärksamma det sjuka barnet utan även dess syskon, 

det för att minska syskonens stress och främja hälsa. Gillberg (1999) menar att syskon 

till barn inom autismspektrumtillstånd behöver information om syskonets tillstånd för 

att kunna beskriva funktionsnedsättningen för andra människor. Det är av stor betydelse 

att poängtera att syskonen inte ska behöva hamna i skymundan. Därför anser vi att det 

är viktigt att sjuksköterskan även uppmärksammar syskonen. Resultatet visar att 

föräldrarna kände skuld gentemot syskonen när de inte fick den tid de önskade. Att 

vårda ett barn med autismspektrumtillstånd var enligt föräldrarna påfrestande för deras 

parrelation. De värderade relationen till varandra högt för att de kände ett starkt stöd. 

Relationen blev starkare och djupare efter att de klarat av utmaningarna tillsammans. 

Olsson och Brynggård-Olsson (2008) beskriver hur syskon är i behov av extra styrka 

när omgivningen har varit avståndstagande. Vi ser att stöd och uppmuntran från den 

övriga familjen och närstående har en avgörande roll för det friska syskonets välmående 

och välbefinnande som upplevs först då syskonet vågar erkänna sitt lidande. 

Upplevelser av välbefinnande är subjektiv. Riddersporre (2003) beskriver hur en familjs 

olikheter kan ses som en tillgång och stärka relationen och på detta sätt hjälpa familjen 

att uppnå välbefinnande. Vetskapen om detta ger sjuksköterskan en bra grund i 

stöttningen av par som har det jobbigt i sin relation. Vi tror att det kan vara till stor 

hjälp för andra par i samma situation att beskriva hur andra par har gått igenom de olika 

faserna. Vi anser att sjuksköterskan har en viktig roll i att stödja vårdnadshavarna i 

deras roll som föräldrar. Enligt Wasteson (2010) är det viktigt att uppmuntra barn med 

autismspektrumtillstånd på ett naturligt sätt för att de ska kunna utveckla sin 

kommunikation och sociala förmåga så mycket som möjligt. För att möjliggöra detta 

bör det finnas personer i barnets naturliga miljö som fungerar som förstärkare. 

Situationer där barnet kan utvecklas socialt är genom lek, samspel och rollekar och det 

underlättar för barnet om miljön är strukturerad, organiserad och om det finns visuellt 

stöd. Förståelsen för omvärlden blir då större, vilket minskar stress och gör inlärningen 

mer effektiv. 
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I resultatet beskrivs att föräldrarna upplever att de förlorar stöd från släkt och vänner. 

Eriksson (1987) skriver att människan är beroende av andra personer för att känna 

samhörighet. Eriksson (1995) menar att människan utvecklas i kontakt med andra och 

det är i relationen till vårdaren som patienten får möjlighet att uttrycka sina begär, 

behov och problem. Med detta som bakgrund anser vi att det är viktigt att 

sjuksköterskan tillåter föräldrarna att uttrycka sina känslor då de känner att stödet från 

deras omgivning är bristfällig. Hopia et al. (2005) skriver att föräldrarna kan uppleva en 

lättnad att prata med en utomstående om sitt barns svårigheter och de känslor som 

uppkommer relaterat till detta. Författarna menar att sjusköterskan har en viktig roll i att 

finnas där och lyssna till föräldrarna. Det framkommer i resultatet att en av orsakerna 

till det minskade stödet från släkt och vänner kan vara att de inte har tillräckligt med 

kunskap för att förstå familjens situation. Det framkom även att föräldrar upplevde det 

energikrävande att behöva undervisa sina släktingar om autismspektrumtillstånd. 

Sjuksköterskan kan i dessa situationer underlätta genom att tillhandahålla information 

om tillståndet. 

 

Upplevelsen av att leva i en värld för sig 

 

Föräldrarna i vårt resultat upplevde att de levde i en värld för sig och att de kände sig 

ensamma i det dagliga livet. De kände även en enorm press på sitt förhållande till sin 

partner. Konflikterna ökade, de skyllde på varandra och kämpade med avstånd som 

skapats. Enligt Snellman (2007) innebär en Jag-Du relation i ett förhållande att båda 

partnerna uppfattar relationen som ett ömsesidigt förhållande. Detta innebär att båda 

förstår relationen både från sin egen sida men även från partnerns sida. Det är viktigt att 

båda accepterar den andra i förhållandet för den person den är. Vi anser att detta är en 

viktig grund i ett förhållande. Det måste finnas acceptans för den andre i förhållandet 

och att mycket handlar om att ge och ta. Detta anser vi är särskilt viktigt i en familj som 

är extra utsatta för prövningar, som dessa familjer är med ett barn diagnostiserat med 

autismspektrumtillstånd. Vi menar att det är viktigt att sjuksköterskan är medveten om 

att familjen kan behöva extra stöd och informera om vilken hjälp som finns att bistå. 

 

 Enligt Gillberg (1999) är det betydelsefullt att få en tidig diagnos för att förhindra 

relationsstörningar inom familjen. En utebliven diagnos kan leda till skuldkänslor, vrede 

och sorg hos föräldrarna. Här anser vi att partnerna bör vara lyhörda för varandra och se 

den andres behov, för att minimera riskerna för att förhållandet ska gå i spillror. 

Malmsten (2007) skriver att de närstående och vårdtagaren måste känna sig naturliga i 

vårdarens sällskap. Vårdaren måste kunna förklara, uppmuntra, trösta och förmedla 

kunskap. Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) förklarar att 

vårdrelationen beskrivs som ett professionellt engagemang, där vårdaren inte bör 

förväntas att få ut något för egen vinning. I den professionella vårdrelationen bör 

vårdaren vara öppen och relationen grundas i reflektion. 

 

I resultatet framkom att föräldrar utvecklade psykiska och fysiska besvär till följd av de 

svårigheter och känslor som uppkom i vardagen. Vi anser att det är av stor betydelse att 

sjuksköterskan uppmärksammar dessa problem och verkar för att förebygga sjukdom 

och främja hälsa. Enligt ICN:s etiska kod (Svensk sjuksköterskeförening, 2007) ska 
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sjuksköterskan ansvara för att erbjuda vård till individen och familjen. Det innefattar att 

förebygga sjukdom, främja hälsa, lindra lidande och återställa hälsa. Med tanke på de 

psykiska och fysiska besvär många föräldrar utvecklar är det viktigt för sjuksköterskan 

att tänka och jobba preventivt.  

 

Sjuksköterskan som stöttepelare 

 

Malmsten (2007) beskriver att till följd av att livet och omgivningarna ständigt är i 

förändring, förändras också människan själv, hon utvecklas i takt med motgångar och 

framgångar. Vi anser att det är betydelsefullt att utgå ifrån denna människosyn vid 

mötet med föräldrar som utsätts för olika utmaningar. Malmsten (2007) menar att den 

här synen bidrar till att sjuksköterskan känner större motivation till att trösta och ge 

kraft till patienten, i det här fallet föräldrarna. Vi tror att det är viktigt att förmedla till 

föräldrar som upplever sin situation påfrestande att dessa motgångar kan i slutändan 

leda till att de utvecklas i takt med deras upplevelser och blir starkare som personer. 

Resultatet visar att många föräldrar utvecklade ett starkare band till sin partner efter att 

de gått igenom många svårigheter. Hopia et al. (2005) skriver att föräldrar som är nöjda 

med sig själva och med sin situation, kan hjälpa sitt barn med dennes svårigheter på ett 

bättre sätt. Vi anser därför att det är av stor betydelse att sjuksköterskan uppmuntrar och 

ger positiv respons på föräldraskapet. Genom att sjuksköterskan skaffar sig kunskap om 

autismspektrumtillstånd samt information om hur familjen påverkas av att leva med ett 

barn med detta tillstånd kan sjuksköterskan lättare stötta dessa familjer. Att bekräfta 

föräldrarnas känslor relaterat till den förändrade livssituationen genom att nämna 

exempel på hur andra familjer erfarit samma upplevelser tror vi kan hjälpa föräldrarna 

till ett bättre självförtroende. Hopia et al. (2005) beskriver även hur ett ökat 

självförtroende leder till att föräldrarna inte tar ut sina känslor av otillräcklighet och sin 

ångest över övriga familjemedlemmar. Vidare skriver Hopia et al. (2005) att det är 

viktigt att sjuksköterskan antar en aktiv roll att etablera kontakt med föräldrarna då 

många föräldrar förutsätter detta. Föräldrar kan känna sig osäkra i rollen som vårdare 

och vet inte att de har rätt att få hjälp av vårdpersonalen. Det kan vara lätt för 

vårdpersonal att förutsätta att tysta föräldrar är glada och nöjda. Föräldrarna kan behöva 

prata med en utomstående om de känslomässiga upplevelser de gått igenom. Vi anser 

att det kan vara betydelsefullt för föräldrarna att berätta om sina känslor och upplevelser 

för att själva sätta ord på vad de erfarit. Wiklund (2003) skriver att när människan 

tycker att något är jobbigt, skapar hon en distans till det som upplevs som plågsamt och 

till slut blir hon främmande för sig själv och för sin omgivning. Att berätta om sina 

erfarenheter och sätta ord på det plågsamma kallar Wiklund (2003) för lidandeberättelse 

och när patienten formulerar problemet med egna ord skapas också en förståelse för 

varför lidandet  har uppstått. Det som känns svårt får plötsligt en mening. Vi menar att 

sjuksköterskan har en betydelsefull roll i att ta initiativet till samtal och lyssna på 

föräldrarnas känslomässiga upplevelser. Hopia et al. (2005) menar att sjuksköterskan 

har en viktig roll i att stärka föräldrarnas resurser och att detta främjar hela familjens 

hälsa. 

 

Brown, Geider, Primrose och Jokinen (2011) skriver om de utmaningar föräldrar till 

barn med beteendemässiga funktionsnedsättningar möter. Studien visar att många 

föräldrar lider av långvarig stress och att även syskonen mår psykiskt dåligt. Resultatet i 
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studien tyder på att föräldrarna blev mindre aktiva i samhället och att de inte ville vara 

till besvär, vilket ledde till social isolering. Vidare beskrivs att när barnet fick en plats 

på ett tillfälligt boende blev förändringen positiv, inte bara för det enskilda barnet utan 

för hela familjen. Föräldrarna kunde nu ge mer tid till övriga syskon och när barnet med 

funktionsnedsättningen bodde hemma kunde de njuta av den tiden de fick tillsammans 

utan att känna oro och skuld för att syskonen fick mindre uppmärksamhet. Föräldrarna 

upplevde att de fick bättre självförtroende i vårdandet av barnet efter kontakt med 

personal på det tillfälliga boendet. Studien framhåller tidiga insatser som betydelsefullt 

för att barnet ska kunna leva ett normalt liv men även för att stärka familjebanden. Stöd 

och insatser från samhället är viktigt för att dessa familjer ska kunna njuta av en god 

livskvalitet. 

 

 

Förslag på vidare forskning 

 

Rubin (2006) beskriver att bristande kunskap om autismspektrumtillstånd hos 

professionell personal upplevs som påfrestande hos föräldrar till barn med autism. Av 

den anledningen är det viktigt med ytterligare forskning inom det här området. Eftersom 

detta arbete i huvudsak belyser föräldrars upplevelser av att leva med barn med 

autismspektrumtillstånd skulle vi finna intresse i att få en inblick i hur barnet och 

dennes syskon upplever funktionsnedsättningen. Vidare vore det intressant att få svar på 

om barnen upplever att de får vara involverade i sin vård samt hur de upplever 

sjukhusvistelser. Det skulle även vara intressant att undersöka vårdpersonalens 

upplevelser av att möta och vårda dessa barn med familjer. Avslutningsvis hade det 

varit intressant med vidare forskning om hur föräldrarnas känslor påverkar barnet.  

 

SLUTSATSER 

Resultatet av detta examensarbete visar att det är av stor betydelse att sjuksköterskan 

innehar kunskap och förståelse kring hur dessa familjer beskriver och berättar om hur 

deras livsvärld ser ut. Det är viktigt att sjuksköterskan finns tillgänglig, ger stöd och 

lyssnar till föräldrarnas känslomässiga erfarenheter och upplevelser av att leva med ett 

barn med autismspektrumtillstånd. När sjuksköterskan ger föräldrarna utrymme att 

beskriva sina känslor och bekräftar dessa så stärks föräldrarnas självförtroende vilket i 

sin tur främjar hela familjens hälsa. Då föräldrarna mår bra påverkar detta även barnens 

välbefinnande och de utvecklas på ett positivt sätt. Att varje patient är unik och att varje 

familj upplever sin situation på olika sätt är något sjuksköterskan bör lägga vikt vid för 

att kunna ge bästa möjliga vård. Efter detta arbete har vi fått en djupare förståelse för att 

sjuksköterskans kunskaper inom detta område har stor betydelse för barn med 

autismspektrumtillstånd, deras syskon och föräldrar. Med denna kunskap anser vi att vi 

har fått en bra grund inför mötet med dessa familjer. 
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Bilaga 1 Översikt av analyserade artiklar 

 

 

 Perspektiv Problem/Syfte Metod Resultat 

Titel:  

Fathers’ Perceptions 

of Their Roles 

During In-Home 

Training for 

Children With 

Autism 

Författare:  
Donaldson,S.O., 

Elder, J. H., Self, E. 

H. & Christie, M. B. 

Tidskrift:  

Journal of Child and 

Adolescent 

Psychiatric Nursing 

Årtal: 2011 

Land: USA 

Kvalitativ 

studie 

Syftet med studien var 

att få en inblick i hur 

pappor upplevde sin 

roll som förälder till 

barn med 

autismspektrum-

tillstånd.  Hur 

påverkades relationen 

till barnet av den 

hemträning de fick?  

Data insamlades med 

hjälp av kvalitativa 

intervjuer. 10 pappor 

deltog i studien och de 

intervjuades i hemmet 

under 10-40 minuter.  

 

Alla intervjuer 

spelades in och 

transkriberades sedan. 

Datan analyserades 

enligt Midence och 

O’Neill (1999) 

analysmodell 

Resultatet 

presenterades i 

fem olika teman. 

Dessa presenterade 

pappans 

upplevelse av sin 

föräldraroll samt 

pappa-

barnrelationen.  

 

 

Titel: Parenting 

children with autism 

spectrum disorders: 

A crucible for couple 

relationships. 

Författare: Hock, 

R. M., Timm, T. M. 

& Ramisch, J. L.  

Tidskrift: Child and 

Family Social Work. 

Årtal: 2011 

Land: USA 

Kvalitativ 

studie 

Syftet var att 

undersöka hur ett barn 

med 

autismspektrumtillstå

nd påverkar ett 

parförhållande 

 

Data insamlades 

genom intervju av nio 

par och en enskild 

förälder. Analys av 

datan skedde med 

hjälp av grounded 

theroy enligt Strauss 

och Corbin (1998) 

 

Resultatet 

presenterades i tre 

teman baserade på 

förhållandets 

process. Resultatet 

indikerade på att 

uppfostra ett barn 

med 

autismspektrumtill

stånd ställde stora 

krav och skapade 

känslomässiga 

reaktioner som i 

sin tur skapade en 

stor press på 

föräldrarnas 

förhållande. Denna 

press driver 

parförhållandet till 

sin gräns. På detta 

sätt har 

autismspektrumtill

ståndet blivit ett 

hinder för en bra 

parrelation. 
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Titel: High-

Functioning Autism 

and Asperger’s 

Disorder: Utility and 

Meaning for 

Families 

Författare:Ruiz 

Calzada,L., Pistrang, 

N. & Mandy,W.P. L.   

Tidskrift: Journal of 

Autism and 

Developmental 

Disorder 

Årtal: 2011 

Land:Storbrittanien 

 

Kvalitativ 

studie 

 

Syftet med studien var 

att undersöka fördelar 

och nackdelar med att 

barnet får en diagnos 

inom autismspektrum-

tillstånd, från barnets 

och föräldrarnas 

synvinkel 

 

Data insamlades med 

semistrukturerade 

intervjuer. Enligt 

Smiths (1995) 

riktlinjer 

konstruerades 

intervjuscheman.10 

familjer deltog och 

barnens ålder 

varierade mellan 9-16 

år. Familjerna 

beslutade själva om 

de ville bli intervjuade 

tillsammans med 

barnet eller inte.  

Intervjuerna spelades 

in och transkriberades 

sedan. Det 

transkriberade 

materialet 

analyserades med 

hjälp av ”framework” 

(Ritchie & Spencer, 

1994) 

 

Resultatet 

presenterades i tre 

huvudtema samt 

åtta subteman. 

Resultatet 

beskriver fördelar 

och nackdelar som 

följer diagnosen 

autism och 

Aspergers 

syndrom. Ur både 

barn och 

föräldraperspektiv 

  

Titel: The everyday 

routines of families 

of children with 

autism 

Författare: Schaaf, 

R. C., Toth-Cohen, 

S., Johnson, S. L., 

Outten? G. & 

Benevides, T. W. 

Tidskrift: The 

National Autistic 

Society 

Årtal: 2011 

Land:  USA 

Kvalitativ 

studie 

Syftet var att beskriva 

levda erfarenheten av 

hur känslorelaterade 

beteenden hos barn 

med autism påverkar 

familjen.  

Data insamlades 

genom 

semistrukturerade 

intervjuer. Fyra 

familjer deltog i 

studien. För att 

analysera fynden 

användes en kvalitativ 

fenomenologisk 

design grundad i en 

analys av van Manen 

(1990). 

Resultatet 

presenterade sex 

huvudteman med 

två subteman,  som 

beskriver fyra 

familjers 

upplevelser av att 

ha ett barn med 

autism och 

funktionsnedsättni

ng. Den förklarar 

även svårigheterna 

med dessa barn 

och förklarade 

familjers rutiner 

och hur dessa blev 



 26 

påverkade av 

barnets sensoriska 

beteende. 

Titel: Parents’ 

Experience of the 

Diagnostic Process 

for Autistic 

Spectrum Disorder 

Författare: Braiden, 

H-J., Bothwell, J. & 

Duffy, J 

Tidskrift:  Child 

Care in Practice 

Årtal: 2010 

Land: Northern 

Ireland  

Kvalitativ 

studie 

Syftet med studien var 

att få en insikt i 

föräldrars upplevelser 

av diagnosprocessen 

för deras barn med 

autismspektrum-

tillstånd 

Data insamlades med 

en semistrukturerad 

intervjumetodik. 11 

mödrar deltog i 

studien och datan 

transkriberades. Datan 

analyserades med 

hjälp av en tematisk 

analysmetod ”Long 

table approach” 

(Krueger & Casey, 

2000) 

Resultatet 

presenterade 8 

teman. Resultatet 

redovisar 

föräldrars 

upplevelser av 

diagnosprocessen. 

Titel: Searching for 

acceptance: 

Challenges 

encountered while 

raising a child with 

autism 

Författare: Altiere, 

M. J & Von Kluge, S 

Tidskrift: Journal of 

Intellectual & 

Developmental 

Disability 

Årtal:2009 

Land: USA 

Kvalitativ 

studie 

Syftet med studien var 

att få insikt i vilka 

motgångar och 

framgångar som 

uppträder hos 

föräldrar till barn med 

autismspektrum-

tillstånd; samt hur 

denna kunskap kan 

hjälpa föräldrarna och 

personal som möter 

dessa familjer. 
 

 

 

 

 

 

Data insamlades med 

hjälp av 

semistrukterade 

intervjuer med 

metoden grounded 

theory.  26 gifta par 

deltog i studien. Alla 

intervjuer spelades in 

och analyserades 

sedan även med hjälp 

av grounded theory 

(Glaser & Strauss, 

1974) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet 

presenterade 14 

teman. Resultatet 

presenterar de 

utmaningar 

föräldrar kan stöta 

på i samband med 

vårdandet av sitt 

barn med autism 

eller Aspergers 

syndrom. 

Titel: Caring for an 

individual with 

autism disorder: A 

qualitative analysis* 

Författare: Phelps, 

K. W., Hodgson, J. 

Kvalitativ 

studie 

Syftet var att studera 

föräldrarnas levda 

erfarenhet av att vårda 

barn med autism samt 

hur detta påverkade 

dem känslomässigt.  

Data insamlades 

genom intervjuer med 

80 föräldrar. 

Föräldrarna besvarade 

tre öppna frågor. Den 

insamlade datan 

Resultatet 

presenterade sju 

teman. Dessa 

teman skildrar den 

unika erfarenheten 

och upplevelsen 
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L., McCammon, S. 

L. & Lamson, A. L. 

Tidskrift: Journal of 

Intellectual & 

Developmental 

Disability. 

Årtal: 2009 

Land: USA 

 analyserades med 

hjälp av Colaizzi´s 

(1978) 

fenomenologiska 

dataanalys.  

 

hos föräldrar till 

barn med autism; 

ur ett biologiskt, 

psykologiskt, 

socialt och andligt 

perspektiv. 

 

Titel:  Living in a 

World of Our Own: 

The Experience of 

Parents Who Have a 

Child With Autism  

Författare:  

Woodgate, R. L., 

Ateah, C. & Secco, 

L. 

Tidskrift: 

Qualitative Health 

Research 

 Årtal: 2008 

Land: Canada 

Kvalitativ 

studie 

Syftet var att beskriva 

den levda 

erfarenheten hos 

föräldrar till barn med 

autism 

Hermaneutisk 

Fenomenologisk 

studie. Datan 

samlades in med hjälp 

av öppna 

intervjufrågor. 21 

föräldrar från 16 

familjer deltog, 16 

mammor och 5 

pappor. Intervjuerna 

spelades in och 

transkriberades. Det 

transkriberdade 

materialet skrevs ner 

flera gånger för att 

undvika att missa 

något (Van Manen, 

1990). Materialet 

analyserades även 

med hjälp av rad för 

rad-metoden (Lincoln 

& Guba, 1985) 
  
 

Resultatet 

presenterar tre 

teman som 

förklarar hur 

föräldrarna kämpar 

för att komma 

ifrån isoleringen 

som de och deras 

barn uppplevde. 

Föräldrarna kände 

det som att de 

levde i "sin egna 

värld" och att de 

gick igenom detta 

ensamma. 

 


