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Bakgrund: Autism spectrum disorder avser funktionsnedsättningar som påverkar det sociala 

samspelet hos personerna det drabbar. En förälder till ett sådant barn kan uppleva ett ökat 

behov av stöd, delaktighet och förståelse för att lindra det lidande som uppstår. Syfte: Syftet 

var att beskriva upplevelserna av att vara förälder till ett barn med ASD. Metod: De nio 

bloggar som låg till grund för arbetet analyserades med en narrativ analys. Resultat:  Genom 

analys av materialet framträdde fem teman. Att ständigt kämpa för sina barns rätt, En känsla 

av skuld sorg och maktlöshet, Ett behov av förståelse och stöd från omgivningen, Att ha en 

unik kunskap om sina barn och Att ständigt vara förberedd. Diskussion: Föräldrarnas 

upplevelser diskuterades i relation till bakgrund och artiklar relaterade till vården av dessa 

familjer. Vilka svårigheter som uppstått och vägar att minska dessa problem. Konklusion:  

Föräldrarna till dessa barn upplever att de är den som har störst kunskap om sina barn. Genom 

att möta och ta del av föräldrarnas erfarenheter kan avsevärt underlätta för vårdpersonal att 

stötta och lindra lidande för familjerna. En önskan om ytterligare stöd och hjälp finns hos 

dessa familjer. 
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Background: Autism spectrum disorder pertains to developmental disorders which affects 

social interactions in the person suffering from it. A parent of such a child can experience a 

greater need of support, participation and understanding to ease the suffering derived from 

your situation. Purpose: The purpose was to describe the experiences of parenting a child 

with ASD. Method: The nine blogs that was the basis for the study was analyzed using a 

narrative analysis. Result: By analyzing the blogs five themes emerged, To constantly 

struggle for their childrens rights, A feeling of guilt, grief and helplessness, A need for 

understanding and support from their surroundings, To have a unique understanding of their 

child and To constantly be prepared. Discussion: The parents experiences were discussed in 

relation to the background and articles related to the care of these families. The adversities 

arising and ways to lessen said problems. Conclusion: The parents of these children feel that 

they are the ones with the best knowledge of their children. By meeting and taking part of the 

parents experiences can substantially help nurses support and ease the suffering for the 

families. A desire for additional support and assistance are present in these families.  
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INLEDNING 

Att bli förälder förändrar livet på många sätt, att bli förälder till ett barn med ett handikapp 

medför speciella svårigheter relaterade till barnets handikapp. Autism spektrum disorder är ett 

handikapp som ställer stora krav på anpassning av vardagen för att livet skall fungera bra. 

Genom att belysa hur det är att vara förälder till ett sådant barn kan det leda till en större 

förståelse för föräldrarnas situation samt deras behov och därigenom underlätta för 

sjuksköterskan i sina möten med dessa familjer. 

BAKGRUND 

Autism spektrum disorder 

Autism spectrum disorder (ASD) är ett samlingsnamn för neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar med gemensamma begränsningar inom tre områden. Social 

interaktion, kommunikation och föreställningsförmåga, graden av nedsättning varierar från 

person till person. De vanligaste formerna inom diagnosen är autistiskt syndrom där 

begåvningsnivån normalt sett är lägre och Aspbergers syndrom där personen är 

normalbegåvad eller över medel. Då störningen kan yttra sig på olika sätt inom de tre 

områdena och i varierande grad kallas det för ett spektrum. Orsakerna till störningen är inte 

kartlagda ännu men forskning ger stöd för teorin om såväl genetiska som miljömässiga 

orsaker (Dodd Inglese & Harrison Elder, 2009). Det är inte ovanligt vid ASD att man även 

har en synnedsättning, utvecklingsstörning eller epilepsi. ASD är ett ovanligt tillstånd, mindre 

än en procent av befolkningen har någon form av ASD diagnos och det är fyra till fem gånger 

vanligare hos pojkar än hos flickor. Symptomen märks oftast före tre års ålder (Algulander, 

2014). Det är vanligast att en förälder till barnet är den som först upptäcker störningen, detta 

genom att de observerar ett avvikande beteende eller något annat tecken på att allt inte står 

rätt till hos barnet. De vanligaste tecknen som uppmärksammas är försenat tal, att barnet inte 

svarar när andra söker kontakt med barnet och att barnet inte leker fantasifulla lekar (Dodd 

Inglese, 2009). ASD är en funktionsnedsättning som påverkar hjärnans informationshantering 

och leder till svårigheter i det sociala samspelet. En person med ASD undviker ofta 

ögonkontakt, har svårt att kommunicera med kroppsspråk och gester, de har oftast även svårt 

att förstå uttryck och gester från andra då de har svårt att knyta an och ty sig till andra 

människor. Små barn med ASD kan även ha svårt att dela upplevelser och även söka tröst hos 

sina föräldrar. Barn med ASD lär sig ofta prata väldigt sent eller inte alls, undantaget är de 

barn som är högfungerande, dessa lär sig ofta prata tidigare än snittet. Bland de barn som lär 

sig tala är det stor variation på talet, det kan ta sig uttryck i allt från enskilda ord och fraser till 

fullt utvecklat tal. I samtal tolkar de ofta saker väldigt ordagrant vilket ofta leder till 

svårigheter vid kommunikation. Enkla frågor, skämt eller anvisningar kan lätt missförstås och 

leda till en konflikt. Sensorisk stimuli såsom ljud, beröring, smärta och lukter kan även de 

utlösa kraftiga reaktioner eller inga reaktioner alls (Rasmussen, 2014). Ofta har personer med 

ASD även begränsade intressen och beteenden, personer med ASD tycker i regel också att det 

är väldigt viktigt med rutiner och struktur, ändringar ter sig ofta skrämmande och orsakar oro 
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och rädsla. Därför är det vanligt att det skapas rutiner som fungerar i vardagen och ger en 

trygghet för barnet. Vid avsteg från dessa rutiner, oavsett hur små de än kan tyckas, kan 

orsaka förvirring, ilska och rädsla för barnen (Dodd Inglese, 2009). Matvanorna är något som 

ofta blir fokus för personer med ASD. De har ofta bestämda preferenser gällande vad man vill 

äta, de kanske bara vill äta viss mat och har ofta svårt för mat som är ihopblandad som 

exempelvis grytor då de inte kan tyda vad som finns i dem. Orsaken till problemen med mat 

kan vara många, det kan bland annat vara ett problem med hur hjärnan tolkar smaker och 

konsistenser. Detta kan medföra att det blir svårt för personer med ASD att tugga och svälja 

maten. Maten blir ofta en källa till frustration och konflikt mellan föräldrar och barn med 

ASD och det är därför viktigt att man främjar en lugn miljö vid måltiderna och i mesta 

möjliga mån skapar rutiner som blir lätta för barnet att följa. (Algulander, 2014). En del 

personer med ASD är även väldigt överaktiva och har svårt att koncentrera sig mer än väldigt 

korta stunder, ibland finns det även ett inslag av Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

(ADHD). Inlärningen hos barn med ASD fungerar inte som hos andra då information hanteras 

på ett annorlunda sätt. Små barn med ASD härmar inte andra människor som barn normalt 

sett gör, barnen tar ofta längre tid på sig att lära sig nya saker. Barn med ASD behöver på 

grund av sin svårighet att lära in samt de svårigheter de har att förhålla sig till det sociala 

samspelet mer hjälp för att tillgodose sina behov (Algulander, 2014). 

Förälder och barn 

Nationalencyklopedin (2016a) definierar förälder som en person som är mor eller far till en 

viss person, föräldern ansvarar för barnet upp till 18 års ålder. Ett barns rättsliga förälder 

behöver dock nödvändigtvis inte vara ett barns biologiska föräldrar, det kan även vara ett 

barns adoptivföräldrar (Nationalencyklopedin, 2016b) En förälder kan därför ses som den 

som lagligt har vårdnaden om barnet och därmed är barnets vårdnadshavare 

(Nationalencyklopedin, 2016c).  

Barn är enligt Nationalencyklopedins (2016d) definition en människa mellan födsel och 

vuxen ålder. Inom juridiken räknas ett barn under 18 år vara under föräldrars och 

vårdnadshavares ansvar. Enligt Friedmann (2015) har barnet självbestämmanderätt från den 

dagen de fyller 18 år. Om barnet inte kan klara sig själv, inte kan sköta sin ekonomi, 

missköter sin kost och hygien och därigenom riskerar sin egen hälsa samt saknas insikt om sin 

funktionsnedsättning kan genom tingsrätt få en förvaltare utsedd som för barnets talan då det 

inte kan göra det själv. Förvaltaren har således samma ansvar för barnen som 

vårdnadshavaren haft innan de fyllde 18 år. 

Att vara förälder till ett barn med ASD kan skilja sig från att vara förälder till ett barn utan 

denna störning då mer tid och energi ofta behöver läggas på att hantera sina barns speciella 

behov. En alltid närvarande börda i form av att säkra och underhålla utbildning, vård och 

omsorg för sina barn. Mödrarna får ofta ta på sig flera roller i hemmet såsom talesperson, 

utbildare och vårdgivare (Lutz, Patterson & Klein, 2012). 
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Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskans roll i vården är bland annat att ge känslomässigt stöd, förmedla kunskap och 

ge avlastning till anhöriga. Det är viktigt att identifiera behov och stödja familjens liv och 

rutiner för att de på ett bra sätt ska kunna uppleva hälsa och hantera vardagen (Leksell, 2015). 

Enligt International council of nurses (2012) är sjuksköterskans fyra grundläggande 

ansvarsområden att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och linda lidande. 

Wiklund (2014) menar att för att kunna lindra lidande behöver sjuksköterskan sätta sig in i 

patientens situation och förstå den unika lidande människans perspektiv. Enligt Santamäki-

Fischer och Dahlquist (2009) är situationer där människors liv förändras på grund av sjukdom 

eller handikapp, till exempel genom att bli förälder till ett barn med ASD något 

sjuksköterskor ofta stöter på. Genom sitt arbete och att försöka förstå patientens behov kan 

sjuksköterskan då ge tröst och stöd som syftar till att lindra det lidande som relateras till deras 

ändrade livssituation. Att få tröst kan stärka patientens tro på sin egen kompetens att klara av 

sin situation. 

Ett sätt att stärka föräldrarnas förmåga att klara av sitt dagliga liv är att använda sig av 

empowerment. Empowerment är ett begrepp som beskriver hur en vårdare kan hjälpa 

patienter att hitta sin inneboende styrka och förmåga för att ta kontroll över sitt eget liv och 

sin nya livssituation. Modellen bygger på tanken att personalen på en vårdinrättning är 

specialister på vårdandet medan en patient eller anhörig är expert på sitt eller sin anhöriges liv 

och genom guidning av sjuksköterskan kan patienten använda sin egen expertis och styrka för 

att hantera sin förändrade vardag (Viklund, Ortqvist & Wikblad, 2007; Funnell, 2004). 

Stöd 

Stöd definieras som en interaktiv process mellan individer för att främja någons möjligheter 

att på ett positivt sätt hantera en jobbig och påfrestande situation. Stöd kan vara emotionellt 

stöd såsom empati, kärlek och tillit som ger en känsla av tillhörighet och säkerhet. Tröst kan 

vara en form av stöd, speciellt i tidiga skeden, att drabbas av sjukdom, speciellt ett livslångt 

tillstånd kan orsaka ett stort lidande (Santamäki Fischer & Dahlquist). Föräldrar till barn med 

ASD känner ofta ilska och skuld samt söker svar, svar på varför deras barn drabbats och hur 

de bäst kan hjälpa sina barn. Detta kan sjuksköterskan lindra genom att finnas där och ge stöd 

och tröst till föräldrarna när de behöver det (Lutz et.al, 2012). Genom att möta patient och 

närstående i dessa situationer och ge tröst kan sjuksköterskan minska detta lidande och ge 

dem kraft och mod att bättre klara av att leva med det (Santamäki Fischer & Dahlquist, 2009). 

Tröst kan vara extra viktigt för föräldrarna  när barnen får sin ASD diagnos då detta kan 

upplevas väldigt smärtsamt och känslomässigt omvälvande. En moder till ett barn som 

nyligen fått sin ASD-diagnos uttrycker att hon knappt kunde läsa diagnosen då hon upplevde 

det jobbigt och smärtsamt att tänka på vad detta kunde innebära för barnets framtid (Angell & 

Solomon, 2014). Att vårda en närstående, till exempel ett barn med ASD kan vara väldigt 

påfrestande, det kan vara tungt både fysiskt och psykiskt, en närstående till en patient 

uttryckte att det var skönt att kunna få berätta om sina problem för en sjuksköterska som 

lyssnade och förstod (Leksell, 2015). Genom att lyssna och förstå även den anhöriges 

situation och känslor kan de anhöriga uppleva en förhöjd känsla av livskraft. De anhöriga har 

ett behov av känslomässigt stöd, inte bara från sin familj utan även från sjuksköterskan de har 

kontakt med. Anhöriga behöver även få information om sin närståendes sjukdom och dess 
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symptom för att kunna uppleva en känsla av kontroll i en jobbig situation (Gibbins, Steinhardt 

& Beinart, 2012). Sjuksköterskan kan genom att tillhandahålla det stöd som familjen behöver 

för att klara av sin vardag bygga upp en känsla av styrka och trygghet hos såväl patient som 

närstående (Eldh, 2009).  

Delaktighet  

Nationalencyklopedin (2016e) definierar delaktighet som aktiv medverkan, känslan av att 

vara till nytta och ha medinflytande. För att kunna få en förståelse för barnets störning och 

kunna hantera den på ett bra sätt behöver föräldrarna få adekvat information om barnets 

tillstånd. Grunden för att kunna ge information anpassad för den personen de har framför sig 

är att sjuksköterskan kan sätta sig in i både patientens och föräldrarnas situation. 

Sjuksköterskan behöver genom en dialog utröna vad föräldrarna redan vet och sedan anpassa 

informationen efter detta (Eldh, 2009). Det är särskilt viktigt vid vård av barn att inkludera 

närstående i processen, närstående kan ses som en resurs för att kunna ge en god vård då de 

ofta är de som har den största kunskapen om sina barn (Dahlberg & Segesten, 2010). Om 

föräldrarna är välinformerade om barnets tillstånd och har en större förståelse för sin egen 

situation kan föräldrarna lättare göras delaktiga i vården av sina barn, kunskapen som sådan är 

en förutsättning för delaktighet (Eldh, 2009). Enligt föräldrabalken (SOSFS 1949:381) har 

föräldrar dessutom ansvar för barns behov av en god vård och genom den både rätt och 

skyldighet att bestämma i frågor som rör den vård barnet får. Eldh (2009) säger att om 

sjuksköterskan är öppen för sina patienter och lyssnar kan det resultera i ett kunskapsutbyte 

som även kan hjälpa sjuksköterskan i sin kontakt med framtida patienter. Patienterna har en 

inblick i sin sjukdom som en frisk person aldrig kan få, genom att ta del av patientens tankar 

och upplevelser kan man utvecklas i sin roll som vårdgivare. 

Lidande 

När människans identitet och uppfattning av sig själv hotas skapas ett lidande. Lidandet kan 

komma av en känsla att inte kunna leva upp till sina egna eller omgivningens förväntningar, 

av sjukdom eller kroppsskada. I lidandet skapat av den förändrade livssituationen kan 

människan få svårt att se hur de ska kunna fungera i sitt nya tillstånd (Wiklund, 2011). 

Lidande berör både kroppsliga, själsliga och andliga aspekter av människan. När någon lider 

kan de reagera på det med att skuldbelägga sig själva, att känna förvirring, ilska eller 

nedstämdhet och ångest samtidigt som de ställer sig frågan ”varför just jag”. Om lidandet tar 

över kan bitterhet och hjälplöshet dominera (Wiklund, 2014). Lidande kan delas in i tre delar, 

sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande. Sjukdomslidandet utgörs både av de rena 

symptomen av sjukdomen såsom smärta samt en känsla av att vara begränsad till följd av sin 

sjukdom. Att på grund av den inte kunna göra de aktiviteter eller leva det liv man önskar. 

Livslidandet berör hela människan och dess syn på sig själv. Livslidandet är mer existentiellt, 

ett lidande av att inte kunna leva upp till sin roll i livet och samhället. Skuldbeläggande och 

funderingar om varför man är drabbad kan även öka livslidandet. Vårdlidandet är det lidandet 

människan upplever på grund av brister eller fel i vården. Det kan röra sig om brister i 

organisation, bemötande eller felbehandlingar (Wiklund, 2011). Föräldrar till barn med ASD 

upplever oftast mer psykisk press och psykiskt lidande relaterat till sin situation och de 

svårigheter det medför att leva med ett barn med ASD, sjuksköterskan kan med adekvata 
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insatser i möten med dessa familjer lindra det lidande som uppstår (Keenan, Newman, Gray & 

Rinehart, 2016). 

Livsvärld 

För att man skall kunna förstå en människa och som sjuksköterska ge adekvat vård krävs det 

att man kan sätta sig in i dess liv och situation. Ett begrepp som ibland tillämpas inom 

omvårdnadsforskning sjuksköterskan kan använda sig av för att göra det är livsvärldsteorin. 

Livsvärldsteorin säger att alla människor har en egen livsvärld som är unik och 

sammankopplad med varje enskild människa (Dahlberg & Segesten, 2010). Man anser att en 

människa inte är sin kropp utan att människan har en kropp via vilken den upplever världen 

runt sig. Kroppen anses som levd, den levda kroppen skall ses som en helhet av det fysiska, 

psykiska och det andliga. Genom livet har människan fått erfarenheter, minnen och 

upplevelser som påverkar olika delar av helheten, då en del påverkas, exempelvis av sjukdom 

kommer även de andra delarna att påverkas då de inte går att skilja åt, således påverkas 

människans livsvärld av sjukdom och lidande (Wiklund, 2011). Det är genom livsvärlden som 

en människa tolkar och erfar världen och allt i den. En människa som lever med en närstående 

som har en sjukdom eller ett handikapp, till exempel en förälder till ett barn med ASD 

kommer att tolka detta genom sin egen livsvärld, för att förstå hur denne upplever det krävs 

det att man kan sätta sig in dennes livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2010).  

Problemformulering 

ASD är ett tillstånd som medför problem med social interaktion hos den drabbade personen. 

Att vara förälder till ett barn med ASD medför ökade krav på kunskap och anpassning för 

föräldrarna för att de på bästa sätt ska kunna ta hand om sitt barn samt möta de speciella 

behov dessa barn har. Hur upplevs livet som förälder till ett barn med ASD? Genom att 

sammanställa data från bloggar skrivna av dessa föräldrar avser detta arbete öka kunskapen 

om hur det är att vara förälder till ett barn med ASD. Bättre kunskap och en större förståelse 

skapar bättre förutsättningar för sjuksköterskor att kunna förstå föräldrarna och därigenom 

bättre kunna möta föräldrarnas behov av hälsofrämjande omvårdnad. 

Syfte 

Syftet var att beskriva upplevelser av att vara förälder till ett barn med autism spectrum 

disorder.  
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METOD 

Vilken analysmetod som väljs är beroende av vilka texter som väljs vilka i sin tur är kopplade 

till problemformulering och syfte (Friberg, 2012). Detta arbete syftade till att beskriva hur det 

är att vara förälder till och leva med ett barn med ASD. Enligt Danielsson (2012) skall källor 

väljas utifrån sin förmåga att svara på syftet.  

För att svara på syftet har en kvalitativ studie av bloggar skrivna av föräldrar till barn med 

ASD valts och de analyserades med en narrativ analys. Enligt Segesten (2012b) är en narrativ 

analys passande för att analysera människors berättande texter som är relaterade till hälsa, 

lidande och vård. I en narrativ studie analyseras och tolkas människors berättelser om deras 

erfarenheter relaterade till det ämne som valts. Texterna kan vara ur ett anhörigperspektiv. 

Urval 

Bloggar skrivna av föräldrar till barn med ASD som lever tillsammans med sina barn valdes 

då det ansågs vara ett bra sätt att samla kunskap om målgruppen. Inklusionskriterierna var 

bloggar skrivna av föräldrar till barn med ASD, som är barnens lagliga vårdnadshavare, 

bosatta i Sverige och där barnen fortfarande bor hemma i föräldrarnas hem. Ålder på barnen 

var inledningsvis satt till 4-18 år men efter att ha läst bloggar ansågs det vara mer relevant 

vilken mental nivå barnet uppvisade för att beskriva upplevelserna av att vara förälder till ett 

barn med ASD. Den ena dottern i bloggarna är därför 22 år men då hennes mentala nivå var 

jämställd med en sjuårings ansågs att upplevelsen av föräldraskapet är densamma som att leva 

med en sjuåring. Exklusionskriterier var bloggar skrivna i andra länder än Sverige samt 

bloggar av föräldrar till barn över 18 år med en högfungerande form av ASD. Vid sökning 

hittades inga användbara bloggar skrivna av fäder till barnen, vilket resulterade i att inga fäder 

finns med i urvalet. 

Datainsamling 

Sökning gjordes via Google.se med sökorden ”barn med autism blogg” detta resulterade i 

139.000 träffar, de 100 första titlarna lästes igenom, 80 av dessa verkade intressanta och dessa 

bloggars presentationer lästes igenom för att avgöra om de svarade på syftet. Vid den första 

sökningen uppmärksammades att bloggarna endast var skrivna av mödrar, ytterligare en 

sökning gjordes då via Google.se med sökorden ”pappa blogg barn med autism” för att kunna 

få fram mer än mödrars upplevelser, denna sökning resulterade i 39.300 träffar, dock var de 

bloggar som då framkom även de skrivna av mödrar och granskning av tidigare sökning 

återupptogs. 25 av de lästa presentationerna från den första sökningen ansågs svara på syftet 

och dess inlägg lästes då igenom för att bedöma kvalitet och innehåll för att hitta bloggar 

relevanta för syftet med tillräcklig data för att kunna användas. Av dessa valdes 10 ut som 

ansågs ha tillräckligt med data som svarade på syftet. Två av dessa valdes efter ytterligare 

granskning bort då de var dåligt uppdaterade och ansågs därför mindre trovärdiga eftersom 

mängden data i dem var otillräcklig.  En blogg tillkom sedan då den var rekommenderad via 

en av de andra som lästs. Med nio bloggar ansågs en tillräcklig mängd data finnas för analys 

och inga fler bloggar lästes igenom. För valda bloggar se bilaga 1. 
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Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

presentationer 

Lästa 

bloggar 

Valda 

bloggar 

”barn med autism blogg” 139.000 100 80 25 10 

”pappa blogg barn med autism” 39.300 40 40 5 0 

Analys 

För att få tillräckligt med data att arbeta med lästes bloggarna igenom i sin helhet med ett 

öppet förhållningssätt i ett försök att inte färgas av förförståelse, att följa texten till dess 

mening samt för att få en översikt av berättelserna och bedöma om de svarade på syftet. 

Enligt Dahlborg-Lyckhage (2012) skall tre faser genomföras i en narrativ analys, den första 

fasen ”bekantgörande skedet” innebär att texter läses igenom i sin helhet för att göra sig 

bekant med dem. Här bildas en uppfattning om helheten och vad texterna verkligen handlar 

om.  

Efter detta lästes bloggarna igenom ytterligare en gång och meningar som svarade på syftet 

bildade meningsbärande enheter, dessa klipptes ut och klistrades in i ett eget dokument för 

varje blogg. När det ansågs att inga nya upplevelser framkom utan de upplevelser som 

hittades endast var variationer på tidigare ansågs den specifika bloggens data vara mättad och 

nästa blogg analyserades. De meningsbärande enheterna från de olika bloggarna 

sammanfördes sedan i ett samlat dokument för alla bloggarna. Enligt Dahlborg-Lyckhage 

(2012) är den andra fasen den egentliga analysen. Här bryts texterna ned till meningsbärande 

enheter där data plockas ur sitt sammanhang för att svara på frågeställningen man har. Dessa 

meningsbärande enheter förs sedan samman för att bilda kategorier eller teman som jämförs 

med texterna för att kontrollera att data och analys stämmer överens. I den sista fasen sätts 

dessa kategorier och teman ihop för att bilda en ny helhet. 

De meningsbärande enheterna sorterades sedan och bildade gemensamma teman för alla 

bloggar. Teman valdes då kategorier ansågs för snäva då innebörden i dem inte var 

sinsemellan uteslutande mot varandra. Några teman ansågs smälta in i andra och de slogs då 

ihop för att bilda de fyra slutgiltiga teman som presenteras nedan. Dessa fyra teman blev den 

nya helheten. 

Etiska överväganden 

Arbetet skrevs som en narrativ analys av bloggar, av etiska skäl var alla valda bloggar skrivna 

av personer över 18 år då de anses som vuxna och ansvariga för sina egna val. Då bloggarna 

var publicerade på internet och tillgängliga för allmänheten utan något krav på medlemskap 

för att läsa texterna behövdes inget godkännande från författaren till bloggen för att använda 

materialet (Segesten, 2012). För att inte påverka data eller styra resultatet i någon riktning har 

författarna till bloggarna inte kontaktats med frågor. Endast texter från bloggarna såsom de 

fanns tillgängliga vid inhämtningen användes för analys (Salzman-Erikson & Eriksson, 2015). 

Då bloggarnas namn är anonymiserade är möjligheterna att kontakta författarna till dem även 

i och med det begränsade. I detta arbete hölls namn och personuppgifter dolda för att följa 
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personuppgiftslagen (SFS 1998:204) som avser ”skydda människor mot att deras personliga 

integritet kränks genom behandling av personuppgifter” (2016). I Sverige gäller lagen om 

forskning som avser människor även data som hämtas från internet som säger att forskning 

som behandlar känsliga personuppgifter måste genomgå en etisk prövning. Dock finns ett 

undantag i 2§ i SFS 2003:460 för examensarbeten på grund och avancerad nivå. 
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RESULTAT 

Resultatet visar att följande fem teman framkom 

 Att ständigt kämpa för barnens rätt 

 Att känna skuld, sorg och maktlöshet 

 Ett behov av förståelse och stöd från omgivningen 

 Att ha en unik kunskap om sina barn 

 Att ständigt vara förberedd 

Att ständigt kämpa för barnens rätt 

Känslan av att konstant få simma mot strömmen i kamp med myndigheter, skola och vård 

samt de problem i vardagen som är relaterade till störningen hos deras barn resulterar i ett 

lidande för dessa mödrar. Att få en tidig diagnos anses viktigt av mödrarna då det betyder att 

de får rätt till extra stöd i skolan, extra resurser i hemmet och möjlighet till avlastning för att 

orka ta hand om sina barn på bästa sätt. Mödrarna menar att ju tidigare man får diagnosen 

desto större chans får deras barn till en bra framtid då rätt insatser ger barnen en bättre 

möjlighet att klara skolan. Diagnoserna kan tyvärr dröja, byråkratin och utredningarna 

upplevs ofta som sega och utdragna. Mödrarna upplever en motvilja och i vissa fall misstro 

från myndigheter både under utredningarna och efter diagnosen är satt. 

”När jag lämnade BUP den där dagen i mitten av september efter att Linus fått 

diagnos ville jag bara en sak: hänga på låset till Habiliteringen. Där finns 

hjälpen, stödet och vägledningen.  Det som vi behövde igår, eller för ett år 

sedan! Vi är trötta. Jag kände bara ”Ta hand om oss! Hjälp oss!”. 

Vårdgaranti 30 dagar. Okej, vi får vänta 30 dagar till. Efter halva tiden ringer 

psykologen från BUP och berättar att Habiliteringen inte godkänt remissen, de 

ville ha en mer fördjupad utredning enligt något bedömningsinstrument. Jag 

började gråta – psykologen blev tyst.” (Blogg 6.) 

Mödrarna upplever att kampen aldrig tar slut, en kamp för att få den hjälp, ersättning och de 

bidrag de har rätt till. Mödrarna upplever ofta att även då de fått insatser beviljade fungerar de 

dåligt och de största anledningarna upplevs vara en stel och kompromisslös byråkrati samt en 

okunskap kring ASD. Mödrarna berättar att barnen beviljats skoltransport via taxi men på 

grund av en oförmåga att kompromissa från såväl skoltransportens som skolans sida resulterar 

det i att barnen ofta kommer för sent till skolan och föräldrarna för sent till sitt jobb. Att hela 

tiden få ansöka om att förnya de insatser och bidrag som en gång beviljats är något som både 

tar tid och är påfrestande. Att för varje period skaffa nya läkarintyg, skriva brev, gå på möten 

och vänta på svar resulterar i en osäkerhet. En rädsla för att bli av med de insatser som 

tidigare beviljats och visat sig fungera är alltid närvarande. Även kontakten med vården 

upplevs vara problematisk. Receptförnyelser som inte fungerar, upplevd brist på stöd i 

anslutning till diagnos samt en okunskap gällande ASD från personalen är några av de 

problemen mödrarna berättar om i bloggarna. Mödrarna berättar även om att de ofta möts av 
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misstro av personalen på olika vårdinrättningar, att de tror att de antingen hittar på eller 

överdriver barnens svårigheter.  

I kontrast till de tillfällen vården inte fungerat berättar mödrarna även om de tillfällen de har 

känt ett stöd från vården, tillfällen då personalen har sett dem och förstått deras behov. ”Vad 

är bäst för din dotter” frågade sjuksköterskan inför barnets läkarbesök. En fråga som visade 

på förståelse för situationen från sjuksköterskan och förmedlade trygghet och en känsla av 

lättnad. 

Att känna skuld, sorg och maktlöshet 

Redan innan barnen fått sin diagnos skapar störningen problem i vardagen, en känsla av 

skuld, sorg och maktlöshet är genomgående. Mödrarna berättar att de innan diagnosen kände 

tvivel på sig själva och skuld över sina tankar, som att de letade efter fel på sina barn.  

”Så dåligt samvete jag kunde ha. En del av mig var säker på att han skulle få 

någon form av diagnos, medan en del av mig tänkte ”det är säkert inget och så 

går jag här och bara letar fel på mitt eget barn…vilken mamma jag är”. (Blogg 

6). 

Den initiala chocken av att till slut få diagnosen, oavsett om den är väntad eller inte, är 

genomgående i bloggarna. En förtvivlan av insikten att ens barn har ett livslångt handikapp 

som kommer påverka både dem och deras familjer. Mödrarna uppger att de efter att de hört 

ordet autism från läkaren helt stängde av, efter det var det svårt att ta till sig information de 

fick. De berättar att de efter beskedet kände sig övergivna och ensamma, att de fick en klapp 

på axeln och ett papper i handen för att sedan klara sig själva. Känslor av maktlöshet och sorg 

är framträdande i bloggarna. Mycket kommer ur att de inte kan påverka sina barn och inte kan 

hjälpa dem. Mödrarna skriver om en vilja att genomföra de övningar och aktiviteter som 

habiliteringen förskrivit men på grund av hur störningen ter sig inte kunnat, antingen på grund 

av att barnen inte är samarbetsvilliga eller inte klarar av övningarna. De skriver även om den 

sorg de känner då de ser barnen må dåligt men inte kunna få reda på varför. Känslan av 

maktlöshet då barnens impulser tar över och utbrotten styr. Att se hur dåligt deras barn mår, 

att försöka trösta och hjälpa samtidigt som de får ta emot slag, sparkar och sårande ord. 

Mödrarna ger uttryck för en känsla av sorg över att just deras familj drabbats av detta hemska. 

Frågan varför just jag återkommer gång på gång. De berättar även om känslan av att livet inte 

blev som det skulle, att livet är orättvist. De berättar att barnens störning och påverkan det har 

på familjen är som en levande fotboja, en fotboja som hindrar dem från att leva ett normalt 

liv. Att tvingas anpassa, prioritera och välja bort saker i livet är genomgående. Mödrarna 

berättar att vardagen blir en kamp för att inte visa omgivningen sorgen man känner, att 

uppehålla ett sken av ett normalt liv och att man trots allt har kontroll och mår bra. Mödrarna 

berättar att energin ofta tar slut och känslan av att behöva en paus och andas ut för att kunna 

samla energi nog att orka fortsätta, dessa tankar leder ofta till skuldkänslor.  

Trots alla dessa känslor uttrycker mödrarna en stor kärlek till sina barn, de kan inte tänka sig 

livet utan dem och de gör allt de kan för dem. De uppskattar de små glädjeämnena i livet mer 

på grund av deras barns handikapp, försöker ta tillvara på alla stunder av lycka oavsett hur 
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små och komma ihåg dem när det är svårt. Mödrarna berättar även att deras barn är unika och 

att inte alla saker är negativa, att de även utmanas och utvecklas av att behöva tänka sig in i 

hur barnen ser på världen.  

Ett behov av förståelse och stöd från omgivningen 

Att få förståelse från folk runtom dem, andra föräldrar i skolan, kassörskor i livsmedelsaffären 

eller personal på dagis är allt annat än självklart, att få ta emot åsikter om barnets uppfostran 

och att mödrarnas duglighet som förälder ifrågasätts är något som diskuteras. 

”Då du ser blickarna omkring dig och hör viskningarna om att den där 

mamman minsann inte kan ha koll på sina barn. När du hör rykten på byn om 

att dina ungar är helt ouppfostrade och odrägliga. Det är då du önskar att folk 

åtminstone kunde låtsas ha lite förståelse. Att de kunde vända blicken åt ett 

annat håll och bara gå vidare i sina liv.” (Blogg 3). 

Att folk stirrar och kommenterar när deras barn agerar ut är vanligt förekommande för 

mödrarna. Mödrarna upplever att förståelsen för att barnet eller situationen kan vara 

annorlunda från människor i deras omgivning ofta är dålig. Mödrarna berättar om tillfällen då 

de blivit bemötta med bristande förståelse från människor i deras omgivning. Att få ta emot 

kritik i form av uppmaningar att säga till sina barn på skarpen då de fått ett utbrott eller att 

mötas med förmenande blickar på grund av att mödrarna räddat sina barn från att bli 

överkörda genom att dra dem i armen med ett utbrott som resultat. Detta upplevda 

fördömande och brist på förståelse från människor runt dem genererar en känsla av skam och 

misslyckande hos mödrarna. Mödrarna önskar mer förståelse från människor runt dem. 

Problemet med bristande förståelse upplever de inte bara vara begränsat till främlingar utan 

även de som känner till barnens störning visar ofta dålig insikt. Exempel ges då ett barns 

farföräldrar inte kan förstå varför deras barnbarn inte vill kramas. Modern försökte då upplysa 

dem om att barn med ASD ofta ogillar fysisk kontakt och att de istället för att vara upprörda 

över de gånger de inte får en kram borde vara glada för de gånger de får en. Även på förskolor 

och skolor upplevs kunskapen om ASD och förståelsen för barnen bristande. Mödrarna 

berättar om tillfällen då förskola och skola brustit i förståelse och handling gentemot deras 

barn. Att förskolan vid ett tillfälle inte uppmärksammat när barnet mått dåligt och slutit sig för 

att fly undan allt runtomkring utan tolkat det som att barnet mått bra och lekt för sig själv i 

sandlådan. Eller att en lärare i skolan brottat ner och hållit fast ett barn för att försöka 

kontrollera barnets utbrott, något som ytterligare förvärrat situationen. Mödrarna upplever att 

incidenter som dessa beror på en brist på kunskap och förståelse hos personalen på skola och 

förskola och leder till att barnen far illa. Denna upplevda brist på förståelse för deras barn och 

deras situation från människor i deras omgivning samt förskolan och skola leder till en känsla 

av utanförskap och förtvivlan hos dessa mödrar. ” Ingen trodde mig! Även här var jag 

ensam” (Blogg 2).  

 

Mödrarna berättar även om de tillfällen de mötts med förståelse och respekt och den stora 

betydelse det har för dem. Dessa tillfällen ger dem extra kraft att gå vidare med dagen oavsett 

om det är jobbigt. Att någon ser dem och vill hjälpa dem och deras barn betyder mycket för 

dem. 
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”För över en månad sen ringde en av personalen från lägret! Hon kändes ivrig 

och intresserad i sina frågor! Vilken underbar person! Hon ville uppdatera 

infon omkring min son! Hon kändes helt rätt för sitt val av yrke! Få gånger har 

jag känt så när det gäller dom som arbetar kring min son. De går faktiskt att 

räkna på min ena hand!” (Blogg 9). 

Även små saker kan göra en stor skillnad för mödrarna, en blogg berättar om mötet med en 

annan förälder som varje morgon när de lämnade barnen på skolan mötte hennes blick som 

för att säga jag förstår dig, jag ser dig. Detta gjorde enligt henne att hon orkade en dag till 

under en stormig period i livet. Förståelsen kan även göra stor skillnad för barnens framtid, att 

få förståelse från skola och dagis kan resultera i att rätt resurser sätts in för att barnen ska 

kunna genomföra sin skolgång. Mödrarna berättar att då barnens stödpersoner eller resurser 

finns närvarande fungerar det oftast bra då de vet mer om hur de ska hantera barnen än övrig 

personal. Vården kan göra stor skillnad för mödrarna genom att hjälpa dem hantera sin 

situation. Att kunna få stöd, förståelse och hjälp med sina känslor kan vara rent livsavgörande 

för någon i deras situation. ”Att jag överlevde mina år i sorg har jag Kris och Samtal att 

tacka för! Där satt min kurator och tog emot mig gång efter gång. Lyssnade - redde ut - och 

bara var.” (Blogg 2). Mödrarna menar att med rätt stöd och förståelse kan en svår 

livssituation bli lättare att hantera. 

Att ha en unik kunskap om sina barn 

Mödrarna upplever att det besitter en unik kunskap om sina barn. Genom erfarenhet har de 

lärt sig hur de ska tolka och nå fram till sina barn på bästa sätt. På grund av att alla barn med 

ASD är olika då de trots samma diagnos har olika grad av hämning gällande social interaktion 

är det svårt för någon som inte känner barnen att veta hur de ska hantera dem. Att känna till 

på vilket sätt barnet är annorlunda kan vara skillnaden mellan konflikt och följsamhet. ”Tack 

vare att jag vet så mycket om autism och att jag känner min son kan jag tolka honom. Hade 

någon annan förstått? Det är långt ifrån säkert.” (Blogg 7). Att försöka stressa ett barn med 

ASD skapar ofta konflikt, mödrarna menar att genom anpassning och att ta hänsyn till detta 

kan de skapa förutsättningar för att lösa problemet de står inför. Att exempelvis skynda på 

promenaden till dagis genom att göra den till en lek där de hoppar och skuttar fram kan vara 

ett sätt att komma fram snabbare utan att stressa barnet och därigenom undvika att hamna i en 

konflikt. Mödrarna menar att på grund av barnens annorlunda perspektiv och förståelse för 

saker och händelser runt dem kan kompromisser inte alltid heller fungera. Ibland kan det vara 

bättre att låta saken bero tills de själva kommer fram till lösningen utan att skapa en konflikt 

genom att framhärda. Mödrarna beskriver deras barns sätt att tänka som något annorlunda 

men inte nödvändigtvis fel. Barn med ASD har ofta problem med vissa speciella sensoriska 

triggers som kan skapa obehag för barnet och orsaka utbrott. Med den unika kunskap 

föräldrar har om sina barn känner de även till dessa triggers och kan göra sitt bästa för att 

undvika dem. Sensoriska triggers kan vara allt från lukter och ljud till specifika texturer eller 

detaljer på tyg eller väggar. Mödrarna berättar om tillfällen då dessa triggers orsakat problem 

och hur de hanterat det. En incident som beskrivs är en semesterresa och vistelse på hotell, 

badkaret på rummet hade ett hål vilket för barnet i familjen är en sensorisk trigger som 

orsakar rädsla och obehag. Genom att prata med hotellet och byta rum kunde de genomföra 

sin semester utan problem. Mödrarna har genom erfarenhet lärt sig att hantera mycket av 

barnens svårigheter, att anpassa omgivningen efter barnen när de inte vill anpassa sig till 
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omgivningen kan vara av nöden för att livet alls ska kunna fungera. Barn med ASD är även 

väldigt bundna av rutiner och har svårt att anpassa sig till nya situationer och den stress det 

medför kan upplevas förlamande för barnet. Att anpassa omgivningen till barnet innefattar 

även att etablera dessa rutiner för att barnet skall slippa utsättas för den stressen när det inte är 

nödvändigt. Med den kunskap mödrarna har om sina barn kan de anpassa situationer som 

barnet upplever stressfyllda efter deras behov. Mödrarna berättar om familjernas måltider och 

de rutiner som finns runt dem. För att barnen skall kunna äta har de kommit fram till 

hjälpmedel som lugnar barnen till exempel att få se på film på sin surfplatta eller rada upp 

sina plastfigurer på ett visst sätt runt tallriken. Att hitta de rutiner som fungerar anses 

nödvändigt för att vardagen ska fungera. Ovisshet och frånsteg från rutinerna kan skapa 

problem för ett barn med ASD. Att inte veta vad som ska hända kan skapa stress, ångest och 

låsningar för dem. 

”Det är en vecka kvar av sommarlovet. Mathilda är stressad. Och när Mathilda 

är stressad, då måste allt vara ”rätt”, på en nivå som inte gällt på flera år. Idag 

var vi tvungna att gå ut genom ”rätt” dörr när vi skulle gå till bilen. Dörren på 

framsidan. Inte genom den öppna dörren ut till gräsmattan på baksidan, den 

som gränsar till parkeringen. Det måste vara rätt mat. Alla måste sitta på rätt 

plats. Det ska vara medicin som ser ut som vanligt, samma tid som vanligt, med 

samma färg på vattenglaset som vanligt. Och vi kan inte prata om insekter. 

Alls.”  (Blogg 1) 

Mödrarna berättar om en strävan att ständigt vara förberedd och ligga steget före för att 

undvika onödiga konflikter och stressituationer.  

Att ständigt vara förberedd 

Planering är enligt mödrarna nödvändigt för att både barn och föräldrar ska kunna må bra. 

Mödrarna pratar om ”katastrofberedskap” och att alltid förvänta sig det värsta för att på så sätt 

kunna ligga steget före och därigenom undvika jobbiga situationer. Mödrarna berättar om 

situationer när de är på lekplatser, stranden eller andra ställen där det är svårt att förutse vad 

barnen kan ta sig för. Att de hela tiden får sitta på helspänn för att ingripa och avleda för att 

kunna förhindra att de skadar sig eller någon annan. Den rena mängden intryck är svåra för 

barn med ASD att hantera och det leder ofta till att de blir trötta, frustrerade och osäkra. 

Mödrarna berättar om sätt att anpassa miljön runt barnen för att minska stimuli och ge dem en 

chans att hantera livet och intrycken. ”I en noggrant tillrättalagd miljö är inte Elisabet 

funktionshindrad, lika lite som personen med synnedsättning är handikappad med glasögonen 

på.” (Blogg 8). Mödrarna skriver att de undviker aktiviteter tillsammans med andra familjer 

inte bara för att barnen mår dåligt av för mycket stimuli utan också för att det i de 

sammanhangen blir väldigt uppenbart att deras familj inte är normal, inte är som andra. Detta 

skapar också ett utanförskap, en känsla av att inte höra hemma. Denna konstanta vaksamhet 

kan i vissa fall leda till ångest för mödrarna, skuldkänslor och rädsla när planeringen inte 

räcker till. 

”Vet ni hur det känns när ens 4-åring säger att han ska sticka oss så det 

kommer blod, känslan av att inte veta om han faktiskt skulle göra det. Att få 
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panikångest för att man ska hämta på förskolan för man vet inte hur många 

sparkar och slag det blir idag innan han går med på att följa med hem. Att hela 

tiden vaka över Lucas med hökögon på lekplatsen för att ingripa snabbt nog 

om/när han flippar och kanske ger sig på ett annat barn, att be om ursäkt gång 

på gång för att man inte va snabb nog att ingripa.” (Blogg 5) 

Oavsett hur bra kännedom mödrarna än har om sina barn och hur väl de försöker planera och 

förutse kan de inte hindra allt. En blogg beskriver det som att vara målvakt, de kan hindra 

skott efter skott men de vet att till slut kommer något att slinka in. Att veta hur de ska hantera 

barnen då katastrofen är ett faktum är också viktigt, att försöka avleda och anpassa för att ta 

udden av situationen eller bara vänta ut barnets känsloutbrott med en fasad som speglar ett 

lugn de kanske inte känner. Mödrarna berättar om tillfällen de fått avleda sina barn för att 

hantera ett utbrott. Att till exempel åka och köpa glass på kvällen för att dottern skall lugna 

ner sig eller att distrahera med sonens favoritspel för att han inte skall slå sin syster. Genom 

att avleda barnen då de fått ett utbrott kan barnen lugna ner sig så att familjen får sova, göra 

sig redo för skola och jobb eller äta frukost. Att undvika allt som kan skapa oro är dock heller 

inte ett alternativ, för att förbereda dessa barn inför livet, precis som med alla barn, behöver 

de bygga erfarenheter för att kunna relatera till händelser och förstå dem. 

Resultatsammanfattning 

Resultatet visar att mödrarna upplever ett utanförskap på grund av sitt barns störning, de 

upplever att människorna runt dem, skola, myndigheter och vården inte förstår vare sig deras 

barn eller deras familjs situation. Denna upplevda brist på förståelse från människor runt dem 

tillsammans med all frustration från kontakt med myndigheter, skola och vården relaterad till 

en upplevd brist på förståelse och stöd samt de svårigheter barnens störning orsakar resulterar 

i ett lidande för mödrarna. Det visar även att de som föräldrar upplever att de har en unik 

kunskap om sina barn. I egenskap av föräldrar och med den kännedom de har om sina barn 

vet de hur barnen reagerar i olika situationer och kan ofta förhindra barnens utbrott eller 

minska den negativa reaktion som kan uppstå. Behovet av att planera och tillrättalägga 

vardagen framkommer också tydligt i resultatet då detta är ett sätt för mödrarna att kunna 

hantera sina barns störning och den upplevda press detta medför.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Arbetet är gjort med syfte att beskriva hur det är att vara förälder till ett barn med ASD, detta 

för att skapa kunskap om hur dessa föräldrar i sin livsvärld upplever sitt barns störning och 

situationen kring den (Dahlborg Lyckhage, 2012). För att få en åsikt så nära ursprungskällan 

som möjligt valdes det att göra en undersökning av bloggar skrivna av föräldrarna själva där 

de med egna ord ger uttryck för sina upplevelser (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). 

Genom att använda redan skrivna texter är det lättare att utgå från den människans livsvärld 

(Dahlborg- Lyckhage, 2012). En narrativ analys valdes som analysmetod då den är anpassad 

till att analysera berättelser, bloggar är en berättandeform som denna typ av analys lämpar sig 

för (Dahlborg Lyckhage, 2012). Fördelar med att välja bloggar är att författaren till bloggen 

har möjligheten att ge uttryck för sina upplevelser utan att riskera att intervjuaren indirekt 

påverkar med riktade frågor. Genom att tolka bloggarens inlägg kan man finna en insikt i hur 

det är att leva med en stigmatiserande sjukdom (Eastham, 2011; Lundman & Hällgren-

Graneheim, 2012). Nackdelar är att det är svårt att kontrollera om det är ren fakta eller 

dramatiserat för att ge ett större underhållningsvärde. Dahlborg-Lyckhage (2012) menar dock 

att även i dramatiserade delar kan man finna mycket av verklighetens villkor och förhållanden 

och kan därför ändå bidra med värdefull kunskap (Dahlborg-Lyckhage, 2012).  

Efter en översikt av dessa bloggar upptäcktes att även de var skrivna av mödrar och de inte 

kunde användas för att få ett fadersperspektiv. På grund av detta kan en begränsning i 

materialet vara att det är uteslutande åsikter från mödrar och inga fäder. För att kvalitetssäkra 

materialet lästes bloggarna igenom för att bedöma om de var skrivna ur mödrarnas egna 

perspektiv och att de inte har blandat in stulna texter som annars alltid är en risk med publika 

texter på internet (Segesten, 2012). Materialet ansågs efter granskning vara detaljerade 

skildringar av bloggarens familjer och ansåg det därför vara en tillförlitlig förstahandskälla. 

Inklusionskriterierna var svenska bloggar skrivna av föräldrar till barn med ASD, barn i detta 

sammanhang tolkades som barn som fortfarande är boende hemma i sina föräldrars bostad 

med den mentala nivån av någon under 18år. På grund av detta var ett barn i arbetet 22 år men 

då hon hade en mental nivå av en sjuåring ansågs det att upplevelserna för föräldrarna ändå 

var desamma trots att barnet var äldre. 

En begränsning i tolkning kan vara att den färgats av författarens förförståelse, på grund av 

detta var förförståelsen nedtecknad och har granskats under arbetets gång för att försöka 

undvika detta och genom det öka arbetets pålitlighet. En ytterligare begränsning kan vara att 

analysen bygger på upplevelser av endast ett fåtal personer som lever med barn med en ASD 

diagnos, på grund av detta kan resultatet eventuellt inte appliceras på alla personer i samma 

situation, dock bedöms bloggarna i arbetet vara tillräckligt många och samstämmiga i sina 

åsikter att överförbarhet är möjlig. För att bevara bloggarnas anonymitet har inga namn 

skrivits ut samt länkar till bloggarna uteslutits. Citat har använts för att stärka arbetets 

trovärdighet och bekräftelsebarhet samt ge en mer unik bild av författarnas känslor och 

upplevelser. Även de har anonymiserats genom att enbart benämna bloggen citaten är 

hämtade från med ett nummer (Henricson, 2015). 
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Resultatdiskussion 

I resultatet framkommer det att mödrarna upplever att de ständigt får kämpa för sina 

rättigheter gentemot skola, myndigheter och sjukvård. En svårnavigerad, stel och långsam 

byråkrati orsakar lidande redan innan barnen får sin diagnos då den kan ta lång tid att få. I 

definition av lidande enligt Wiklund (2014) kan utläsas att brister i organisation och kunskap 

inom sjukvården som resulterar i lidande kan ses som vårdlidande då långa 

handläggningstider resulterar i fördröjda insatser, oro och lidande hos dessa mödrar. 

Resultatet visar att lidandet även är kopplat till känslan av utmattning, skuldbeläggande och 

frågor om varför just de drabbats som barnens störning för med sig. Existentiella tankar som 

leder till ett livslidande för mödrarna. Trots detta försöker de uppehålla en fasad och inte visa 

att de mår dåligt Enligt Santamäki Fischer och Dahlquist (2009) kan föräldrarna i denna fas 

behöva mer riktat stöd från i synnerhet vårdpersonal som kan fånga upp föräldrarna då 

diagnosen ställs och erbjuda tröst och stöd genom samtal och information. Resultatet visar att 

diagnosbeskedet ofta kommer som en stor chock, att de upplever att deras liv för alltid 

kommer vara förändrat och de kan känna sig ensamma och övergivna på grund av en upplevd 

brist på stöd från sjukvården. Att få stöd i detta skede kan lindra det lidande som skapas av 

diagnosbeskedet. Gibbins et al. (2012) stödjer resultatet då de hävdar att genom att erbjuda 

föräldrarna känslomässigt stöd samt ta sig tid att lyssna på deras känslor och tankar kan man 

lindra de känslorna som uppstår vid diagnosbeskedet. Hall och Graff (2011) ger ytterligare 

stöd för resultatet, de hävdar att om sjuksköterskan ger föräldrarna olika strategier för att 

hantera vardagen och barnens störning tidigt efter diagnosen kan det minska stressen och 

lidandet för föräldrarna då de försöker komma underfund med sin förändrade livssituation. 

Även efter att barnen fått sin diagnos upplever mödrarna att det krävs en stor arbetsinsats från 

mödrarna för att få beviljade insatser och den medicinska vården att fungera då kunskapen 

hos vårdpersonal, handläggare hos kommuner och skolor om ASD upplevs som bristfällig och 

de känner en brist på stöd och förståelse. Mödrarna får löpande ta kontakt med skola, 

försäkringskassa, kommuner och vårdgivare för att informera om insatser som inte fungerar 

och klargöra barnens behov för att få rätt hjälp och stöd anpassat till sina barn. Resultatet 

visar även att de på grund av sina barns störning känner sig begränsade, att de inte kan vara 

spontana i sin vardag och att de ofta inte kan delta i de aktiviteter de vill. Känslor av 

utanförskap och övergivenhet kan ta över då de känner att stödet inte räcker till. Enligt 

Dahlberg och Segesten (2010) behöver sjuksköterskan erbjuda stöd till föräldrarna och göra 

dem delaktiga i vården av sina barn för att kunna lindra dessa känslor. Detta stöds av Lee, 

Walter och Cleary (2012) som menar att det är viktigt för vårdpersonal att arbeta nära 

föräldrarna för att kunna ge vägledning och stöd till dem. Samtidigt är det viktigt att ta hänsyn 

till föräldrarnas önskemål och lyssna på deras känslor för att hjälpa dem hantera sin oro och 

ångest. Mödrarna i resultatet berättar att de upplever en brist på förståelse från inte bara 

sjukvård, skola, försäkringskassa och kommun utan även från människorna runt dem, även 

släkt och vänner kan ha svårt att sätta sig in i deras situation. Detta förstärker känslor av 

utanförskap och sorg som redan finns. Även detta kan lindras med stöd, för att kunna ge rätt 

stöd till dessa familjer krävs det att sjuksköterskan tar sig tid att försöka sätta sig in i 

föräldrarnas livsvärld. Dahlberg och Segesten (2010) menar att man behöver förstå personen 

man har framför sig och hur den upplever sin situation för att kunna ge stöd på det sätt som 

bäst gagnar denne. Resultatet visar att de upplevelser de haft där de fått rätt hjälp och stöd har 

varit oerhört betydelsefulla. Några uttrycker det som livsavgörande och att det var på grund 
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av de tillfällen då de fick rätt hjälp som de orkade gå vidare med sitt liv. Att de genom att få 

möta en person som lyssnar och förstår dem som de kan få hjälp av att hantera sina känslor 

och som stöttar dem i livet orkar gå vidare. Sjuksköterskan har möjlighet att i sin roll hjälpa 

mödrarna genom att lyssna, förstå och stötta. 

Mödrarna upplever att de genom den inblick de har i barnens liv genom deras ställning som 

föräldrar har en unik kunskap om sina barn. De har kännedom om vilka uttryck barnens 

funktionsnedsättning tar sig och i vilken utsträckning samt vilka sensoriska stimuli barnen är 

mest känsliga för och man därför bör undvika. Att som sjuksköterska få denna information 

kan vara värdefullt vid möten med dessa barn. Dodd et al. stödjer av resultatet, de menar att 

då ASD kan te sig väldigt olika för olika personer med diagnosen är kunskap om individens 

behov och känsligheter ytterst värdefull vid alla möten med barnen. Ytterligare stöd fås av 

Brown och Elder (2014) som menar att kunskap om barnens sensoriska nedsättningar och 

överkänsligheter är en viktig del i vården av med barn med ASD. Dessa nedsättningar och 

överkänsligheter kan överväldiga barnen så de inte kan fokusera på personen framför dem 

eller uppgiften som skall utföras, att minska stimuli underlättar för barnen att fokusera. 

Resultatet visar att föräldrarna genom erfarenhet av barnens beteenden och genom att pröva 

sig fram med olika metoder har lärt sig nå fram till barnen på ett mycket bättre sätt än någon 

som saknar dessa erfarenheter. Att som sjuksköterska använda sig av denna kunskap vid 

möten med dessa familjer kan vara nyckeln till framgång. Dahlberg och Segesten (2010) 

menar att man ska se de anhöriga som en resurs och göra dem delaktiga i vården av sina barn 

då de på grund av sin kännedom om barnen oftast är den bästa källan till kunskap man kan få. 

Med hjälp av föräldrarnas kunskap kan man undvika många konflikter med dessa barn och 

genom detta spara både resurser för sjukvården samt orsaka mindre lidande för familjerna. På 

grund av hur störningen ter sig kan en påbörjad konflikt resultera i att man får avbryta och 

senarelägga ett helt besök. Strunk et al. (2014) stödjer resultatet och hävdar att då 

kommunikationen med barnen är problematisk är det ofta lättare att kommunicera med barnen 

genom föräldrarna. Dessa barn är oftast väldigt rutinbundna vilket orsakar svårigheter i ovana 

sammanhang, att uppleva nya saker som sjukhusbesök och undersökningar kan vara väldigt 

svårt för dem. För att kunna genomföra besöken krävs god insikt i störningen av personalen 

på sjukhuset samt förberedelse av barnen inför besöket. I de fall ett barn med ASD kommer 

behöva längre tids behandling på sjukhus kan dessa rutiner behöva införlivas i vården för att 

den skall kunna genomföras på ett smidigt sätt. Detta stöds av av Scarpatino et al. (2010) som 

belyser vikten av att att anpassa rutinerna på sjukhuset till något så nära de rutiner barnet har 

hemma som möjligt. Att exempelvis ta med tallrikar och bestick hemifrån, att hålla samma 

mat och sovtider som hemma för att underlätta för barnet att anpassa sig till en obekant miljö 

med obekanta ljud. 

Resultatet visar att mödrarna lever med en ständig katastrofberedskap och för att undvika 

katastrofer gör de sitt bästa för att tillrättalägga vardagen och planera och förbereda sina barn 

för aktiviteter såsom till exempel vård på sjukhus. Att hela tiden vara beredd på det värsta och 

försöka förhindra det gör att de har svårt att slappna av vilket leder till ångest och ett lidande. 

Mödrarna behöver även ta hänsyn till barnens överkänslighet för sensorisk stimuli och 

anpassa miljön runt dem för att minska risken för ett utbrott. Rasmussen (2014) skriver om 

sensorisk stimuli och menar att för mycket ljud, vissa lukter eller beröring kan utlösa kraftiga 

reaktioner hos dessa barn långt över det normala. Jolly (2015) stödjer resultatet och menar att 

vården av barn med ASD kan underlättas genom förberedelse av barnet inför ett 
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sjukhusbesök. Sjuksköterskan kan genom att anpassa sjukhusmiljön så gott det går och genom 

information minska såväl barnens som föräldrarnas oro och ångest under besöket. Att 

exempelvis dämpa belysningen och minimera antalet blinkande lampor och ljud kan ha en 

lugnande inverkan på barnet och därigenom även lugna föräldrarna. Resultatet visar att det i 

vissa fall kan vara omöjligt att planera allt som händer och vissa situationer som de vet kan 

leda till problem går inte att undvika, att då veta hur man ska hantera sitt barn är något dessa 

föräldrar av nöden blivit experter på. Att veta hur de ska avleda barnen för att ta udden av den 

jobbiga situationen har de lärt sig genom erfarenhet. Att använda sig av denna kunskap kan 

vara till stor nytta för sjuksköterskan då en undersökning på ett sjukhus kan te sig väldigt 

överväldigande och skrämmande för ett barn med ASD. Lee et al. (2012) stödjer resultatet 

och menar att det är av mycket stor vikt att göra föräldrarna delaktiga i vården av sina barn då 

de oftast bättre än andra kan förutse barnens reaktioner. 

Konklusion 

Resultatet visar på många svårigheter för föräldrar till dessa barn, de har genom erfarenhet 

blivit experter på sina barn och hur man hanterar dem och förebygger tillbud. De upplever 

ofta att vardagen är en kamp för sina rättigheter gentemot försäkringskassa, skola och 

sjukvården, en kamp för förståelse, stöd och hjälp. Denna kamp resulterar ofta i ett lidande 

relaterat till ett upplevt utanförskap och brist på stöd. För att hantera sin situation försöker det 

hålla hårt på struktur och rutiner, att planera och förbereda sig och sina barn på allt som kan 

inträffa. De önskar ofta mer förståelse och stöd från sina medmänniskor, skola, vård och 

omsorg för både sin och sina barns skull. Genom en större förståelse och kunskap från 

sjuksköterskan kan familjernas lidande minskas och vården kan genomföras på ett sätt som är 

anpassat till barnens och föräldrarnas specifika behov. Genom att i mesta möjliga mån 

anpassa vårdtillfället efter de behov barnet har kan sjuksköterskan minska risken att stressa 

upp barnen och därigenom kunna genomföra sina omvårdnadsinsatser utan att barnen mår 

dåligt eller får ett utbrott. 

Kliniska implikationer och förslag till fortsatt forskning 

Detta arbete har bidragit med en inblick i hur det är att vara förälder till ett barn med ASD, 

vilka svårigheter de stöter på och vilka behov som kan behöva fyllas vid kontakter med 

vården. Att anpassa miljön på sjukhuset med hänsyn till barnens känslighet för stimuli samt 

att ta hänsyn till barnens behov avseende bemötande kan avsevärt underlätta för 

sjuksköterskan att genomföra den omvårdnad barnet behöver. Kunskap om barnens behov kan 

fås via föräldrarna som oftast är de som har störst kunskap om sina barn. arbetet kan användas 

för att öka förståelse för svårigheterna föräldrarna upplever på grund av barnens störning och 

kan underlätta för sjuksköterskan att ge en god patientcentrerad vård. En större förståelse gör 

det även lättare att sätta sig in i familjernas situation och skapa en bättre relation till dem. En 

bra relation underlättar kontakten mellan vårdgivare och vårdtagare och är således grunden 

för att på ett bra sätt kunna stötta föräldrarna i deras liv. Vid genomförandet av detta arbete 

kunde väldigt lite material hittas om sjuksköterskors vård av barn med ASD. Området kan 

därför anses dåligt beforskat och ytterligare forskning gällande bemötande och genomförande 

av vård av dessa barn kan därför önskas.  
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Bilaga 1 

Bloggsammanfattning 

 

Blogg 1: Familjen består av mamma, pappa, en dotter med ASD samt syskon. De bor i en 

mindre stad i sverige i ett hus. Bloggen är författad av modern. Dottern är högfungerande och 

går på högstadiet nu, hon beskriver sin störning med orden ”Det är ett sätt att tänka, mamma. 

Det är som jag tänker. Det mesta med mig är vanligt. Jag ser vanlig ut. Det är bara mitt sätt att 

tänka som är annorlunda.” 

 

Blogg 2: Bloggen skrivs av en ensamstående mor till sex döttrar varav den ena har ASD. 

Dottern är 21 år gammal. Familjen bor i ett mindre samhälle i sverige. Bloggaren skriver om 

svårigheter och glädjeämnen i livet och en stor del av hennes liv är barnen. 

 

Blogg 3: Familjen består av bloggaren och hennes man samt fyra barn, ett av barnen har ASD 

och den ena brodern har diagnosen ADHD. Bloggaren beskriver sin blogg som följer ” Jag 

bloggar om vårt familjeliv och hur det kan är att vara förälder till barn med olika 

funktionsnedsättningar. Jag är öppen och ärlig med det mesta och vill att samhället ska öka 

sin förståelse kring barn med NPF (=ADHD, Autism, Språkstörning etc.).” 

 

Blogg 4: Bloggen skrivs av en mamma som bor med sin make och deras två barn i en stad i 

norra sverige. Den äldsta dottern dottern har diagnosen högfungerande ASD. ” Med bloggen 

hoppas jag få skriva av mig, om mitt liv som aspergermamma. ”Vår äldsta dotter har 

diagnosen högfungerande autism, och hon är en unik gåva, men även en väldigt "svårfostrad" 

ung liten dam.” 

 

Blogg 5: ”Mamma i en riktig funkisfamilj det är jag det. Efter att diagnoserna haglat in som 

den värsta skur och sopat undan fotfästet för oss både 1 och 3ggr bestämde vi oss för att starta 

denna blogg. Att spy ur sig lite galla, dela med oss av glädjestunder, visa upp vår fantastiska 

funkisfamilj. Och nära och kära kan få dela en vardag med oss som de säkert inte trodde 

existerade.” Författaren till bloggen är en mor till tre barn med make som bor i en villa på 

landet. 

 

Blogg 6: Författaren är en mor till en son på fyra år med diagnosen ASD och en äldre dotter, 

hon är gift och bor tillsammans med barnens far. ” När vår pojke var 2 år fick han epilepsi. 

När han var 3,5 år fick vi veta att han även har autism. Kanske kan vår resa och mina tankar 

hjälpa någon annan som hamnar i samma situation? Winnerbäck har sagt det så bra: "Livet är 

en dans på rosor, men det är en dans med svåra steg".” 

 

Blogg 7: ” Jag är mamma till två underbara barn varav den yngsta har autism med 

språkstörning. Här bloggar jag om vår vardag tillsammans. Språkträning och IBT-träning 

blandat med reflektioner över vardagen och betraktelser över de magiska stunderna i livet.” 

Familjen består av mamma, pappa och två barn i mellersta Sverige. 

 



 

 

Blogg 8: Bloggen handlar om livet i en familj med mamma, pappa en dotter med 

högfungerande ASD samt hennes lillebror. Författaren till bloggen skriver om sina 

upplevelser om att vara förälder till en dotter med ASD. 

 

Blogg 9: Författaren till bloggen är en mor till en 10årig son med diagnosen ASD. ”En blogg 

om att leva med ett autistiskt barn. Glädjen, framstegen men också frustrationen, kampen och 

ledsamheter.” 

 

 


