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Det uppskattas att ca 2 barn av 1000 har autism (AST) i Sverige idag, vilket innebär 
genomgripande störningar i utvecklingen. Barn som drabbas av denna störning har ofta ett 
stort hjälpbehov från sin omgivning och att som förälder få ett barn med denna diagnos 
innebär stora förändringar i det dagliga livet. Syftet med denna studie var att beskriva 
föräldrars erfarenheter och upplevelser av att leva med barn med autismspektrumtillstånd. 
För att besvara studiens syfte har en litteraturöversikt genomförts, där sammanlagt 9 
artiklar har analyserats. Vid analysen framkom 5 olika områden: outtalad 
ansvarsfördelning, att känna sig isolerad, oro, stress och depression, strategier för att kunna 
hantera situationen och vikten av socialt och professionellt stöd. Det framkom av resultatet 
att de föräldrar som lever med ett barn med AST upplever att de bär en tung börda som är 
relaterad till barnets problem och svårighetsgrad. Det är därför viktigt att som 
sjuksköterska känna till föräldrars upplevelser och erfarenheter för att på bästa sätt kunna 
möta dessa familjer och ge så god omvårdnad som möjligt. 



 
 

ABSTRACT 

Title: Parents’ experiences of living with children with autism 
spectrum disorder 

Department: School of Life Sciences, University of Skövde 

Course: Thesis in Nursing Care, 15 ECTS 

Author: Byman Stridh Lena; Johansson Anna 

Supervisor: Svensson Ann-Marie 

Pages: 18 

Month and year: April, 2009 

Keywords: Parents, experience and autism spectrum disorder 

   

It is estimated that approximately 2 children by 1000 has autism (AST) in Sweden today, 
which means major disruption in the development. Children who suffer from this disorder 
often have a large need of help from their surroundings and parents who have a child with 
this diagnosis experience major changes in daily life. The purpose of this study is to 
describe parents' experiences of living with a child with autism spectrum disorder. To 
answer the purpose of the study, a literature review was made where nine articles were 
analyzed. The analysis revealed five different areas: unspoken responsibilities, to feel 
isolated, anxiety, stress and depression, strategies to cope with the situation and the 
importance of social and professional support. The result of the analysis showed that 
parents living with a child with ASD experience a though burden which is related to the 
child's problems and severity of the disorder. It is there for important as a nurse to know 
parents' experiences, to be able to meet these families and give as good care as possible. 
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INLEDNING 

Det uppskattas idag att ca 2 barn av 1000 har autism i Sverige, varav fler pojkar än flickor 
får denna diagnos (Riksföreningen Autism, 2009). Orsaken beror enligt Socialstyrelsen 
(2008) på genetiska faktorer men de bakomliggande faktorerna till symtomen är ännu inte 
helt klarlagda. Barn som drabbas av denna störning har ofta ett stort hjälpbehov från sin 
omgivning och att som förälder få ett barn med denna diagnos innebär detta stora 
förändringar i det dagliga livet. Enligt Jahren Kristoffersen, Nordtvedt & Skaug (2005) 
påverkas i synnerhet den närmaste familjen då en person blir sjuk och att ge stöd till 
närstående är ett indirekt stöd till patienten, eftersom vårdpersonal aldrig kan ersätta de 
närstående och det som de betyder för patienten. I Kompetensbeskrivning för legitimerad 
sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) beskrivs att man som sjuksköterska ska ha en 
helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt i sin profession, vilket bland annat innebär att 
tillvarata patientens och/eller närståendes kunskaper och erfarenheter för att kunna ge så 
god omvårdnad som möjligt. Målet med detta arbete har varit att få ökade kunskaper om 
föräldrars erfarenheter och upplevelser av att leva med ett barn med 
autismspektrumtillstånd. Denna kunskap är viktig som vårdpersonal att känna till för att på 
bästa sätt kunna möta den drabbade familjen. 

BAKGRUND 

Autismspektrumtillstånd 
Autismspektrumtillstånd (AST) är en övergripande benämning på tre olika diagnoser, 
autistiskt syndrom, aspergers syndrom och atypisk autism. Det finns inga tydliga gränser 
mellan de olika tillstånden men alla tre tillstånd innebär genomgripande störningar i 
utvecklingen, vilket innebär nedsatt förmåga till social interaktion, kommunikation och 
begränsad förmåga i beteende och intressen. Dessa svårigheter är medfödda eller uppstår i 
tidiga barndomen. Personer kan vara mer eller mindre funktionshindrade beroende av 
problemens svårighetsgrad, personens övriga resurser men också på de krav och stöd som 
finns i personens omgivning (Socialstyrelsen, 2008).  
 
Vid autistiskt syndrom är detta i 75 % av fallen förenat med psykisk utvecklingsstörning, 
vilket oftast innebär ett omfattande och livslångt omvårdnadsbehov för personer med 
denna störning (Socialstyrelsen, 2008). Symtom syns före tre års ålder och är vanligare 
bland pojkar (Allgulander, 2005). Autistiskt syndrom kan innebära en störd social förmåga 
så som ögonkontakt, ansiktsuttryck, kamratrelationer, gester, spontanitet, kroppshållning 
och emotionell ömsesidighet. Personen kan även ha svårt att förstå andra människors 
tankar, idéer och känslor. Kommunikationen kan också vara ett stort problem, här kan 
förekomma försenad talutveckling, entonigt tal och upprepningar (Allgulander, 2005). Ofta 
förekommer ekolali, dvs. ekotal, en ordagrann upprepning av ord (Peeters, 1998). Enligt 
Allgulander (2005) missförstås ofta enkla frågor, skämt och anvisningar. Fixering är 
vanligt vid detaljer och vid förändring av en rutin kan katastrofreaktioner uppkomma 
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exempelvis genom aggressivitet och självdestruktivt beteende vilket även kan utlösas av 
sensoriska stimuli, exempelvis smärta och lukt. 

Aspergers syndrom kan kännetecknas av bristande empati, brister i interaktionen med 
andra människor, nedsatt eller ingen förmåga till vänskapsrelationer, pedantiskt 
upprepande tal, svagt utvecklad icke-verbal kommunikation och fixering vid vissa ämnen 
(Attwood, 2000). Symtom märks sällan före tre års ålder (Allgulander, 2005). Aspergers 
syndrom kallas även högfungerande autism eftersom detta oftast förekommer hos 
normalbegåvade personer vilket gör att personer med denna diagnos ofta kan leva ett 
självständigt liv utan några större stödinsatser (Socialstyrelsen, 2008). 

Atypisk autism är benämningen på autismliknande tillstånd. Dessa personer har oftast 
enbart vissa gemensamma drag som förekommer inom AST men de uppfyller ej de 
kriterier som krävs för att få diagnosen autistiskt syndrom eller aspergers syndrom 
(Riksföreningen Autism, 2009). 

Eftersom det är svårt att dra någon gräns mellan de tre olika syndromen autistiskt syndrom, 
aspergers syndrom och atypisk autism kommer benämningen AST att användas generellt i 
resultatet. Benämningen AST kommer även att förekomma i bakgrunden. 

Diagnos av AST 
Ordet diagnos betyder fastställande av sjukdomens art och kommer från grekiskans dia-
genom och gnosis-kunskap. DSM – VI är en diagnosklassifikation som används i många 
länder, rättssalar, i utbildning och forskning för att bedöma patienter och bygger på vad 
olika erfarna psykiater kommit fram till gemensamt. Bedömning görs utifrån fem 
kategorier av symtom och avvikelser och för att en diagnos skall kunna fastställas måste 
vissa tydliga kriterier vara uppfyllda. Det kan vara svårt att dra gränsen mellan de olika 
symtomdiagnoserna eftersom en patient ofta kan ha ”lite av varje” så kallad samsjuklighet. 
Därför spelar tiden en stor roll för att kunna fastställa en diagnos. En diagnos kan först 
ställas efter att symtomen pågått i minst sex månader, med omprövning efter en viss tid om 
ny information tillkommer. Det är också viktigt att alla fem DSM – VI axlarna används i 
bedömningen exempelvis vid fastsällande av diagnos inom AST (Allgulander, 2005). Då 
en diagnos har ställts inom AST har personen i fråga och dennes anhöriga rätt enligt lag att 
få stöd och hjälp med olika saker i det dagliga livet. Detta för att underlätta för personen i 
fråga eller dennes familj att på bästa sätt klara av att hantera sin situation. 

Rättighet till stöd och hjälp 
LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) är en rättighetslag som 
garanterar personer med funktionshinder (omfattande och varaktiga) goda levnadsvillkor. 
Detta innebär att personer med funktionshinder får den hjälp de behöver i det dagliga livet 
och kan påverka vilket stöd och service han/hon får. Målet är att den enskilde ska få 
möjlighet att kunna leva som andra utan funktionshinder. LSS är ett komplement till andra 
lagar vilket innebär att inga inskränkningar görs av rättigheter som andra lagar ger. Lagen 
ger rätt till tio insatser för särskilt stöd och service som personer kan behöva som ej kan 
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ges genom annan lagstiftning. Dessa särskilda insatser är i princip kostnadsfria, med några 
få undantag och handlar bland annat om rätt till rådgivning och annat personligt expertstöd 
från personer med särskild yrkeskunskap (kurator, psykolog, logoped etc), avlösarservice i 
hemmet eller korttidsvistelse utanför hemmet. Vårdnadshavare, god man etc. kan begära 
detta om personen i fråga ej kan ta ställning till frågan eller är under 15 år. LSS gäller 
bland annat för personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd 
(Socialstyrelsen, 2007). 

Tidigare forskning 
Vid tidigare forskning har det framkommit att då en person får en diagnos inom AST för 
detta med sig vissa svårigheter i personens och närståendes liv. Dessa svårigheter kan 
exempelvis vara störd social förmåga, störd sinnesuppfattning, tankestörningar och 
kommunikationssvårigheter och kan vara av varierande grad.  

Störd social förmåga 
Chiang, Soong, Lin och Rogers (2008) har genom en studie undersökt icke verbal 
kommunikation hos barn med autism. Resultatet visade att barn med autism uppvisade låg 
frekvens i att svara på social kommunikation exempelvis genom ögonkontakt. Ytterligare 
en studie gjord av Shamay-Tsoory (2007), bekräftar att personer med autistiskt syndrom 
och aspergers syndrom kan ha svårt i den sociala interaktionen med andra människor med 
att förstå sig på andra människors ansiktsuttryck, känslor och tankar. I studien ville 
forskarna testa möjligheten hos 39 vuxna personer med AST att förstå sig på olika 
ansiktsuttryck hos andra människor. Resultatet visade att personer med autistiskt syndom 
och aspergers syndrom har svårt att identifiera och förstå andra människors ansiktsuttryck 
och känslor, vilket i detta fall handlade om avundsjuka och skadeglädje. Ytterligare en 
studie av Mongillo, Irwin, Whalen, Klaiman, Carter & Schults (2008), har identifierat att 
personer med autism har svårt att förstå sig på andra människors ansiktsuttryck. Genom 
studien ville forskarna se om det fanns någon skillnad mellan barn med autism och barn 
utan autism då det gäller att använda sig av hörsel och syn som hjälp vid språkförståelse. 
36 barn deltog i studien där de fick genomgå sex olika datatester. I resultatet framkom att 
barn med autism har svårare att förstå de test som innehöll mänskliga ansikten och röster 
än kontrollgruppen. Däremot kunde man ej se någon skillnad mellan grupperna då det 
gällde tester utan mänskliga ting exempelvis studsande bollar.  

Störd sinnesuppfattning 

I en studie av Ashwin, Ashwin, Rhydderch, Howells och Baron-Cohen (2009), har man 
undersökt om det finns någon skillnad mellan personer med autism och personer utan 
autism då det gäller exakthet i sinnesintryck. Trettio personer deltog i studien som 
genomfördes i Cambridge. I den ena gruppen deltog 8 personer med autistiskt syndrom och 
7 personer med aspergers syndrom och i kontrollgruppen deltog 15 personer utan någon 
störning. Båda grupperna fick genomgå ett test där man fick se på en dataskärm där olika 
figurer fanns, samtliga deltagare satt på 60 cm avstånd från skärmen. Dessa figurer 
ändrades och deltagarna skulle då inom tre sekunder tala om vad som fattades på figuren. 
Vid rätt svar minskade figuren och vid fel svar ökade figuren. Resultatet visade att 
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personer med autism kunde urskilja detaljer på längre avstånd än vad kontrollgruppen 
kunde. Forskarna kommer fram till att detta fynd kan bero på olika biologiska faktorer som 
skiljer personer med autism från andra personer utan autism. Dessa biologiska skillnader 
kan förklara varför personer med autism har en intellektuell styrka som visar sig genom 
bland annat överlägsen sinnes uppfattning.  

Formella tankestörningar 
Solomon, Ozonoff, Carter och Caplan (2008), har undersökt förhållandet mellan formella 
tankestörningar hos barn mellan åtta och arton år och symtom som oro och ångest. Man 
kom i resultatet fram till att barnen uppvisade formella tankestörningar orsakade av lösa 
associationer, alltså ej av ologiskt tänkande. Det visade sig att de lösa associationerna som 
barnen upplevde låg till grund för att barnen upplevde oro och ångest.  

Kommunikationssvårigheter 
I en studie av Saalasti, et.al., (2008) deltog 22 barn med diagnosen aspergers syndrom. 
Syftet med studien var att studera språkförståelsen hos dessa barn. I studien visade det sig 
att barn med aspergers syndrom visade signifikant lägre resultat vid förståelsen av verbala 
instruktioner, i jämförelse med kontrollgruppen. Språkförståelsen kan vara både störd eller 
normal hos personer med autism men uttrycksförmågan är oftast nedsatt.  I interaktionen 
med andra människor missförstås ofta enkla frågor, anvisningar och skämt. Ytterligare en 
studie gjord av Ponnet, Buysse, Roeyers och De Clercq (2007), har studerat 
språkförståelsen hos personer med autism. I studien jämförde man två grupper med män i 
tjugo årsåldern varav en grupp bestod av personer med autism. Båda grupperna fick se på 
två olika videokonversationer mellan två okända människor. Den ena konversationen var 
strukturerad och den andra ostrukturerad. Genom studien kom man fram till att personer 
med autism har lättare att förstå ett strukturerat samtal än ett ostrukturerat samtal. Detta 
kan förklara varför personer med autism har ett större behov av rutiner och strukturerade 
situationer i jämförelse med personer utan autism.  

Omvårdnadsteoretisk utgångspunkt 
I Interpersonal aspects of nursing skriver Travelbee (1961) sin definition av omvårdnad, 
”Omvårdnad är en mellanmänsklig process där den professionella omvårdnadspraktikern 
hjälper en individ, en familj eller ett samhälle att förebygga eller bemästra upplevelser av 
sjukdom och lidande och vid behov att finna en mening i dessa upplevelser”. Vidare 
skriver Travelbee att som sjuksköterska är det viktigt att ha kunskap och förståelse för 
vikten av att hjälpa individer och familjemedlemmar att förebygga ohälsa, främja hälsa och 
hjälpa individer och familjer att klara den stress de upplever pga sjukdom. I detta arbete är 
det därför viktigt att ta reda på föräldrars erfarenheter och upplevelser av hur det är att leva 
med ett barn med AST. Detta för att enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för 
legitimerad sjuksköterska (2005) har sjuksköterskor till uppgift att tillvarata patientens 
och/eller närståendes kunskaper och erfarenheter och tillgodose patientens basala och 
specifika omvårdnadsbehov såväl fysiska, psykiska som sociala, kulturella och andliga. 
För att kunna tillgodose dessa basala behov är det viktigt att som sjuksköterska känna till 
patientens livssammanhang och miljö detta genom att skapa sig förståelse för patientens 
och närståendes livssituation, miljö och dagliga liv. Därför är den kunskap som denna 
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studie söker svar på viktig att ta del av för att som sjuksköterska kunna tillgodose 
patientens och/eller närståendes basala behov på bästa sätt. 
 
Enligt Socialstyrelsen (2007) är det även viktigt att som sjuksköterska kunna se människan 
i ett helhetsperspektiv och inte enbart inrikta sina insatser på sjukdomstillståndet. Detta 
innebär att patienten och/eller de närstående ges möjlighet till samverkan med 
sjuksköterskan samt till att kunna tillvarata de egna resurserna. Syftet med omvårdnad är 
att stärka hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa, återställa och bevara hälsa utifrån 
patientens individuella möjligheter och behov. Därför är det viktigt att känna till föräldrars 
erfarenheter och upplevelser för att kunna möta dessa föräldrar och kunna stötta dessa så 
att de på bästa sätt kan klara av sin situation och kunna tillvarata de egna resurserna så 
långt det är möjligt. Omvårdnad omfattar också åtgärder i syfte att skapa en 
hälsobefrämjande miljö, att undanröja smärta och obehag samt att ge stöd och hjälp åt 
patienter i deras reaktioner på sjukdom, trauma, funktionshinder och i 
behandlingssituationer (Socialstyrelsen, 2007). Suzie Kim (2000) presenterar inom 
omvårdnaden fyra olika domäner. Den första domänen handlar om hur patienten uppfattar 
sin situation och kallas för patientdomänen. Den andra handlar bland annat om samspelet 
mellan patient och sjuksköterska och kallas patient-sjuksköterskedomänen. Den tredje 
handlar om praktiska saker som sjuksköterskan utför exempelvis dokumentation och kallas 
praktikdomänen. Den sista domänen handlar om miljön och kallas för miljödomänen. 
Miljön är enligt Suzie Kim något som existerar runt omkring en människa. Denna domän 
delas in i tre olika delar. Den fysiska miljön som handlar om föremål och saker som omger 
en människa, den sociala miljön som handlar om vänner, familj och sociala nätverk och 
den symboliska miljön som handlar om produkten av människans liv exempelvis kunskap 
och tro.  Som sjuksköterska är det enligt Suzie Kim inte enbart viktigt att kunna hantera 
och söka lösningar på patienters hälsoproblem utan även kunna hjälpa patienter med att 
klara av att leva med dessa hälsoproblem i det dagliga livet . Enligt socialstyrelsen (2008) 
innebär det stora förändringar i det dagliga livet att få ett barn med AST. Därför är det 
viktigt att sjuksköterskor skaffar sig kunskap om vad det innebär för dessa 
föräldrar/familjer, detta för att på bästa sätt kunna hjälpa dessa familjer att klara av det 
dagliga livet. 

Problemformulering 
Det som framkommer från tidigare forskning visar att AST är störningar som för med sig 
många problem för den drabbade och dennes omgivning. Dessa problem kan yttra sig i 
form av sociala problem vid interaktionen med andra människor. Exempelvis kan en 
person med AST ha svårt att förstå andra människors tankar och känslor och har ofta svårt 
att kunna kommunicera med andra. Personer med AST lider även ofta av tankestörningar 
och har starkt utvecklade sinnen, detta för att försöka förstå sig på och få kontroll på sin 
omgivning. Struktur är därför viktigt för personer med AST. Inom detta område finns det 
en del forskat kring olika problem som personer med AST kan ha, men vilka erfarenheter 
och upplevelser finns hos de föräldrar som lever med ett barn med en diagnos inom AST? 
Denna studie söker svar på, hur det är att vara förälder till ett barn med en diagnos inom 
autismspektrumtillståndet . Denna kunskap är viktig att ta del av för att sjuksköterskor ska 
kunna ge stöd och hjälp till dessa familjer så att de kan klara av sin situation på bästa sätt.  
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SYFTE 

Syftet är att beskriva föräldrars erfarenheter och upplevelser av att leva med barn med 
autismspektrumtillstånd. 

METOD 

Val av metod 
Metoden som valts är en litteraturöversikt. En litteratursökning har gjorts utifrån det valda 
området. Enligt Friberg (2006) kan man genom en litteraturöversikt kartlägga 
kunskapsläget inom ett visst område, dessa områden kan bidra med ökad förståelse för 
resultaten av forskning som har betydelse för vårdandet (se figur 1). 
 
 

 

Figur 1. Faser i arbetsgången vid en litteraturöversikt (Friberg, 2006, s.109) 
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Datainsamling 

Sökord och urval 
Systematiskt urval har gjorts av vetenskapliga artiklar med hjälp av följande sökord: 
Autism, parents, children, experience, mother, father, disabled i databasera Medline och 
Chinahl. Vid sökning med riktade sökord i databasen Cinahl påträffades samtiliga artiklar 
som valdes ut till resultatet. Vid sökning med exakt samma sökord i databasen Medline  
uppkom inga träffar (Se bilaga 1). En artikel hittades via sekundärsökning på manuell väg. 
I urvalet valdes kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar till resultatet, både 
nationella och internationella. Avgränsningar har skett från år 2001-2009.   

Inklusionskriterier 
För att ge svar på studiens syfte har olika inklusionskriterier används vid 
litteratursökningen. Dessa var att samtliga artiklar skulle vara kvalitativa eller kvantitativa, 
vetenskapligt granskade och skrivna på svenska eller engelska. 

Exklusionskriterier 
Artiklar som behandlat andra neuropsykiatriska störningar än autismspektrumtillstånd och 
artiklar där syftet ej stämt överens med syftet till denna studie har valts bort. 

Artikelgranskning 
Sökningen i de två databaserna genererade i 176 träffar varav samtliga abstrakt lästes var 
för sig för att se om de stämde överens med vår studies syfte. Därefter valdes 21 artiklar ut 
för att läsas av var och en. Efter att dessa 21 artiklar lästs igenom av var och en valdes 
sammanlagt nio artiklar ut för att användas i resultatet. Förklaring till de valda artiklarnas 
innehåll redovisas som bilaga (Se bilaga 2). De artiklar som valdes bort skulle ej klara en 
artikelgranskning samt att de ej följde denna studies syfte. Denna studie fokuserar på 
empiriska och vetenskapliga artiklar. Studiens resultat bygger på nationella och 
internationella granskade vetenskapliga artiklar.  
 
Granskning av artiklarnas kvalitet har gjorts utifrån Friberg (2006) vilket innebär att vissa 
kriterier skall vara uppfyllda för att studien skall vara kvalitativ eller kvantitativ samt av 
god kvalitet. Dessa kriterier innebär att det finns ett tydligt formulerat och avgränsat 
problem, ett klart formulerat syfte samt en väl beskriven metod. Det skall även tydligt 
framgå hur data analyserats, vad resultatet visar samt hur författarna tolkat resultatet vid 
kvalitativa studier eller vilka statistiska metoder har används vid kvantitativa studier, samt 
vilka argument som förs fram. Det skall även i studien finnas ett etiskt resonemang samt en 
metoddiskussion. Efter dessa kriterier har de samtliga nio artiklarna granskats.  

Analys 
Syftet med en litteraturöversikt är att skaffa sig en bild av befintlig forskning inom ett visst 
kunskapsområde, detta för att få en överblick över vad som tidigare studerats inom detta 
specifika område. Denna litteraturöversikt har genomförts i tre olika steg för att analysera 
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olika studier, detta baserat efter Friberg (2006). Det första steget innebar att läsa igenom de 
valda studierna för att få en uppfattning om vad dessa studier handlade om. Detta gjordes 
av var och en var för sig. Efter detta diskuterades innehållet i respektive studie igenom 
tillsammans och varje artikel numrerades slumpmässigt från 1-9. Där efter i steg två lästes 
studierna av var och en enskilt i var och ens respektive hem. Detta för var och en skulle 
skapa sig en egen förståelse för innehållet i varje artikel och för att ej påverkas av 
varandras synpunkter och åsikter. Vid genomläsningen gjorde var och en olika markeringar 
med vissa utvalda färger i respektive artikel, detta var ett steg i att hitta olika  relevanta 
avsnitt i de olika studierna. Därefter skrev var och en kommentarer samt korta 
sammanfattningar till varje artikel. Fokus lades på varje artikels syfte och resultat för att 
bilda sig en uppfattning om innehållet och se likheter, respektive skillnader i de olika 
studierna. I det tredje steget diskuterades de likheter och skillnader som påträffats i de 
olika studierna vilket ledde fram till en sammanställning av de likheter respektive 
skillnader som valts att fokusera på. Dessa likheter och skillnader bildade i sin tur 
övergripande områden. De valda artiklarna sorterades där efter under dessa områden och ur 
dessa områden växte sedan fem områden fram. Dessa områden utgör tillsammans studiens 
resultat.  

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Vid tolkning och översättning av tidigare forskning har materialet översatts på ett korrekt 
sätt och behandlats med största respekt mot respektive författare. Det är även viktigt att 
tänka på vid en litteraturöversikt, att granska respektive studies kvalité. En viktig fråga är 
att ta reda på om forskarna för något etiskt resonemang i studien samt om forskarna följt de 
gällande etiska reglerna (Friberg, 2006). Vid Humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 
är det viktigt att som forskare följa de fyra allmänna huvudkraven vilka innebär, 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Syftet 
med dessa är att ge forskaren underlag för egna reflektioner och insikter i sitt 
ansvarstagande (Vetenskapsrådet, 2002). Samtliga artiklar som valts ut till resultatet har 
varit granskade.  
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RESULTAT 

Efter analys av de nio utvalda artiklarna framkom fem områden som beskriver föräldrars 
erfarenheter och upplevelser av att leva med barn med Autismspektrumtillstånd. Dessa 
områden var: outtalad ansvarsfördelning, att känna sig isolerad, oro, stress och depression, 
strategier för att kunna hantera situationen och vikten av socialt och professionellt stöd. 
Dessa fem områden skildras nedan under respektive rubrik. I tabellen nedan presenteras 
vilka artiklar som bidragit till respektive område. 

 

Tabell:1. Översikt av de fem områden vilka beskriver föräldrars erfarenheter och 
upplevelser av att leva med barn med AST, samt de artiklar som bidragit till respektive 
område. 

Artiklar Outtalad 
ansvarsfördelning

   Att 
känna sig 
isolerad 

Oro, stress 
och 

depression 

Strategier för 
att kunna 
hantera 

situationen 

Vikten av 
Socialt- och 

Professionellt 
stöd

1 X X X X X 
2   X X  
3  X X   
4   X X  
5   X   
6 X X  X X 
7   X   
8 X  X X X 
9   X X X 

 

Outtalad ansvarsfördelning  
Det framkommer att det finns en klar könsuppdelning i familjen angående huvudansvaret 
att ta hand om barnet med AST. Båda föräldrarna måste hantera sitt barn med AST och de 
problem som barnet har, men de framkommer att genom denna ansvarsuppdelning så 
hanterar föräldrarna ej samma aspekt av situationen (Gray, 2003). Mödrar är ofta de som 
har huvudansvar för barnet även då de arbetar utanför hemmet. (Gray,  2003; Woodgate, 
Ateah & Secco, 2008). Denna uppdelning har stor inverkan på hur föräldrarna upplever 
situationen med sitt barn med AST. Eftersom mödrar ofta har huvudansvarar för möten 
angående barnet exempelvis på skola och olika vårdkontakter, framförallt då barnet är 
yngre innebär detta att mödrar ofta tar på sig skulden för barnets beteende vilket innebär ett 
ökat känslomässigt lidande för dessa mödrar (Gray, 2003). Många mödrar rapporterar 
också att de gett upp sina egna intressen för att ta hand om sitt barn (Montes & Halterman, 
2007). Detta stämmer även då det gäller mödrars arbete. Många uppger att det är svårt att 
balansera barn och arbete, eftersom dessa mödrar ofta var tvungna att vara beredda på att 
lämna exempelvis ett möte för att det inträffat något med barnet. De mödrar som börjat 
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arbeta fick ofta efter en tid dra sig tillbaka trotts att man planerat att kunna jobba efter 
föräldraledigheten (Gray, 2003). Dessa roller som skapats innebär ofta att mödrar ”vårdar” 
sitt barn dag efter dag medan fäder ofta ser sig som en ”reservkälla” till sina fruar. Detta 
upplevs oftast från mödrar som dåligt stöd, man upplever att fäder enbart behöver tänka på 
sig själva dagtid då man arbetar medan mödrar måste ta itu med alla problem som uppstår. 
Även fäder upplever att deras karriär blivit lidande pga att de har ett barn med AST. De 
menar att de skulle tagit mer ansvar i sitt arbete eller kunnat byta arbete om de ej behövt 
oroa sig för sitt barn. En del fäder uppger däremot att deras barn bidragit till att de visat 
mer engagemang i arbetet, detta pga att de har velat komma hemifrån och bort från sitt 
barn med AST (Gray, 2003).  

Att känna sig isolerad 
Det problem som barn med AST har innebär också att föräldrarna känner sig isolerade, 
både inom familjen och utanför familjen. Föräldrarna upplever okontaktbarhet till barnet 
med AST, denna isolering uppkom då barnets beteende ändrades eller då föräldrarna 
försökte få kontakt med sitt barn men barnet ej var villig att ta emot denna kontakt 
(Woodgate, et.al., 2008). En del mödrar rapporterar att det ej var möjligt att dela idéer eller 
prata om betydelsefulla saker med sitt barn med AST, trots detta ansåg vissa att man ändå 
hade en nära relation till sitt barn (Montes & Halterman, 2007). Föräldrar upplever även 
okontaktbarhet med sin partner då båda upplevde olika känslor relaterat till barnets 
problem, vilket gjorde att de var på olika våglängd. Föräldrar uppgav att det var viktigt att 
stå enade även under de stunder då de hade olika åsikter och perspektiv, att vara som ett 
team för att undvika konfrontation och konflikter och för att komma närmare varandra 
(Woodgate, et.al., 2008). Föräldrar upplevde även svårighet att kunna delta i olika 
aktiviteter, både själva och att barnet hade svårt att delta (Lee., Harrington., Louie & 
Newschaffer, 2008). De upplever en saknad av ett normalt liv och därmed isolering detta 
eftersom många aspekter av föräldrarnas liv var påverkade genom barnet och den vård som 
barnet behövde. Upplevelse av isolering kunde även bero på att det fanns en brist på 
förståelse från utomstående familjemedlemmar som inte kunde förstå vad föräldrarna gick 
igenom, eller att de misslyckades med att kunna stå till tjänst med stöd och hjälp till 
familjen (Woodgate, et.al., 2008). Dessa aspekter tillsammans gör att föräldrar till barn 
med AST ofta upplever en sänkt livskvalitet (Lee, et.al., 2008; Woodgate, et.al., 2008). 

Oro, stress och depression 
Föräldrar till barn med AST uppger ofta att de känner oro, stress och depression (Benson & 
Karlof, 2009; Duarte, Bordin, Yazigi & Mooney, 2005; Gray, 2003; Hastings, Kovshoff, 
Ward, Espinosa, Brown & Remington, 2005; Lee, et.al., 2008; Montes & Halterman, 2007; 
Olsson & Hwang, 2001). Föräldrar uppger ofta att ”vårdandet” av sitt barn med AST 
innebär en högre börda för dessa föräldrar, jämfört med de föräldrar som lever med barn 
utan AST. Dessa föräldrar känner ofta stor oro över barnets prestationsförmåga, 
inlärningssvårigheter, hur barnet klarar av stressiga situationer och rädsla över att barnet 
ska bli utsatt för mobbning (Lee, et.al., 2008). Den oro och ångest föräldrar uppger beror 
på att dessa föräldrar ständigt behöver övervaka och vara på sin vakt för att vara beredd vid 
olika situationer som kan uppkomma (Gray, 2006) och att föräldrarna ofta måste vara på 
sin vakt för att undvika konflikt mellan barn med AST och övriga syskon (Gray, 2003). 
Mödrar till barn med AST uppger ofta att deras barn oroar dem mycket och deras hälsa 
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påverkas av denna ständiga oro (Montes & Halterman, 2007). Mödrar rapporterar att detta 
psykiska lidande i vissa fall har varit en bidragande orsak till fysiska symtom (Gray, 2003). 
Mödrar upplever en konstant oro, att de är spända dagligen över det vardagliga. Fäder 
däremot upplever ofta en perifer oro men sällan att de känner sig riktigt spända. Fäder 
upplever ofta oro pga den stress och oro deras fruar upplever samt att de oroar sig över vad 
som väntar då de kommer hem och vad som skall hända med deras barn framöver i vuxna 
livet exempelvis om de kommer att få något arbete eller om de kommer kunna skaffa sig 
någon partner (Gray, 2003). Familjer med barn med AST upplever att det även är stor oro 
inom familjen och att detta leder till sänkt livskvalitet (Lee, et.al., 2008).  
 
Barnets problem och svårighetsgrad leder ofta till att föräldrarna upplever stress som 
påverkar föräldrarna direkt och indirekt, denna stress kan ge sig uttryck i både ilska och 
nedstämdhet (Benson & Karlof, 2009). Det finns en slående skillnad mellan mödrar och 
fäder i de personliga konsekvenser som barnets handikapp för med sig (Gray, 2003). 
Mödrars stress är ofta relaterat till barnets problem och partnerns nedstämdhet, medan 
fäders stress ofta är relaterat till endast partnerns nedstämdhet (Hastings, et.al., 2005). 
Några fäder rapporterar att de försökt att undertrycka sina känslor vilket resulterat i ilska 
och aggression mot barnet som i sin tur lett till ånger och nedstämdhet (Gray, 2003). 
Ytterligare föräldrar uppger att barnets problem och svårighetsgrad är avgörande för hur de 
upplever sin hälsa, många anser att barnets problem är orsak till att de upplever 
nedstämdhet. Mödrar rapporterar att nedstämdhet ofta hör ihop med den stress de känner 
(Benson & Karlof, 2009). De mödrar som uppgett att de känner sig stressade rapporterar 
även att de hade minskade känslomässiga uttryck och större svårigheter att kunna hantera 
mellanmänskliga situationer. Det är vanligt att mödrar till barn med AST rapporterar att de 
upplever stress (Duarte, et.al., 2005) och att de rapporterar mer symtom på nedstämdhet 
och depression än fäder (Hastings, et.al., 2005). Föräldrar rapporterar även högre grad av 
depression i jämförelse med andra föräldrar med barn med intellektuella störningar utan 
AST (Olsson & Hwang, 2001). 

Strategier för att kunna hantera situationen 
Föräldrar rapporterar att ha ett barn med AST innebär ett ökat psykiskt lidande relaterat till 
barnets symtom/svårighetsgrad (Benson & Karlof, 2009). Mödrar till barn med AST 
rapporterar att deras barn var mycket svårare att ta hand om jämfört med barn i deras egen 
ålder utan AST. Trots detta uppgav en stor del av dessa mödrar att de klarade av att hantera 
de krav som ställdes genom olika copingstrategier, vilket visar på att mödrar till barn med 
AST är anmärkningsvärt starka (Montes & Halterman, 2007). Mödrar uppvisar högre nivå 
av positiva uppfattningar om sitt barn jämfört med fäder (Hastings, et.al., 2005). Något 
som framkommer är att mödrar ofta har bättre och tydligare strategier än fäder för att 
handskas med barnet och eventuella problem som kan uppkomma. Det framkommer att 
mödrar ofta arbetar på att ändra beteende hos barnet, man sätter upp mål som är realistiska 
för barnet och gör saker mer praktiskt hanterbara. Fäder däremot försöker ofta hålla barnet 
borta från det som kan tänkas skapa problem, man är ofta mer praktiskt inriktad och tar 
ofta med sig barnet ut och exempelvis laga bilen eller är med som ledare i olika 
fritidsaktiviteter (Gray, 2003).  

Många föräldrar uppgav att för att klara av sitt dagliga liv var de tvungna att ta en dag i 
taget (Gray, 2003). Som förälder var det viktigt att ta olika utmaningar i föräldraskapet från 
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dag till dag (Montes & Halterman, 2007). Föräldrarna försöker att tidigt förutse eventuella 
problem och svårigheter som kan uppstå, exempelvis trängsel på offentliga platser eller 
förändringar i vardagen osv och hitta lämpliga lösningar på dessa problem (Gray, 2003). 
En del föräldrar uppger att de kan ta hjälp av tanken för att klara av sin situation. Genom 
att ändra strategi och ej fokusera på problemen utan på det goda, att se glädjen i barnet, 
deras skratt osv klarar man av sin situation på ett lättare sätt (Gray, 2006). Föräldrar 
upplever att det också är viktigt att vara nära och tro på sin magkänsla då det gäller att ta 
beslut vid olika problem eller situationer (Woodgate, et.al., 2008). Några fäder rapporterar 
att man använder sig av mer filosofiska tankar exempelvis att nu är situationen så här, eller 
att detta problem är ganska litet i förhållande till hela universum osv. Att prata ut om sina 
problem och bekymmer är en strategi som många mödrar uppger ha hjälp dem i olika 
situationer, att ventilera sina känslor och tankar med någon i deras närhet hjälper dem att 
orka och gå vidare. Många mödrar rapporterar att de upplever det viktigt att även få stöd 
från sin partner (Gray, 2003).  

Vikten av socialt och professionellt stöd 
Då det gäller att ta hjälp av socialt stöd från familj och vänner uppger många föräldrar att 
detta hjälpt dem i olika situationer i det dagliga livet. De upplever stort stöd i att någon 
lyssnar och de finner stöd i att samtala med andra föräldrar till barn med AST som befinner 
sig i samma situation (Gray, 2003; Gray, 2006; Woodgate, et.al., 2008). Många föräldrar 
upplever att de var tvungna att ”gå själva” i alla aspekter i det dagliga livet, speciellt då 
man skulle ”vårda” sitt barn och hantera olika utmaningar i föräldraskapet. Föräldrar 
upplever att det finns en brist på förståelse i samhället angående vad det innebär att ha 
diagnosen AST och hur det är att vårda ett barn med denna diagnos. Föräldrarna upplevde 
att det inte fanns något stöttande system runt dem och barnet med AST. De upplevde 
systemet som ett gytter av olika slags byråer och institutioner som finns för att skydda och 
föra fram barnet i sin utveckling. Detta får till följd att fäder ofta har svårt att kunna 
acceptera barnets problem och att mödrar  upplever att systemet ofta var i förväg på många 
sätt och att de ofta behövde ta itu med dålig stöttning från professionella som hade dålig 
träning och kunskap om AST (Woodgate, et.al., 2008). Mödrar rapporterar ofta att de 
upplever att sjukvården är dåliga då det gäller att ge tidig information och rätt information 
gällande deras barns diagnos och de upplever skuld för deras barns beteende. Detta skapar 
i sin tur konfrontation mellan föräldrarna som hotar deras relation (Gray, 2003). Vidare 
upplever föräldrarna till de barn som har högre svårighetsgrad inom AST att det finns en 
brist då deras barn vuxit upp och blivit äldre i den hjälp som finns att tillgå (Gray, 2006). 
Nio av tio mödrar upplever dock att de har någon att vända sig till för att få hjälp i sitt 
föräldraskap (Montes & Halterman, 2007). Något som framkommit är att föräldrar till barn 
med AST upplever att det är viktigt att jobba för sin egen hälsa för att orka med sin 
situation. De menar att det är viktigt att kunna släppa taget om sitt barn och att skapa en 
balans mellan att vara förälder och andra viktiga aspekter i deras liv. Detta för att uppnå ett 
ökat välbefinnande och en högre livskvalitet (Woodgate, et.al., 2008). 

Resultatsammanfattning 
Att som förälder få ett barn med Autismspektrumtillstånd innebär stora förändringar i det 
dagliga livet. Som förälder kan man uppleva detta på olika sätt, beroende på barnets 
problem och svårigheter men också beroende på den könsfördelning som ofta uppkommer 
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mellan föräldrarna då det gäller ansvar. Det framkommer att mödrar ofta ansvarar över att 
”vårda” sitt barn dag efter dag och tar huvudansvaret över de kontakter som krävs med 
olika instanser, medan fäder ofta ser sig som en reservkälla till dessa mödrar. Detta gör att 
mödrar och fäder ofta upplever sitt barn med AST på olika sätt.   

Föräldrarna kan även känna sig isolerade och kan uppleva saknad av ett ”normalt” liv 
eftersom många aspekter av föräldrarnas liv blir påverkade av barnet med AST och den 
vård som barnet behöver. Föräldrar till barn med AST uppger ofta att de känner oro, stress 
och depression, denna oro som föräldrar uppger beror på att de ständigt behöver övervaka 
och vara på sin vakt för olika situationer som kan uppkomma. Barnets problem och 
svårighetsgrad leder ofta till att föräldrarna upplever oro, stress och nedstämdhet som 
påverkar föräldrarna direkt och indirekt. Det framkommer att det finns en slående skillnad 
mellan mödrar och fäder i de personliga konsekvenser som barnets handikapp för med sig.  

Det finns även en skillnad i hur föräldrar hanterar sin situation, vilka strategier de har för 
att hantera olika situationer i vardagen. Då det gäller att ta hjälp av socialt stöd från familj 
och vänner uppger många föräldrar att detta hjälpt dem i olika situationer i det dagliga 
livet. Däremot uppger många föräldrar att det upplever att det från samhället finns dålig 
kunskap om AST och vad detta innebär för dessa familjer, så även från professionell hjälp. 
Trotts de svårigheter och hinder som förekommer för dessa föräldrar uppger en del att de 
tagit hjälp av tanken för att klara av sin situation. Genom att ändra strategi och se glädjen i 
barnet och ej fokusera på problemen utan på det goda i barnet, så klarar man av att hantera 
sitt föräldraskap i det dagliga livet på ett bättre sätt. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
För att beskriva föräldrars upplevelser och erfarenheter av att leva med ett barn med AST 
valde författarna att göra en litteraturöversikt där kvalitativa och kvantitativa studier 
analyserats. Enligt Friberg (2006) kan man genom en litteraturöversikt kartlägga 
kunskapsläget inom ett visst område som i sin tur kan leda till en ökad förståelse för den 
kunskap som finns inom området. Friberg (2006) menar även att en litteraturöversikt kan 
skapa nya förutsättningar för eventuell fortsatt forskning samt ligga till grund för 
förändringsarbeten som kan innebära förändringar inom området för forskningen. 
Svagheten med en litteraturöversikt är enligt Friberg (2006) att det som ligger som grund 
för översikten enbart är en bestämd mängd data samt att författaren vid insamlandet av 
forskningsartiklar gör ett selektivt urval. Författarna anser att det har varit nyttigt och 
lärorikt att ha jobbat med denna metod. Det har kommit fram kunskap om hur det är för 
föräldrar att leva med ett barn med AST, vilket kan vara till stöd för sjuksköterskor och all 
vårdpersonal för att kunna ge så god omvårdnad som möjligt till dessa familjer. 
 
I denna studie har kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar publicerade från år 
2001-2009 använts för att få aktuell data inom det valda området. Inga begränsningar 
gjordes mellan kvalitativa och kvantitativa studier, samt nationella och internationella 
studier för att ej relevant information skulle gå förlorad. Valet av att inkludera både 
kvalitativa och kvantitativa artiklar anser författarna som ett bra val för att skapa en så bred 
bild av kunskapsläget som möjligt. Enligt Friberg (2006) belyser kvalitativa studier tankar, 
åsikter och känslor hos ett mindre antal informanter, vilket tolkas av författarna medan 
kvantitativa studier belyser svar på frågor hos ett stort antal informanter som rör ett 
begränsat område. För att samla in data gjordes ett systematiskt urval av vetenskapliga 
artiklar med hjälp av riktade sökord i databaserna Cinahl och Medline, anpassade efter det 
valda syftet. Genom att kombinera sökord kunde ett begränsat antal artiklar om föräldrars 
erfarenheter och upplevelser av att leva med ett barn med AST återfinnas via Cinahl. För 
att ej riskera att artiklar som stämde överens med denna studies syfte skulle falla bort 
gjordes sökningar med samma sökkombinationer i databasen Medline. Ytterligare en 
artikel i resultatet inhämtades via sekundärsökning på manuell väg i databasen Cinahl. Vid 
databassökning påträffades 176 artiklar varav samtliga abstrakt lästes, detta för att se om 
dessa artiklar var relevanta till denna studie. Detta innebar en grov sortering där ytterligare 
artiklar sållades bort som ej stämde överens med studiens syfte. Därefter granskades 
kvarstående 21 artiklar av båda författarna vilket resulterade i att nio artiklar valdes ut till 
resultatet som ansågs ge en bra bild av det område som valts att studeras. De artiklar som 
exkluderades passade ej till fullo in med studiens syfte eller skulle ej klara en 
kvalitetsgranskning. De nio artiklarna som valdes ut till resultatet, sju stycken kvantitativa 
och två stycken kvalitativa kvalitetsgranskades därefter utifrån Friberg (2006), vilket 
innebar att vissa kriterier skulle vara uppfyllda för att studien skall skulle kunna anses som 
kvalitativ eller kvantitativ samt av god kvalitet. En kvalitetsgranskning är enligt Friberg 
(2006) nödvändig att genomföra av de utvalda artiklarna så att inga tvivel råder om vad 
analysen grundats på. Här kunde även eventuellt en kvalitetsgranskning gjorts utifrån 
någon annan än Friberg (2006) som möjligen hade varit bättre för att avgöra om studierna 
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var kvalitativa eller kvantitativa samt hjälpt till att avgöra om studierna höll hög eller låg 
kvalitet.  
Efter detta har en dataanalys i tre steg genomförts utifrån Friberg (2006). Först lästes hela 
artiklarna igenom av båda författarna för att kunna bilda sig en uppfattning om innehållet i 
respektive artikel. Vid genomläsning översattes varje artikel till Svenska. För att få en så 
korrekt översättning som möjligt valde författarna att vid översättning av artiklar ta hjälp 
av diverse språkverktyg exempelvis lexikon, vilket anses ha varit till stor hjälp och nytta 
för att minska risken att författarna förbisett vissa nyanser i språket, vilket i sin tur hade 
kunnat påverka resultatet i denna studie. Vid genomläsningen gjordes även olika 
färgmarkeringar över meningsbärande enheter i respektive artikel. Slutligen gjordes en 
sammanställning av dessa meningsbärande enheter som framkommit, vilket bildade 
likheter respektive skillnader i de olika artiklarna. Dessa likheter respektive skillnader 
bildade sedan i sin tur övergripande områden. Detta moment upplevde författarna som 
tidskrävande eftersom det vid genomgång framkom många olika områden som återfanns i 
flera av de nio artiklarna. Därför fick detta moment ta lite extra lång tid så att valet av de 
övergripande områdena skulle bli så bra som möjligt utifrån det valda syftet. Ur dessa 
övergripande områden framkom efter genomgång och diskussion författarna emellan fem 
nya områden som tillsammans bildar studiens resultat och därmed en ny helhet. 
 
Författarna har enbart valt att använda sig av Friberg (2006) genomgående i metoddelen. 
Detta kan i sin tur innebära att författarna enbart sett metoden utifrån ett perspektiv och 
varit inskränkta i sättet att tolka artiklarnas kvalitet samt resultat. Dock har detta val 
genomförts medvetet, detta för att som författare sätta sig in i och skapa sig en djupare 
kunskap och förståelse för en viss metod och skapa en helhet och få en röd tråd genom hela 
arbetet.  Enligt Friberg (2006) skall denna metod vid en litteraturöversikt leda fram till ett 
resultat som kan vara till hjälp i det praktiska arbetet och ha betydelse för vårdandet.  

Resultatdiskussion 
Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva föräldrars upplevelser och erfarenheter 
av att leva med ett barn med AST. Studien resulterade i fem olika områden, dessa är: 
upplevelse av ansvarsfördelning, att känna sig isolerad, oro, stress & depression, strategier 
för att kunna hantera situationen och vikten av socialt- och professionellt stöd.  

I föreliggande studie framkom att leva med ett barn med AST innebär en hög börda för 
dessa föräldrar som ”vårdar” sitt barn med denna diagnos. För att få denna diagnos måste 
enligt Allgulander (2005) en bedömning göras utifrån fem olika kategorier av symtom och 
avvikelser, och tydliga kriterier skall vara uppfyllda för att en diagnos ska kunna ställas. 
Enligt Socialstyrelsen (2008) finns det inga tydliga gränser mellan de olika tillstånden 
inom AST, men alla tillstånd innebär genomgripande störningar i utvecklingen. Detta 
innebär nedsatt förmåga till social interaktion, kommunikation och begränsad förmåga i 
beteende och intressen. Föräldrar till barn med AST uppger ofta att de upplever oro, stress 
och depression. Orsaken till denna oro beror ofta på att föräldrarna bekymrar sig över 
barnets prestationsförmåga, inlärningsvårigheter, hur barnet klarar av stressiga situationer 
och en rädsla över att barnet skall bli utsatt för mobbning. Enligt Shamay-Tsoory (2007) 
har ofta personer med AST svårt i den sociala interaktionen med andra människor, de har 
svårt att förstå sig på andra människors ansiktsuttryck, känslor och tankar. Detta 
framkommer tydligt i studien genom att många föräldrar uppger att de upplever 
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okontaktbarhet med sitt barn och en del mödrar kände att det ej var möjligt att dela idéer 
och prata om betydelsefulla saker med sitt barn med AST. Vidare framkommer att barnets 
problem och svårighetsgrad är avgörande för hur föräldrar upplever sin hälsa. Dessa 
problem och svårigheter leder till att föräldrar upplever stress som påverkar föräldrarna 
direkt och indirekt. Denna stress kan ge sig uttryck i både ilska och nedstämdhet. Då det 
gäller stress och nedstämdhet kan vi se tydliga skillnader i hur mödrar och fäder upplever 
detta.  

Denna tydliga skillnad i hur mödrar och fäder upplever och påverkas av sitt barn med AST 
framkom tydligt vid sammanställningen och det kan klart urskiljas från detta arbete att 
denna skillnad beror på den ansvarsfördelning som skapas inom familjen. Mödrar uppger 
att de upplever att de bär huvudansvaret inom familjen och fäder uppger att de ser sig som 
en reservkälla till sin partner. Här ställer vi oss frågan om detta enbart förekommer i dessa 
familjer med barn med AST, eller om denna ansvarsfördelning även skapas i familjer med 
barn utan AST och även speglar samhället i stort? Vidare framkommer att på grund av 
denna ansvarsfördelning upplever mödrar svårighet att klara av att balansera både 
familjeliv och arbete, de som börjat arbeta får ofta dra ner på arbetet igen för att kunna ta 
hand om barnet, vilket många gånger leder till att mödrar känner sig isolerade med 
upplevelse av sänkt livskvalitet som följd. Denna isolering kan även bero på att deras barn 
och de själva har svårighet att kunna delta i olika aktiviteter. Enligt Saalasti, et.al., (2008) 
har personer med AST svårt att förstå andra människor, enkla frågor, anvisningar och 
skämt missförstås ofta. Detta anser vi kan vara en av orsakerna till att dessa barn har svårt 
att delta i aktiviteter tillsammans med andra människor. 
 
Det framkommer även att många föräldrar upplever oro, stress, depression och känner sig 
isolerade på grund av att de ständigt behöver vara på sin vakt och övervaka sitt barn med 
AST och de problem som kan tänkas uppkomma på grund av deras handikapp.  
Enligt Ashwin, et.al., (2009) har man kunnat se en skillnad i sinnesintryck då det gäller 
personer med AST och personer utan denna diagnos. De har kunnat konstatera att personer 
med AST har en intellektuell styrka som bland annat visar sig genom överlägsen 
sinnesuppfattning, de kan alltså urskilja detaljer ur ett sammanhang på ett överlägset sätt. 
Personer med AST har även enligt Solomon, et.al., (2008) formella tankestörningar som 
orsakas av lösa associationer, vilket i sin tur ligger till grund för att dessa barn upplever oro 
och ångest. Denna sinnesstörning och de formella tankestörningarna kan ligga till grund 
för att dessa personer fixerar sig vid vissa detaljer och vid förändringar kan 
katastrofreaktioner uppkomma (Allgulander, 2005; Ashwin, et.al., 2009; Solomon, et.al., 
2008). För att klara av att hantera denna ständiga övervakning och de problem som kan 
uppkomma använder sig föräldrar av olika strategier. Föräldrar uppgav att för att klara av 
sitt dagliga liv var de tvungna att ta en dag i taget, och som förälder var det viktigt att ta 
olika utmaningar i föräldraskapet från dag till dag. Föräldrarna försöker att tidigt förutse 
eventuella problem och svårigheter som kan uppstå, exempelvis trängsel på offentliga 
platser eller förändringar i vardagen osv och hitta lämpliga lösningar på dessa problem. 
Även här gällande strategier kan vi se tydliga skillnader mellan mödrar och fäder, här är 
mödrar mer inriktade på att ändra barnets beteende, medan fäder ofta försöker lösa 
situationen här och nu för stunden. 

Då det gäller att ta hjälp av socialt stöd från familj och vänner upplever många föräldrar att 
detta hjälpt dem i olika situationer i det dagliga livet. De upplever även att de får stort stöd 
i att någon som befinner sig i samma situation lyssna till dem. Däremot upplever många 
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föräldrar att det finns en brist i den professionella hjälpen. Många föräldrar hade erfarenhet 
av dålig stöttning på grund av att de professionella hade dålig träning och kunskap om 
AST. En uppfattning som vi delar med dessa föräldrar, vår uppfattning är att det generellt 
bland sjukvårdspersonal råder dåliga kunskaper kring AST och hur vården på bästa sätt ska 
möta personer med denna störning och dennes anhöriga. Mödrar uppger att de upplevt att 
sjukvården är dålig på att ge tidig och rätt information angående deras barns diagnos. 
Enligt Socialstyrelsen (2007) finns Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 
Denna lag innebär bland annat att personen och dennes anhöriga har rätt till rådgivning och 
annat personligt expertstöd från personer med särskild yrkeskunskap, exempelvis kurator 
och psykolog. Denna stöttning anser vi är oerhört viktig eftersom det framkommit att 
många föräldrar upplever skuld för deras barns beteende och problem. En god 
kommunikation mellan den professionella vården och föräldrar anser vi därför skulle vara 
till stor hjälp för båda parter. Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad 
sjuksköterska (2005) ska sjuksköterskan tillvarata patientens och/eller närståendes 
kunskaper och erfarenheter och tillgodose patientens basala och specifika 
omvårdnadsbehov såväl fysiska, psykiska som sociala, kulturella och andliga. Enligt 
Travelbee (1961) är omvårdnad en mellanmänsklig process där den professionella 
omvårdnadspraktikern hjälper en individ, en familj eller ett samhälle att förebygga eller 
bemästra upplevelser av sjukdom och lidande och vid behov finna en mening i dessa 
upplevelser. Det är därför viktigt att som sjuksköterska ha kunskap och förståelse för 
vikten av att hjälpa en individ och dennes familj att förebygga ohälsa, främja hälsa samt att 
hjälpa dem att klara den stress de upplever pga sjukdom eller funktionshinder. Även Suzie 
Kim (2000) talar om detta. Hon menar att det är viktigt som sjuksköterska i 
omvårdnadsarbetet att kunna hjälpa patienter att klara av att leva med sina problem i det 
dagliga livet. 

Trotts de svårigheter och hinder som AST för med sig för personen själv och för dennes 
föräldrar har ändå vissa positiva upplevelser framkommit. Föräldrar uppger att man vänder 
tanken och glömmer det negativa och försöker fokusera på det positiva i barnet. En del 
uppger att de använder sig av filosofiska tankar exempelvis, nu är situationen så här, eller 
detta problem är ganska litet i förhållande till hela universum. Något som även 
framkommer är att mödrar till barn med AST är anmärkningsvärt starka och har positiva 
uppfattningar om sitt barn. Därför framstår det som särskilt viktigt från denna studie att 
som sjuksköterska ha kunskap om föräldrars upplevelser och erfarenheter av att leva med 
ett barn med AST. Detta för att kunna ha förmåga att stödja och hjälpa dessa familjer i de 
svårigheter som kan tänkas uppstå, men också för att kunna hjälpa dessa familjer att finna 
glädje och välbefinnande i sin situation och därmed en högre livskvalitet. 

Konklusion 
Det som framkommit i denna studie är att de föräldrar som lever med ett barn med AST 
upplever olika känslor relaterat till barnets problem och svårigheter. Dessa känslor kan 
handla om oro, stress, depression och en upplevelse av isolering. För att kunna hantera 
dessa känslor och sitt föräldraskap framkommer att dessa föräldrar använder sig av olika 
strategier. Många föräldrar uppger även att de finner stort stöd och mening i att ha ett 
socialt nätverk kring sig i form av familj och vänner. Dock framkommer det att många 
föräldrar upplever att det finns brister i det professionella stödet. Vi anser även att det finns 
en brist i kunskaper kring föräldrars positiva upplevelser av att leva med barn med AST, 
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och kring sjuksköterskors upplevelser kring att vårda personer med denna diagnos. Vidare 
studier kring detta anser vi vara behövligt. För att som sjuksköterska kunna erbjuda hjälp 
och stöd till dessa familjer är det viktigt att öka sina kunskaper kring AST och att känna till 
föräldrars upplevelser och erfarenheter av att leva med ett barn med AST. Det är därför 
viktigt anser vi att denna kunskap implementeras i vården för att på bästa sätt kunna 
bemöta dessa familjer och deras behov.  
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Översikt av litteratursökning i Cinahl. 

Databas Sökord Antal 
träffar

Lästa 
abstrakt

Lästa 
artiklar

Dubbel 
träffar

Använda 
artiklar 

Datum

Cinahl 1.Autism 3363     090304
 2.Parents 29622     090304
 3.Children 80595     090304
 4.Experience 55817     090304
 1 and 2 and 

3 and 4 
31 31 10  3 090304

Cinahl 1.Mother 9925     090305
 2.Autism 3363     090305
 3.Children 80595     090305
 4.Experience 55817     090305
 1 and 2 and 

3 and 4 
5 5 2 1 1 090305

Cinahl 1.Mother 9925     090305
 2.Autism 3363     090305
 3.Children 80595     090305
 1 and 2 and 

3 
51 51 8 2 2 090305

Cinahl 1.Father 2174     090305
 2.Autism 3363     090305
 3.Children 80595     090305
 4.Experience 55817     090305
 1 and 2 and 

3 and 4 
2 2 0 0 0 090305

Cinahl 1.Father 2174     090305
 2.Autism 3363     090305
 3.Children 80595     090305
 1 and 2 and 

3 
9 9 1 1 0 090305

Cinahl 1.Parents 29622     090305
 2.Disabled 24357     090305
 3.Children 80595     090305
 4.Autism 3363     090305
 1 and 2 and 

3 and 4 
78 78 10 7 2 090305
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Medline 1.Autism 843     090305
 2.Parents 759     090305
 3.Children 3474     090305
 4.Experience 1704     090305
 1 and 2 and 
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0 0 0 0 0 090305

Medline 1.Mother 711     090311
 2.Autism 843     090311
 3.Children 3474     090311
 4.Experience 1704     090311
 1 and 2 and 

3 and 4 
0 0 0 0 0 090311

Medline 1.Mother 711     090311
 2.Autism 843     090311
 3.Children 3474     090311
 1 and 2 and 

3  
0 0 0 0 0 090311

Medline 1.Father 587     090311
 2.Autism 843     090311
 3.Children 3474     090311
 4.Experience 1704     090311
 1 and 2 and 

3 and 4 
0 0 0 0 0 090311

Medline 1.Father 587     090311
 2.Autism 843     090311
 3.Children 3474     090311
 1 and 2 and 

3 
0 0 0 0 0 090311

Medline 1.Parents 760     090311
 2.Disabled 1828     090311
 3.Children 3474     090311
 4.Autism 843     090311
 1 and 2 and 

4 and 4 
0 0 0 0 0 090311
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Bilaga 2 

Förklaring till artiklarnas innehåll i resultatet 

Artikel författare 
mm 

Titel Syfte Metod/Urval 
(N=Deltagare) 

Resultat 

Artikel 1 
Montes,G. & 
Halterman. S, J. 
(2007). 
Pediatrics.119, 
1040-1046 
USA 

Psychological 
Functioning and 
Coping Among 
Mothers of 
Children With 
Autism: A 
Population Based 
Study 

Beskriva 
psykologiska 
funktioner och 
hantering hos 
mödrar till barn 
med autism 

Kvantitativ metod 
Frågeformulär 
 
N = 61 772 

Mödrar till barn 
med autism 
uppvisar högre 
stress och lägre 
mental hälsa 

Artikel 2 
Hastings. P, R., 
Kovshoff, H., 
Ward. J, N., 
Espinosa, F., 
Brown, T. & 
Remington, B. 
(2005). Journal of 
Autism and 
Developmental 
Disorders. 
35(5)635-644 
England 
 

Systems Analysis 
of Stress and 
Positive 
Perceptions in 
Mothers and 
Fathers of Pre-
School Children 
with Autism 
 

Att se skillnader 
mellan barn, 
partner och 
förälders stress och 
mentala hälsa 
 

Kvantitativ metod 
Frågeformulär 
 
N = 82 

Mödrar  mer 
deprimerade men 
mer positiv 
perception 
 

Artikel 3 
Lee, L-C., 
Harrington. A,R., 
Louie. B,B. & 
Newschaffer.J,C. 
(2007). Journal of 
Autism and 
Developmental 
Disorders. 38, 
1147-1160 
USA 

Children with 
Autism: Quality of 
Life and Parental 
Concerns 
 

Att beskriva 
föräldrars 
Livskvalite 
och hantering av 
barn med autism 
 

Kvantitativ metod 
Frågeformulär 
 
N = 68 752  
 

Föräldrar till 
autistiska barn 
visade signifikant 
lägre livskvalitet 

Artikel 4 
Benson.R,P. & 
Karlof.L,K. 
(2009).  Journal of 
Autism and 
Developmental 
Disorders. 39, 350-
362 
USA 
 

Anger, Stress 
Prolifearation, and 
Depressed Mood 
Among Parents of 
Children with 
ASD: A 
Longitudinal 
Replication 

Följa föräldrar over 
tid. Om barnets 
symtom har effekt 
på föräldrars stress 
och depression 
 

Kvantitativ metod 
Frågeformulär 
 
N = 90 
 

Att få ett barn med 
AST ökar 
föräldrarnas 
psykiska lidande 
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Bilaga 2 
Förklaring till artiklarnas innehåll i resultatet 

Artikel författare 
mm 

Titel Syfte Metod/Urval 
(N=Deltagare) 

Resultat

Artikel 5 
Olsson.B,M. & 
Hwang.P,C. 
(2001). Journal of 
Intellectual 
Disability 
Research. 
45(6)535-543 
Sverige 

Depression in 
mothers and 
fathers of children 
with intellectual 
disability 
 

Förekomst och 
svårighetsgrad av 
depression bland 
föräldrar till 
autistiska barn 

Kvantitativ metod 
Frågeformulär 
 
N = 430  

Mödrar till barn 
med autism har 
högre depressions 
värderingar än 
andra mödrar 

Artikel 6 
Woodgate,L.R,. 
Ateah.C. & 
Secco,L. 
(2008). Qualitativ 
Health Research. 
18(8)1075-1083. 
Canada 

Living in a World 
of Our Own: The 
Experience of 
Parents Who Have 
a Child With 
Autism 

Beskriva 
erfarenheter bland 
föräldrar till barn 
med autism 
 

Kvalitativ metod 
Intervjustudie 
 
N = 16  

 Föräldrar till barn 
med autism 
upplever isolering 
och dålig stöttning  
från sin omgivning 

Artikel 7 
Duarte.S,C., 
Bordin.A,I., 
Yazigi.L. & 
Mooney,J. (2005). 
Autism:The 
International 
Journal of 
Research & 
Practice. 9(4)416-
427 
USA 

Factors associated 
with stress in 
mothers of children 
with autism 

Att beskriva 
mödrars 
stesserfarenheter 
till barn med 
autism 
 

Kvantitativ metod 
Frågeformulär 
 
N = 62 
 

Mödrar till barn 
med autism 
upplever mer stress 
och har svårt att 
hantera sociala 
situationer på ett 
effektivt och bra 
sätt 
 

Artikel 8 
Gray.E,D. (2003). 
Social Science & 
Medicine. 56,631-
642 
Australien 
 

 Gender and 
coping: the parents 
of children with 
high functioning 
autism 
 

Betydelsen av 
barnets 
funktionshinder 
och mödrar och 
faders beskrivning 
av detta, deras 
strategier att 
hantera situationer 
  

Kvalitativ metod 
Intervjustudie 
 
N = 53 
 
 

Mödrar bär ofta 
huvudansvaret för 
hemmet, vilket 
påverkar 
upplevelsen av 
barnets autism. 
Mödrar och fäder 
växer isär 
 

Artikel 9 
Gray.E,D. (2006). 
Journal of 
Intellectual 
Disability 
Research. 
50(12)970-976 
Australien 

Coping over time: 
the parents of 
children with 
autism 
 

Hur föräldrar 
hanterar autism 
under ett årtionde? 

Kvalitativ metod 
Intervjustudie och 
observationer 
 
N =28 
 

Föräldrar uppger 
att man över tid lär 
sig att hantera 
situationer 
 

 

 


