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Sammanfattning 
Bakgrund: Autism/Autism spektrum tillstånd (AST) är en diagnos vilken ökar i frekvens 

världen över, bara i Sverige har den ökat nästan 3,5 gånger bland barn i åldern två-17 år. 

Diagnosen innebär inte bara en påverkan på barnet i sig utan hela familjen och upplevelserna 

som medföljer är individuella och täcker många aspekter. Som sjuksköterska är det viktigt att 

få en förståelse för föräldrarnas olika upplevelser för att kunna erbjuda rätt stöd. 

Syfte: Syftet var att beskriva föräldrars upplevelser av att leva med ett barn diagnostiserat 

med autism/AST. 

Metod: En deskriptiv litteraturstudie med systematisk sökning. Tio vetenskapliga artiklar 

inkluderades i resultatet framsökta i databaserna MEDLINE, Cinahl och PsycINFO. 

Resultatet sammanställdes med hjälp av en integrerad analys. 

Resultat: Föräldrar som har ett barn med autism/AST upplevde en våg av känslor från det att 

de fick vetskap om deras barns AST, under uppväxten samt inför framtiden. Känslospannet 

som upplevdes var brett och inkludera många starka känslor. Familjen märkte förändringar av 

den nya situationen och relationer påverkades inom flera dimensioner. Ett behov av stöd 

upplevdes växa fram hos föräldrarna och flera viktiga stödpelare kunde konstateras.  

Slutsats: Kunskapsläget är idag, trots den stora utvecklingen inom AST-forskning alldeles för 

litet och stödet som erbjuds drabbade familjer täcker inte de behov som finns. För föräldrar 

med ett barn med AST innebär det att hela livet påverkas och vardagen genomgår många 

förändringar. Föräldrar upplever att stöd behövs på flera nivåer, professionellt, från anhöriga 

och från övriga i samhället. Som sjuksköterska är det viktigt att få en förståelse för 

föräldrarnas olika upplevelser för att kunna erbjuda rätt stöd. 

Nyckelord/Sökord: Autismspektrumtillstånd, föräldrar, upplevelser. 
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1. Bakgrund 

1.1 Historik 
Uppfattningen om autism har genomgått stora förändringar under åren. Innan sambandet 

mellan hjärna och beteende förstods var tron att övernaturliga orsaker låg bakom 

förändringen, tron om en bortbyting eller demonisk besatthet var stor. Mot slutet av 1800-talet 

hävdade psykiatrikern Henry Maudsley att det kunde röra sig om en psykos, något som då 

brukade användas som en allmän benämning för bisarra och egendomliga beteenden.  Under 

1900- talets första decennier trodde många att autism var en emotionell störning snarare än en 

fysisk och att föräldrars sätt att uppfostra sina barn var orsaken till alla problem. Under 1960- 

talet började nya uppfattningar om autism komma fram. Ny forskning visade att beteendet hos 

barn med autism kunde förklaras om det sågs som en följd av utvecklingsstörningar som 

uppstår vid födseln eller den tidiga barndomen. Växande kunskap kring hjärnans funktioner 

och vad som kan gå fel har klargjort att orsakerna är fysiska och inte har att göra med 

föräldrarnas uppfostringsmetoder (Wing, 2012). 

1.2 Autismspektrumtillstånd 
Autism, under senare tid benämnt autismspektrumtillstånd (AST) då spektrum kommit att 

skildra det faktum att två personer med AST aldrig ter sig lika. Vid ena änden av spektrumet 

finns lågfungerande individgrupper vilka beskrivs som reserverade och tillbakadragna medan 

den andra änden högfungerande grupper beskrivs som fysiskt aktiva om än något socialt 

avvikande (Gill & Liamputtong, 2009). 

AST är en samlad benämning för olika tillstånd med begränsningar i utvecklingen av socialt 

samspel och ömsesidig kommunikation. Drabbade individer får begränsade intressen för 

omvärlden samt ett repetitivt, stereotypiskt beteendemönster. Begreppet AST innefattar 

autistiskt syndrom, Aspergers syndrom och atypisk autism (Statens beredskap för medicinsk 

och social utvärdering [SBU], 2013). Problemen kan vara olika grava inom området. 

Autismspektrumstörningar kan återfinnas hos personer med olika begåvningsnivå och te sig 

olika mellan individer, från svårt utvecklingsstörda till normal eller högbegåvade (Thernlund, 

2013). 

Barn vilka diagnostiserats med autistiskutvecklingsstörning har ofta en påtaglig störning i 

utvecklingen av den sociala förmågan, exempelvis svårt för ögonkontakt och socialt 

anpassade ansiktsuttryck, kroppshållning samt gester. Det innebär ofta att de drabbade inte 

använder sig av icke-verbal kommunikation och har svårt för att tolka andras kroppsspråk. 

Inom den kommunikativa utvecklingen uppvisas ofta en försenad talutveckling, mutism 

(oförmåga att tala), entonigt tal, upprepningar samt märkbart begränsade intressen och 

aktiviteter. Social förståelse samt förmågan att förstå andras människor tankar, idéer och 

känslor är stereotypiskt för samlingen av diagnoser (Allgulander, 2008).  

1.3 Incidens/prevalens  
Hedley et al. (2016) har angett att risken för att barn drabbas av AST är en på 68 vilket även 

beskrivs i Johnson, Burkett, Reinhold och Bultas (2015)  amerikanska studie där förekomsten 

av AST även visat sig har ökat från 1 av 10 000 personer under 1990-talet (totalt i landet ca 

4,7 miljoner) år 2014. Fördelningen mellan män och kvinnor var 4:1. Breddningen från 

begreppet autism till autism spectrum tillstånd tros vara en orsak till den drastiska ökningen 

då bland annat Aspergers syndrom klassas numera som ett av autismens spektrum. Den ökade 

medvetenheten kring AST tros också bidra till den ökade prevalensen.  
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Enligt Allgulander (2008) föds 100-200 barn med autism årligen i Sverige och det är fyra-fem 

gånger så vanligt bland pojkar som flickor. Idring et al. (2015) har gjort en svensk studie 

vilken också visar på en ökning av antalet barn diagnostiserade med AST. Ökningen beskrivs 

bero på yttre faktorer såsom ökad medvetenhet och bättre diagnostiksmetoder. Mellan år 2001 

– 2011 har prevalensen i Sverige ökat nästan 3,5 gånger bland barn i åldern två – 17 år.   

1.4 Biologiska/genetiska faktorer 
Hos ungefär 10 % av personer med autismspektrum har samband påvisats med en känd 

biologisk störning. De vanligaste är sambandet med epilepsi, cerebral pares eller fragilt x-

syndrom. Det sistnämnda syndromet är en mutation av en gen som betecknas FMR1 vilken är 

lokaliserad till x-kromosomen. Fler pojkar drabbas än flickor, vilket beror på att pojkar har 

endast en x-kromosom, medan flickor har två x-kromosomer och därmed två kopior av alla 

gener som finns på x-kromosomen (Socialstyrelsen, 2013). Det finns en något förhöjd risk för 

autism hos barn till äldre mödrar och även hos barn till äldre fäder. Barn födda för tidigt ökar 

också risken (Nylander & Thernlund, 2013). 

Risken för autism ökar påtagligt om det föreligger mutationer eller strukturella variationer av 

ett flertal gener. Risken ökar om ett syskon har autism. Nylander och Thernlund (2013) 

beskriver ett flertal tvillingstudier vilka stödjer att autismspektrum har en stark genetisk 

komponent. 

 

1.5 Begreppet familj 
Det finns flera definitioner och beskrivningar om vad en familj kan vara. Ett av de begreppen 

är ”kärnfamilj” vilket beskrivs som en social grupp med två eller flera personer som är 

beroende av varandra för känslomässigt, fysiskt och ekonomiskt stöd (Erlingsson & 

Brysiewicz, 2015). 

I Benzein, Hagberg och Saveman (2014) beskrivs kärnfamiljen som den sociala enheten 

mamma, pappa och barn. I den traditionella kärnfamiljen är personer bundna till varandra 

genom juridiska band, som adoption, giftermål samt genom sociala band.  Familjens inre och 

yttre strukturer beskrivs som socialt nätverk, där även anhöriga och närstående inkluderas. 

Det kan innefatta exempelvis grannar, vänner eller någon som individen anser sig ha en nära 

relation till.  

1.6 Kulturella skillnader 

Johnson et al. (2015) visade på hur det kulturellt skiljde sig stort mellan prevalensen av barn 

diagnostiserade med AST inom olika etniciteter. Kaukasiska barn hade en 30 % större 

prevalens än afroamerikanska barn och en 50 % än latinamerikanska barn.  Det visade sig 

även att vita barn generellt diagnostiserats i genomsnitt 2,5 - 2,6 år tidigare än andra barn. 

Flera kulturella bristande faktorer lyftes fram i studien som orsaker till de kulturella 

skillnaderna, bland annat var tillgången till hälso- och sjukvård sämre för andra barn än de 

kaukasiska. Osäkerheter om barnet uppvisar symptom eller inte samt familjens förståelse av 

AST gjorde att familjerna inte sökte vård vilket innebar att barnet fått en senare diagnos.  

De internationella skillnaderna berörde även uppfostran av barnen. I en studie med syfte att 

jämföra kulturella skillnader hos föräldrar till barn mellan sju – tio års ålder i nio olika länder, 

visade resultatet bland annat att inställningen hos föräldrarna skiljde sig. Kvinnorna i studien 

rapporterade ett mer framåtsträvande föräldraskap med fokus i moderskap och uppfostran 

medan papporna rapporterat en mer auktoritär attityd. Trots att föräldrarna var lika 
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engagerade i föräldraskapet visade resultatet att föräldrarnas engagemang var uppdelat i olika 

ansvarsområden, där kvinnorna främst stod för den grundläggande omvårdnaden och att 

männen stod för mindre kompletteringar (Bornstein, Putnick & Lansford, 2011).  

1.7 Att vara förälder till ett barn med autism 
Att ha ett barn med AST innebär en rad av kontextuella krav fysiskt, socialt och emotionellt 

samt finansiella ansträngningar. Kraven kan pressa förhållandet på flera olika sätt och kan 

tömma föräldrarna på energi och tid. Samtidigt ökar behovet av att fatta svåra beslut och 

samordna hushållssysslor, inklusive att ta hand om andra barn som kan finnas i hemmet 

(Hock, Timm & Ramisch, 2012). Den dagliga omvårdnaden av barnen innebär att flera av de 

dagliga momenten måste anpassas till deras specifika behov, såsom personlig omvårdnad, 

skjuts till skolan, assistans i sociala sammanhang samt lära och träna olika färdigheter för 

barnet. Utöver de dagliga göromålen tar även kontakten med hälso- och utbildningsinstanser 

mycket tid för föräldrarna (van Tongerloo, van Wijngaarder, van der Gaag och Lagro-Janssen, 

2015).  

Trots de utmaningarna det innebär att få ett barn med autism tycks det funktionshindrade 

barnets svagheter och beroende göra föräldrarnas tillgivenhet till dem ännu starkare. 

Tillgivenheten och banden man skapar med sitt barn för det positiva med sig att barnet blir 

älskat och vårdat (Wing, 2012). 

1.8 Familjefokuserad omvårdnad 
Bell (2014) definierar familjefokuserad omvårdnad som att avsiktligt bjuda in patientens och 

dennes familjs perspektiv.  Det kan ha betydelse i planeringen, utförandet och utvärderingen 

av omvårdnaden utifrån värdighet, respekt, informationsdelande, deltagande, samarbete och 

kulturell känslighet.  

Svensk sjuksköterskeförening (2015) beskriver att familjefokuserad omvårdnad innebär att 

fokus inom vård och omsorg läggs på familjens betydelse för personens/patientens upplevelse 

av ohälsa och sjukdom. Familjefokuserad omvårdnad kan förstås på två sätt, familjecentrerad 

och familjerelaterad. Den centrerade omvårdnaden innebär att familjen ses som ett system och 

den relaterade innebär att personen/patienten är i centrum för vård och omsorg men hänsyn 

tas till hens sociala sammanhang. Då familjens alla medlemmar påverkar varandras liv och 

hälsa kan det vid tillfällen inom vården krävas att familjen betraktas som en enhet.  

 

En av de grundläggandet inställningarna är att familjemedlemmars idéer om sina problem kan 

vara antingen hindrande eller underlättande. De hindrande idéerna vidmakthåller problem och 

begränsar möjligheterna att hitta alternativa lösningar på dem. Underlättande idéer ökar 

däremot möjligheterna att finna alternativa lösningar på problemen. Målet är att familjen ska 

kunna få en ny eller annorlunda syn på sina egna resurser och ökade möjligheter att upptäcka 

och identifiera lösningar på sitt lidande (Wright, Watson och Bell, 2002).  

 

Att se familjen som en enhet i kliniska beslut och behandlingsplaner kan ge direkta fördelar 

för patienten och de anhöriga, som även de kan vara i behov av medicinsk och psykologisk 

omvårdnad (Wittenberg & Prosser, 2016).  

1.9 Problemformulering 
Då AST är en diagnos som tenderar att öka hos barn i samhället är det viktigt att en grund för 

mer stöd finns för att ge en god vård till hela familjen. AST påverkar inte bara barnet utan 

familjen som enhet och det är viktigt att fokus även läggs på hur föräldrarna upplever 



 

4 
 

situationen då ett barn drabbats. Därför är vården i behov av en bredare kunskap för att kunna 

bemöta och erbjuda det specifika stödet familjen behöver. 

2.  Syfte  
Syftet var att beskriva föräldrars upplevelse av att leva med barn diagnostiserat med 

Autism/Autismspektrumtillstånd. 

3. Metod  

3.1 Design/metod 
En litteraturstudie med systematiska sökningar med deskriptiv design har använts. Författarna 

till studien valde att söka i databaserna PsycINFO, CINAHL och Medline. Litteraturstudier 

går ut på att först ställa en specifik och avgränsad undersökningsfråga och att därefter 

strukturerat söka efter litteratur inom det fält som frågan berör. Tidigare vetenskaplig litteratur 

har sökts systematiskt, kritiskt granskats och sammanställts. Vid sammanställning av 

resultatet användes en integrerad analys (Kristensson, 2014). 

3.2 Sökstrategi  
Sökorden grundades på de meningsbärande orden i syftet vilka var autism, föräldrar och 

upplevelser. De meningsbärande orden översattes till engelska och sedan användes svensk 

Mesh för att hitta rätt sökord, vilket resulterade i orden austitic disorders, parents, adaption.  

Sökorden användes därefter för att finna ämnesord i de olika databasernas system. I både 

CINAHL och Medline var orden relevanta för databaserna och inget av orden behövdes 

ändras. Ordet adaptation fanns inte som ett ämnesord i databaserna och behövdes därför sökas 

som fritextord med trunkering. I PsycINFO användes Therasus för att finna ämnesord ifrån 

sökorden, de ord som var anpassade för sökningen var: autism spectrum disorder, parents och 

experiences samt life experiences. Parents söktes i alla databaser med explode, vilket innebar 

att alla underliggande tillhörande ord inkluderades då även de ansågs vara relevanta för 

littareaturstudiens syfte. Genom att använda ”explode” tilläts artiklar med exempelvis 

mammors, pappors, homosexuellas, ensamståendes eller adoptivföräldrars upplevelser av ett 

barn med autism vara med. Det gjordes då författarna tog ett beslut att alla kategorier av 

föräldrar skulle inkluderas i studien. 

Kombinationer av de olika sökorden kan ses i de separata sökmatriserna, se bifogad bilaga 1. 

Begränsningar som gjordes var att artiklarna skulle vara på engelska, peer-reviewed och inte 

publicerade tidigare än 2006.  
 

3.3 Urval 
Inklusionskriterier som valdes till studien var föräldrar till barn eller ungdom med autism i 

åldern 0-18 år. Artiklarna som söktes skulle vara kvalitativa artiklar.  

Exklusionskriterier var att artiklarna inte skulle handla om föräldrars upplevelser av vuxna 

barn med autism.  

I CINAHL resulterade sökningen i 61 artiklar, Medline 78 artiklar och PsycINFO 21, samma 

artiklar återkom dock i CINAHL och Medline. Då sökningen gjordes först i CINAHL innebar 

det att dubbletter funna i Medline exkluderades. Resultatets alla artikeltitlar lästes och 

värderades utifrån litteraturstudiens syfte därefter lästes kvarvarande abstrakt var för sig av 

författarna för att sedan presenteras för varandra utefter vad som ansågs vara relevant. Nitton 
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artiklar lästes i sin helhet sedan från både CINAHL samt Medline och från PsycINFO lästes 

tolv artiklar i sin helhet. De artiklar som inte ansågs relevanta för syftet eller som inte följde 

kriterierna exkluderades. Efter att ha läst artiklarna i sin helhet kvarstod två artiklar från 

CINAHL, två från Medline och sex från PsycINFO. 

Antalet artiklar som lästes i sin helhet var 31 och 21 av dem kunde direkt därefter exkluderas. 

Fem artiklar exkluderades då de var kvantitativa, sju stycken då åldern på de autistiska barnen 

var över 18 år, fem då fler än föräldrarna intervjuats och det inte gick att urskilja 

resultatsvaren. Två artiklar visade sig handla om barnens perspektiv samt två artiklar om 

andra diagnoser än autism hos barnen och resultatdelen inte urskilde vilket barns förälder som 

svarat. De artiklar som både innehöll kvalitativ och kvantitativ data behölls dock för att 

använda den kvalitativa datan. Slutligen kvarstod tio artiklar vilka var relevanta för 

litteraturstudiens syfte. En litteraturstudie ska sträva efter att innehålla all relevant evidens 

inom valt område (Kristensson, 2014).  

3.4 Värdering/granskning 
Alla artiklar som lästs i sin helhet och svarade mot syftet kvalitetsgranskades utifrån SBUs 

granskningsmall för kvalitativ forskningsmetodik SBU (2014), se bifogad bilaga 2. Mallarna 

fokuserade på artiklarnas syfte, metod del och etiska överväganden och de följdes i sin helhet.  

Artiklarna granskades individuellt av bägge författarna, om någon artikel bedömts olika 

diskuterades dess vetenskapliga kvalité och ett beslut fattades gemensamt om den skulle 

inkluderas i studien eller inte. För att klassas som hög kvalité skulle granskningsmallen 

resultat vara minst 80 % och för att klassas som medelhög minst 60 %. Av artiklarna 

bedömdes fyra ha hög kvalité och sex bedömdes som medelhög, vilket stärker den här 

litteraturstudiens kvalité. Inga artiklar exkluderades på grund av för låg kvalitet.  (Forsberg & 

Wengström, 2016). 

3.5 Etiska överväganden 
Vid urvalet av artiklar för denna studie granskades artiklarnas etiska överväganden. Det 

visade sig att alla artiklar antingen har blivit etiskt godkända eller tagit upp etiska 

resonemang. Tre hade tydligt utskrivet etiskt godkännande i artikeln, i sex av artiklarna kunde 

fakta om etiskt godkännande hittas på tidskriftens hemsida och i en hittades inga tydliga 

godkännanden. Den artikeln inkluderades dock i studien då författarna bedömde att den hade 

tydliga etiska överväganden och att studien genomförts under etiskt korrekta former. Vid 

bedömning avseende etik lades fokus på att de olika studiernas deltagare skulle ha givit 

samtycke, att deltagarna frivilligt var med i studien, att persondata hanterades säkert, att 

deltagarna fick en rättvis behandling, att risken av skada minimerats samt att studien var 

noggrant övervägd (Kristensson, 2014).   

All översättning av språk har skett noggrant med fokus på korrekt tolkning, analys och 

presentation av resultatet har skett objektivt utan påverkan från författarna. Allt resultat som 

svarat på syftet har sammanställts och presenterats. 

3.6 Analys 
En integrerad analys användes för att analysera de artiklar som valdes ut. En genomläsning av 

artiklarna gjordes för att identifiera övergripande likheter och skillnader i de olika resultaten. 

Under analysen av texten skapades även artikelmatriser för alla valda artiklar, se bilaga 3. 

Utefter de likheter och olikheter som identifierades växte olika kategorier fram vilka återfanns 

i resultaten. De olika kategorierna kodades för att lättare få en översikt över analyserad data. 

En sammanställning skedde och de teman som bildades utgjorde sedan grunden för de olika 

kategorierna och underkategorierna som presenteras i resultatet. De bearbetades flertalet 
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gånger för att slutligen bilda fyra kategorier och tio underkategorier (Kristensson, 2014). De 

kategorier som växte fram var: en våg av känslor, familjen påverkas, social påverkan samt 

behov av stöd, se tabell 1. Var de kategoriernas resultat hittades presenteras i resultattabellen, 

bilaga 4. 

4 Resultat 
Tabell 1. Översikt över de kategorier och underkategorier som skapades efter analysen. 

 

4.1 En våg av känslor 
4.1.1 Att få vetskap 

Vissa föräldrar upplevde redan från början att någonting inte stämde med barnet vilket gjorde 

att genererade en stark känsla av skuld (Benderix, Nordström & Sivberg, 2007). Då föräldrar 

fått beskedet om diagnosen oroade många sig omedelbart för barnets framtid, såsom den vård 

och stöd barnet kommer behöva genom livet och hur föräldrarna bäst skulle kunna bistå med 

hjälp (Mitchell & Holdt, 2014).  

Altiere och Von Kluge (2009); Mitchell och Holdt (2014); Koydemir-Özden och Tosun 

(2010)  beskrev föräldrarnas upplevelser efter de fått informationen om deras barns diagnos. I 

studierna berättade föräldrarna att om förtvivlan, depression, stress, extrem upprördhet, 

frustration, förnekelse, sorg och att de känt sig förkrossade. Föräldrarna kämpade med att 

acceptera den nya verkligheten av att ha ett barn med autism och vissa upplevde diagnosen 

som en slags dödsdom, att var dömd till ett svårt liv med lite hopp om återhämtning. Trots 

föräldrarnas chock efter beskedet kunde vissa av dem återhämta sig snabbt, kontrollera sina 

emotionella reaktion och lita på det sociala stödet för känslomässig hjälp och börja söka hjälp 

för barnet. 

Trots att mottagandet av diagnosen av somliga beskrevs som betungande upplevde flera 

deltagare att beskedet inte var stressfullt utan snarare en positivt. En lättnad över att ha fått en 

diagnos upplevdes då de nu äntligen fick veta vad som var fel med deras barn efter att ha 

deltagit i multipla system i sökandet efter svar och hjälp (Corman, 2009).  

4.1.2 Livet med ett barn med AST 

I Koydemir-Özden och Tosun (2010); Benderix et al. (2007) studier berättade föräldrarna hur 

de upplevde att uppfostra ett barn med autism. Deltagarna hade upplevt allvarliga symtom av 

stress, utmattning, utbrändhet, sorg, depressionskänslor, känslan av att förlora kontrollen samt 

Kategori      Underkategori 
En våg av känslor  Att få vetskap 

 Livet med ett barn med AST 

 Känslor inför framtiden 

Familjen påverkas  Förändrade relationer 

 Förändrade aktiviteter 

Social påverkan  En personlig förändring 

 Social isolering 

Behov av stöd  Närstående och andra familjer i samma situation 

 Kunskapen och professionalitet som stöd 

 Stöd från kyrkan och trons betydelse 
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kognitiv försämring i både hemmet och på jobbet. Grunden uppgavs vara utmattning, att vara 

ensam om att ta hand om barnet, finansiella begränsningar, känslan av att alltid vara på sin 

vakt, maktlöshet och andra människors negativa attityder mot barnet. 

I Kuhaneck, Burroughs, Wright, Lemanczyk och Darragh (2010); Altiere och Von Kluge 

(2009); Corman (2009) studier lyftes glädjen och hoppet av att uppfostra ett autistiskt barn 

fram. En kvinna reflekterade över den enkla känslan att glädje var då hennes son var glad, det 

fanns inga gladare barn i världen och det gjorde henne lycklig. Glädje och hopp upplevdes för 

varje framsteg deras barn gjorde i sin utveckling. Glädje upplevdes även då barnen undvek 

negativa beteenden, något som benämndes som ”normala stunder”. Vidare beskrev en 

kvinnan glädjen av det band hon hade med sitt barn. Hon beskrev hur de knutit an på en helt 

ny nivå då hennes son inte kunde använda sig av språk, vilket hon upplevde att andra inte 

gjorde med sina barn. Fysisk kontakt blev istället viktig och något som kan ha ansetts som 

krävande upplevdes av henne som en glädje.  

4.1.3 Känslor inför framtiden 

Många föräldrar oroade sig för sitt barns framtid, men upplevde att då barnet nådde nya 

milstenar i sin utveckling påverkades deras syn på barnets framtid positivt. Det hopp som 

tändes påverkade den tidigare oro som redan funnits för barnets framtid (Corman, 2009). I 

Benderix et al. (2007); Koydemir-Özden och Tosun (2010) studier såg föräldrarna barnens 

förmåga utvecklas positivt och upplevde i och med det ett hopp att deras barn skulle visa en 

ökad självständighet, såsom att klara sig alltmer utan personal. De hoppades även att deras 

barn skulle hitta en meningsfull sysselsättning och andra aktiviteter när de växer upp, såsom 

skola eller att ha ett arbete. En deltagare i Koydemir-Özden och Tosun (2010) studie beskrev 

att hennes enda oro var vad som skulle ske med hennes barn när hon blev gammal eller dog. 

Allt hon ville var att barnet skulle kunna ta hand om sig själv, det var det enda hon önskade. 

4.2 Familjen påverkas 
4.2.1 Förändrade relationer 

Efter beskedet om att barnet diagnostiserats med AST påverkades relationerna bland annat 

inom familjen. Gemenskapen inom familjen upplevdes förändras med en begränsad 

involvering med barnen, skilsmässa och/eller lågkvalitetsförhållanden med deras respektive 

(Koudemir-Özden & Tosun, 2010).  

Föräldrarna i Altiere och Von Kluge (2009) studie beskrev hur både vänskaps- och 

familjerelationen påverkats positivt av att leva med ett barn med AST. Fyra par upplevde att 

barnet stärkt deras äktenskap. Vissa av föräldrarna hade uppmärksammat att deras tidigare 

vänskaper förbättrats under tiden de uppfostrat sitt barn, medan andra upplevde hur deras 

”sanna” vänner växte medan vänner som inte accepterade deras barn succesivt försvann.  

I Koydemir-Özden och Tosun (2010); Gray (2006); Kuhaneck et al. (2010) studier framkom 

att stöd från andra familjemedlemmar, deras respektive, kärleken för deras barn och stöd från 

vänner var viktiga stödpelare. En man i studien uttryckte att lojaliteten och tilliten han och 

hans fru hade för varandra hjälpte dem hantera situationen. De delade med sig av sina 

problem och tog itu med dem tillsammans, mannen beskriver det som det enda möjliga sätt att 

hantera situationen. 

Föräldrar upplevde hur deras barns abnorma beteende påverkade relationen till de andra 

barnen på olika sätt. De kände sig ledsna över barnets våldsamma beteende som fick syskonen 

att dra sig undan då de blev slagna eller att deras saker förstördes. I vissa fall berättar 
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föräldrarna hur syskonen undvek att ta med vänner hem och att de upplevde att det inte fanns 

tid över för syskonen, något som beskrevs utgöra en extra börda i en redan stressfull hemmiljö 

(Benedrix et al. 2007).  I Kuhaneck et al. (2010) beskrev deltagarna med fler än ett barn hur 

de planerat sin egen tid för att få spendera mer tid med sina andra barn då de upplevt att 

barnen känt sig försummade.  

4.2.2 Förändrade aktiviteter 

Kuhaneck et al. (2010); Safe, Joossten och Molineux (2012); Suarez, Atchison och Lagerwey 

(2014), studier beskrev deltagarna hur de planerade och genomförde aktiviteter både med- och 

utan sitt autistiska barn. Deltagarna upplevdes vara tvungna att hålla ett hektiskt schema, 

utöver vanliga uppgifter som en förälder hade såsom att vara chaufför, kock, städerska, 

lekkamrat och uppfostrare. De behövde även koordinera alternativa skolutbildningar, besöka 

extra skolmöten, hantera svåra hälso- och försäkringsfrågor, schemalägga och resa till terapi. 

Det hektiska schemat och deras barns tendenser att få utbrott när rutiner ändrats, krävde 

kontinuerlig planering. För att minimera stress upplevdes att de var tvungna att förbereda och 

varna sina barn innan förändringar i aktiviteter eller miljön gjordes. Vissa hanterade sina olika 

krav genom organisation, upprätthållande av strukturerade rutiner, prioriteringar och att 

släppa taget (Safe et al., 2012). 

I Suarez et al. (2014) beskrev deltagarna i studien måltiderna som de mest stressfulla, kaotiska 

och energinedbrytande aktiviteterna. Som en konsekvens började familjemedlemmarna att äta 

måltiderna separat för att bibehålla frid. De beskrev att de aldrig kunde sitta ned tillsammans 

för en måltid som en familj längre då det var för stressfullt. Upplevelser av måltiderna 

överensstämmande inte med vad de hade föreställt sig för familjen eller hade upplevt innan de 

fick ett barn med autism, något som påverkat deras liv. Vissa deltagares barn upplevdes äta så 

fort de kunde för att de skulle kunna komma bort från syskonet med autism. Det innebar en 

saknad av den normala familjeaktiviteten, då det var det speciella tillfället på dagen som hela 

familjen kunde samlas och anknyta till varandra. Upplevelser kring hur andra föräldrar tog 

saker för givet, så som att kunna gå ut och äta lunch som en familj beskrevs. 

4.3 Social påverkan 
4.3.1 En personlig förändring 

I Benderix et al. (2007); Altiere och Von Kluge (2009); Corman (2009) studier beskrev 

föräldrarna att sedan de fått ett barn med funktionsnedsättningar har de genomgått en 

personlig förändring där de själva utvecklat en djupare förståelse för andra personer med 

svårigheter i livet. Vissa av föräldrarna hade även förändrat sin attityd till mer accepterande 

för människor generellt och utvecklat sitt tänkande om allas lika värde. En personlig tillväxt 

beskrevs där förändringen inkluderade lärdomar från deras erfarenheter vilket resulterade i att 

de växte som personer. En del återgav även att upplevelsen hade gjort dem starkare som 

personer (Corman, 2009). I Altiere och Von Kluge (2009) studie upplevde föräldrarna ett liv 

med ett autistiskt barn som en ovärderlig erfarenhet och att de lärt sig uppskatta livet mer 

generellt. En annan personlig förändring som föräldrarna berättade om var att de inte tog 

saker och ting för givet längre. Deltagarna i studien berättade att de har förändrats till bättre 

människor, exempelvis har de mer tålamod, medkänsla och acceptans.  

Deltagarna i en studie angav att de förändrade sig själva och sänkte förväntningarna om sitt 

barns framtid, sörjde förlusten av det normala livet och ändrade sina uppfattningar om vad ett 

meningsfullt liv var. Studien visade även att trots det gjordes försök att upprätthålla en positiv 

inställning till deras autistiska barn och kampen mot andra människors förutfattade meningar 

(Safe et al., 2012). 
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4.3.2 Social isolering 

Kuhaneck et al., (2010) beskrev att familjer som lever med ett barn med abnormt, hyperaktivt 

och impulsivt beteende ofta får en stressfull miljö hemma. I Benderix et al. (2007) studie 

upplevde föräldrarna att deras barn med AST var i behov av ständig uppmärksamhet, tillsyn 

och ledning. Tiden de spenderat med sina barn upplevdes intensiv, emotionell, fysiskt 

påfrestande och krävande. Situationen blev också ofta värre då familjen befann sig på en plats 

som barnet inte är van vid och av den anledningen valde föräldrarna ofta att stanna hemma 

istället. För föräldrarna innebar det att deras sociala situation hade förändrats avsevärt vilket 

ledde till social isolering som i sin tur ökade deras stressnivåer.  

I studien av Altiere och Von Kluge (2009) beskrevs hur det sociala livet påverkats av att ha ett 

barn med AST, då mindre tid fanns för vänner, familj/släkt, de andra barnen samt ens partner. 

En man hade konstaterat att han snabbt insett att han inte hade ett eget liv längre. Föräldrarna 

upplevde att de aldrig kunde gå ut längre då de var medvetna om barnets problem och oroade 

över vad som kunde ske. Isoleringen ledde till förlorad kontakt med många vänner.   

I Koydemir-Özden och Tosun (2010) studier beskrev att de upplevde att de inte hade något 

privatliv och att de inte kan umgås med vänner. Samma studie tog även upp de negativa 

effekterna på kvinnors privatliv på grund av det heltidsjobb som krävdes med ett barn som har 

autism. En kvinna var tvungen att sluta jobba då hon inte kunde lämna sitt barn till andra, 

barnet behövde ständig tillsyn och hjälp. Kvinnan upplevde att hon inte hade ett socialt liv 

längre och upplevde situationen som väldigt svårt. Samtidigt begränsades ekonomin på grund 

av att den bristande arbetsförmågan på jobbet till en ökad stress. Då endast ena partnern i 

förhållandet kunde arbeta räckte ekonomin inte till och familjen kunde inte delta i sociala 

evenemang.  

Den ekonomiska påverkan och isoleringen den bidrog till diskuterades, flera hade uppgett att 

de inte kunde arbeta alls på grund av den tidsåtgång och tillförda energin för att ta hand om 

sitt barn (Mitchell & Holdt 2014). I Altiere och Von Kluge (2009) hade majoriteten i studien 

uppgett att de slutat jobba när de fick reda på att barnet var autistiskt. Alla familjer i studien 

upplevde att de led ekonomiskt på grund av den förlorade inkomst då kvinnan inte kan arbeta 

och de höga kostnaderna för barnets behandlingar.  

Flera berättade att de ville träffa föräldrar till normalt utvecklade barn men upplevde det svårt 

eftersom andra föräldrar inte förstod deras barn. De försökte istället undvika dem, något som 

resulterade i att de trots försök fortfarande var isolerade. Föräldrarna tog även upp hur hälsan 

och välmåendet upplevdes ha påverkats av att de inte längre kunde delta i sociala aktiviteter 

för deras egna välmående. Deltagarna kämpade ofta med att rättfärdiga deras rätt att spendera 

egentid på aktiviteter för deras egen skull när de redan kämpade med att möta barnets behov 

och lyckas balansera de andra rollerna de hade i livet. När de väl hade tid för sig själva var de 

ofta så trötta att de behövde vila (Safe et. al., 2012). 

4.4 Behov av stöd 
4.4.1 Närstående och andra familjer i samma situation 

I Safe et al. (2012) studie beskrevs hur det var en kamp för alla deltagare att hitta det rätta 

stödet. Vikten av det informella praktiska och emotionella stödet från andra i samma situation 

upplevdes värdefullt, trots de olika föräldrarnas variation i behovet av att dela med sig av sina 

erfarenheter till andra föräldrar. En deltagare förklarade att då du levt med ett barn med AST 

förstod du det och kunde identifiera dig med det, det blev då lättare att vara varandras 
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stödmekanismer, om någon grät var svaret om förståelse logiskt (Benderix et al. 2007); (Safe 

et al. 2012). 

I Safe et al. (2012) studie upplevde föräldrarna även att det sociala nätverket med andra 

föräldrar till autistiska barn innebar att hela deras liv blev centrerat kring autism. Samtidigt 

som stöd välkomnades upplevde de att stödet ibland endast innebar mer arbete. I Kuhaneck et 

al. (2010) studie beskrevs hur stödgrupperna inte upplevdes effektiva, trots att alla deltagare 

rekryterades till studien via stödgrupper. En kvinna uttryckte att stödgruppen inte motsvarade 

hennes behov då alla barn var så olika. Hon berättade att hon hörde föräldrarna klaga på saker 

som hon själv bara kunde önska att hennes barn kunde göra.  

4.4.2 Kunskapen och professionalitet som stöd  

Enligt Kuhaneck et al. (2010) studie måste en förälder till ett barn med AST att inte bara 

känna till fakta och information angående deras barns tillstånd utan behövde också vara 

utbildade om tillämpningen av lagar. Dessutom måste de ha kunskap om tillgängliga resurser 

och tjänster, processer och strukturer inom skolsystemet och försäkringsindustrin för att få rätt 

stöd. Flera olika stressfaktorer upplevdes gällande andras okunskap och den kontinuerliga 

kampen för att få hjälp för sitt barn. Kunskapen de själva hade var nyckeln till att bli en 

framgångsrik förespråkare för sitt barn och att hantera situationer som uppstått. Koydemir-

Özden och Tosun (2010); Kuhaneck et al. (2010) studier beskrev att många föräldrar inte 

visste vid diagnostillfället vad autism var och att informationen de fått inte skildrade 

diagnosens olika spektrum. De hade istället själva fått söka och lära sig på egen hand och 

utbildade samtidigt sina familjemedlemmar och samhället. I deras förmåga att hantera och 

förespråka barnets behov var kunskapen ett viktigt instrument. 

I Safe et al. (2012) studie upplevdes ofta en bristande medvetenhet kring autism stötas på. I 

förhållande till deras barns tillstånd och behov upplevdesördömande och känslolöshet från 

andra föräldrar. Även familjemedlemmar tycktes sakna förståelse för tillståndet vilket ledde 

till att möjligheten att få stöd minskade. Skolpersonalen upplevdes även ha missförstått deras 

barn, vilket gjorde att stödet från skolan också försvårades. Ett behov av att försvara och 

utbilda familjemedlemmar, vänner och personal samt elever på deras barns skola för att 

möjliggöra en grund för stöd upplevdes. När direkt negativa fördomar framkom istället för 

den vanliga okunnigheten förändrades uppgiften från att utbilda till att tvingas försvara sina 

barn. 

I Corman (2009) studie beskrev föräldrarna hur beskedet om diagnosen innebar tillgång till 

specialiserad hjälp och stöd för deras barn och dem själva. Upplevelsen att kunna börja agera 

var positiv och kändes ofta som en lättnad då det nu kunde börja hjälpa sina barn. Föräldrarna 

i Safe et al. (2012) studie tog upp den hårda kampen för deras barns tillgång till terapi och hur 

de upplevde terapeuterna både praktiskt och emotionellt stödjande. Samtidigt upplevdes då 

belastning och känslan av utbrändhet blev mer påtaglig på grund av den finansiella kostanden 

och tiden som terapin krävde.  

Safe et al. (2012); Suarez et al. (2014); Mitchell och Holdt (2014); Keenan, Dillenburger, 

Dohery, Byrne och Gallagher (2010) studier tog upp föräldrarnas uttryckta upplevelser av 

behovet av professionellt stöd vilket inkluderade lärare i skolan samt kuratorer. Den oväntade 

och varierande inställningen och känslan för deras barn var en konstant kamp som skapade ett 

behov av stöd för dem själva och barnen.  

I Suarez et al. (2014); Keenan et al. (2010) studier upplevde föräldrarna att trots professionell 

hjälp sågs inga förbättringar. Flera föräldrar hade blivit erbjudna professionellt stöd men 
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ingen uppgav att de hade kontakt med stödet lägre. De tog även upp hur flera föräldrar 

upplevt bemötandet med professionaliteter. Föräldrarna upplevde att de inte togs seriöst och 

att rätt frågor aldrig ställdes angående deras barn. De fick aldrig de frågor som förväntandes 

gällande vad de visste om sina barn, då deltagarna ansåg att mamman alltid visste bäst. Vidare 

berättade de om hur samarbetet mellan föräldrar och det professionella stödet var 

problematiskt. Föräldrarna upplevde att det ofta pratades över huvudet på dem och att de 

borde visa samma respekt för dem som de gjorde för sina arbetskollegor. Många föräldrar 

önskade att de blev mer respekterade och att de även fick fatta beslut angående sina barn. De 

upplevde att det tycktes finnas en underliggande känsla av att det var ”vi mot dem”, en barriär 

de uttryckte måste brytas. 

4.4.3 Stöd från kyrkan och trons betydelse  

I Gray (2006); Altiere och Von Kluge (2009) studier tog föräldrarna upp upplevelsen av 

behov av andligt stöd. I Gray (2006) studie beskrev en kvinna att hennes tro på gud vad det 

viktigaste av allt. Hon upplevde att det var tron som hållit henne vid sunt förnuft och på banan 

genom dessa år.  

I Altiere och Von Kluge (2009) studie beskrevs det stödet de upplevt från sin kyrka, som 

bland annat samlat in pengar till familjen för att göra det möjligt för dem att åka på semester, 

samt hur medlemmarna i kyrkan hjälpt till att renovera huset då de var borta. Kyrkan hade 

även fortsatt stötta dem finansiellt och emotionellt. Vidare tog studien upp hur föräldrar också 

upplevt hur kyrkan de tillhörde inte bidrog med det nödvändiga accepterandet och stödet som 

familjerna behövde. Det innebar att de fick hantera ännu en förlust av en viktig resurs. Två 

par beskrev hur de upplevt att de varit tvungna att lämna kyrkan efter att ha fått ett barn med 

AST. Ena familjen berättade om hur pastorn inte accepterade deras sons funktionsnedsättning 

medan den andra familjen upplevde att de fått arga blickar från andra medlemmar då deras 

barn inte betett sig som ”barn borde”.   

4.5 Resultatsammanfattning 
Föräldrarna upplevde en våg av känslor från beskedet om att deras barn hade AST, under 

barnets vardagsliv och inför framtiden. Spannet av känslor var brett och bland annat 

upplevdes chock, förtvivlan, depression, utmattning, upprördhet, frustration, glädje, acceptans 

och hopp. Familjen påverkades av den nya situationen och relationer inom familjen 

påverkades inom flera olika områden. Möjligheten till aktiviteter upplevdes även förändrats. 

Föräldrarna påverkades socialt i form av en personlig förändring och social isolering. Ett 

behov av stöd växte fram hos föräldrarna där närstående, andra familjer i samma situation, 

professionalitet, kunskap samt religion visade sig vara viktiga stödpelare. 

5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 
En deskriptiv litteraturstudie användes för att finna föräldrarnas olika individuella och 

gemensamma upplevelser (Kristensson, 2014). Sökningarna utfördes i Medline och CINAHL 

vilka är de två största databaserna för publicerade artiklar inom omvårdnadsvetenskap 

(Forsberg & Wengström, 2016). En sökning i PsycINFO gjordes även då relevant forskning 

även kunde finnas där.  

Ett beslut togs av författarna att endast inkludera kvalitativa artiklar för att på bästa sätt kunna 

förstå och beskriva föräldrars enskilda upplevelser. Kvalitativa artiklar syftar till att fokusera 

på deltagarnas eget perspektiv (Kristensson, 2014). Enligt Rosén (2012) bör ett 
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examensarbete inkludera antingen kvalitativa eller kvantitativa artiklar utifrån 

forskningsfråga, en systematisk litteraturöversikt kan dock innehålla båda metoderna. 

Sökningarna i både CINAHL, Medline och PsycINFO innehöll ämnesordet ”parents” vilket 

innehöll flera underliggande ämnesord som även de ingick i litteraturstudiens syfte. Genom 

att markera ”explode” i databasens ordlista innebar det att fler värdefulla artiklar som svarade 

på syftet hittades. När sökningen gjordes visade det sig att forskning främst gjorts kring 

kvinnors upplevelser av att ha ett barn med AST. Då författarna valt att inkludera alla 

föräldrakategorier innebar det att hälften av artiklarna handlade om endast kvinnors 

upplevelser.  

I CINAHL och Medline var ”life change event” ämnesord. Då sökningarna med enbart ”life 

change event” tillsammans med ”autism spectrum disorder” och ”parents” gjordes, innebar 

det att sökningsresultaten endast visade enstaka livsförändrande händelser. Då AST inte är en 

enstaka livshändelse utan något som följer livet behövdes därför ämnesordet ”life change 

event” ändras. För att få ett sökresultat som motsvarar syftet användes ”adaptation” vilket 

precis som ”life change event” var en underliggande synonym till upplevelser, känslor och 

beteenden i svensk MeSH. Då ”adaptation” söktes som fritextord med trunkering innebar det 

att alla artiklar som innehöll adaptation inkluderades i sökningen. Att söka fritextord med 

trunkering är att rekommendera för att inte missa viktiga sökresultat (Forsberg & Wengström, 

2016). I PsycINFO användes inte ”adaptation” då ”experiences” kombinerat med ”life 

experiences” täckte vidden av upplevelser från enstaka till livslånga. 

Artiklarna som söktes fram begränsades till årtalen 2006-2016 då en litteraturstudie ska sträva 

efter att innehålla så aktuell forskning som möjligt. Inga generella riktlinjer finns däremot 

kring hur tidsbegränsningarna ska se ut, utan avgörandet ligger hos författarna utifrån det som 

undersöks (Kristensson, 2014). Då forskningen kring AST varit så revolutionerande den 

senaste tiden och medvetenhet nu finns inom området ansåg författarna att en begränsning på 

max tio år var relevant. 

De använda orden i databaserna kombinerades med hjälp av booleska sökoperatorer, för att 

kunna kombinera de olika indexorden med varandra samt få med närliggande begrepp 

(Kristensson, 2014). Sökning nummer ett gjordes i CINAHL och de artiklarna med intressanta 

titlar sparades, vilket innebar sparad tid när sökningen genomfördes i MEDLINE, då redan 

valda artiklar inte behövde läsas igen. I MEDLINE kan avgränsningar inte göras för att 

exkludera artiklar som finns hos CINAHL, vilket är en förklaring varför så många artiklar 

hittades men inte gick vidare i granskningen. 

För att inte riskera missbedömning av artiklarnas vetenskapliga kvalité eller missa relevant 

data granskades litteraturstudiens artiklar individuellt av författarna vilket stärker studiens 

trovärdighet (Kristensson 2014).  

Då litteraturstudiens syfte var att beskriva föräldrars upplevelser av att leva med ett barn med 

autism, ett antagande var att upplevelser kring aktiviteter såsom måltider även var relevanta. 

Måltider anses vara en viktig daglig rutin som involverar hela familjen (Burgess-Champoux, 

Larson, Neumark-Sztainer, Hannan & Story, 2009). Artiklar i sökningsresultatet som specifikt 

handlade om upplevelser kring måltider exkluderades därför inte. En studie kvarstod och 

användes till litteraturstudiens resultat. Det visade sig även att fler artiklar som endast 

handlade om upplevelser också tog upp måltider, vilket författarna anser som en styrka för att 

artikeln skulle inkluderas. 
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Två av litteraturstudiens artiklar handlar om coping men vid genomläsning framkom att de 

handlar om föräldrars upplevelser av coping. Författarna gjorde därför ett val att läsa 

artiklarna i sin helhet för att inte riskera att missa eventuellt viktig forskning. Studierna kom 

att innehålla många spektrum av upplevelser vilka var relevanta för resultatet.  

Den tydliga beskrivningen av hur resultatet bearbetats genom en integrerad analys ökar även 

studiens trovärdighet. Flera artiklars resultat visade på liknande upplevelser, ett antagande var 

att kan vara en styrka i studien och gör den mer trovärdig (Kristensson, 2014). Vissa artiklar 

innehöll både kvalitativ och kvantitativ data, där den kvalitativa datan tydligt kunde urskiljas. 

De artiklarna användes i studien då den kvalitativa datan ansågs vara av värde.  

 Artiklarnas urval hade en bred demografisk dataspridning. Urvalet innefattar olika åldrar hos 

föräldrarna, både kvinnor och män, ensamstående eller gifta, både en barns- och 

flerbarnsföräldrar olika etniciteter i olika delar av världen, olika samhällsklasser och 

utbildningsnivåer. Ett annat sätt att öka trovärdigheten är genom att ha ett varierat urval 

(Kristensson, 2014). Det varierade urvalet genererade ett antagande att studiens resultat är 

överförbart till föräldrar med barn diagnostiserade med autism, framförallt kvinnor. Eftersom 

de var överrepresenterade i de funna studierna som ingick i litteraturstudien. 

5.2 Resultatdiskussion 
Studiens resultat visar att föräldrar till barn med autism/AST upplever ett spektrum av 

känslor, behov och olika förändringar. Upplevelserna varierar men även i grad och intensitet. 

Utifrån vald teoretisk referensram, familjefokuserad omvårdnad, kommer de mest relevanta 

delarna av resultatet att diskuteras.  

I litteraturstudiens framkommer att föräldrarna upplevde att något inte stämmer med deras 

barn långt innan andra misstänkt något, vilket genererar känslor av skuld. Resultatet stärks av 

van Tongerloo et al. (2015) studie som beskriver föräldrars upplevelser av att de var de första 

som märkte barnets utstickande beteende, men även att då de sökt hjälp togs de inte seriöst. 

Varken deras primärvårdsläkare eller skolsköterskor upplevdes hjälpa dem, trots deras barns 

abnormala och okontrollerbara beteende. Skuld och misslyckande tas upp som två primära 

upplevelser i kampen om hjälp från sjukvården tillsammans med känslan av maktlöshet då de 

upplever att beslut fattas utan deras påverkan. Litteraturstudien visar också hur föräldrarna 

upplever att hälso- och sjukvårdens professionalitet inte tar dem på allvar eller visar hänsyn 

för deras åsikter och oro kring sina barn. Behovet av stöd redan innan och efter diagnosen 

upplevs problematiskt och en ”vi mot dem” känsla tas upp. Wright och Leahey (2005) 

beskriver hur både sjuksköterskan och familjen tillsammans måste genomgå förändringar för 

att nå resultat inom den familjefokuserade omvårdnaden. Det primära för att kunna tillämpa 

familjefokuserad omvårdnad och arbeta tillsammans uppges vara att alla hinder först måste 

avlägsnas så som förutfattade meningar och förförståelse. 

Litteraturstudien visar på en stor vidd av olika känslor och motgångar som föräldrarna upplevt 

under livet med sitt autistiska barn. Theara och Abbott (2015) studie stödjer litteraturstudiens 

resultat kring hur föräldrar upplever deras barns autism olika och stöter på olika svårigheter. 

Upplevelserna beskrevs förekomma redan innan barnet blivit diagnostiserat med AST och har 

fortlöpt under hela barnets uppfostran. De olika upplevelserna som framkommit i 

litteraturstudiens resultat kring att få svar om barnets tillstånd stödjs av Hoogsteen och 

Woodgate (2013) studie som beskriver olika initiala känslor och tar även upp och stödjer 

litteraturstudiens resultat om hur föräldrarna upplever sig vara socialt isolerade, att de var 

tvungna att klara sig på egen hand efter att de fått en diagnos samt hur samhället saknade 

kunskap och förståelse för vad autism innebar. Wright och Leahey (2005) uppger hur 

sjuksköterskan behöver en tydlig förståelse för den mest akuta oron och det värsta lidanden 
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för att göra förändringen tillsammans med familjen möjlig. Det är viktigt att alla 

familjemedlemmars perspektiv på problemet eller sjukdomen och hur det påverkar familjen 

och relationerna undersökts. Fokus ska ligga på familjens alla upplevelser och att det varken 

finns rätt eller fel kring hur familjer ska fungera. 

 

Litteraturstudien visade också att en funktionsnedsättning innebär ett socialt utanförskap och 

tydliggjorde den brist på kunskap samhället har. Det tydliggörs i flera sammanhang hur 

samhällets förutfattade meningar inte bara påverkar den drabbade individen utan även hela 

familjen. Enligt Internation Council of nurses etiska kod delar sjuksköterskan ansvar med 

samhället för att initiera och främja insatser som tillgodoser allmänhetens, och i synnerhet 

sårbara befolkningsgruppers, hälsa och sociala behov (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

Harpur (2012) studie beskriver hur personer med funktionsnedsättningar globalt får utstå 

diskriminering och leva under socialt utanförskap. Upplysta människor uppges känna igen 

den roll samhället har i att invalidisera människor med funktionsnedsättningar och en kamp 

kvarstår med att få bort den negativa märkningen som denna sociala mångfald har. Det 

uppges dock inte finnas något facit som gör det möjligt för personer med 

funktionsnedsättningar att utöva sin mänskliga rätt som fullvärdiga medborgare. 

Ett antagande som författarna gör är att mer kunskap, allmän förståelse och stöd kring AST 

skulle bidra till en lättare vardag och social acceptans för familjer med barn med AST.  

Litteraturstudien tar upp behovet av stöd inom flera dimensioner, det sociala stödet av 

människor i deras närhet, behovet av det professionella stödet samt andligt stöd för att klara 

av den svåra situationen. Pelentsov, Laws och Esterman (2015) studie stärker 

litteraturstudiens resultat kring hur föräldrar till barn med olika diagnostiserade tillstånd 

innebär ett livstidsengagemang. Ofta innebär det en förändring i arbetsmönster, inkomst och 

hushållsansvar. Föräldrarna kommer dessutom behöva specialist hälsokunskap så som 

exempelvis dietister, omvårdnadskunskap och resurser utöver de som normalt krävs av 

föräldrar generellt. 

Vad som är viktigt men även förvånande är den påvisade bristen av stöd som erbjuds till 

föräldrar och familjer med ett barn med AST. Då litteraturstudien visar att föräldrar upplever 

hur familjen påverkats av situationen, både individuellt och som en enhet, är ett antagande att 

familjefokuserad omvårdnad bör tillämpas för att bättre erbjuda stöd till familjerna. Harrison-

Elder och D’Alessandro (2009) studie stödjer litteraturstudiens resultat om hur familjer med 

barn med AST ofta stöter på stora utmaningar och familjerna behöver vara utrustade med alla 

tillgängliga resurser för situationen och de behöver mer stöd för att fungera. Studien menar att 

med rätt ledning kan familjerna förstå tillståndet, möta motgångarna och lära sig att fungera 

väl. 

Wright och Leahey (2005) artikel beskriver hur arbetet med familjer inom sjukvården ger 

vårdpersonal möjligheter att hjälpa familjemedlemmar att tillsammans med den problematik 

de lever med minska lidande och öka känslan av välbefinnande. Processen med att samarbeta 

med familjer och tillämpa en mer familjefokuserad omvårdnad är full av möjligheter. Det 

krävs dock att personalen är utbildad. Duhamel, Dupuis och Wright (2009) beskriver hur 

sjuksköterskor upplever behov av mer utbildning kring det bästa sättet kan engagera familjen i 

praktiken. Ett antagande författarna gjort är att om vårdpersonal varit mer insatta i 

tillämpningen av familjefokuserad omvårdnad kan resultatet kring föräldrars upplevelser av 

det erbjudna stödet ha sett annorlunda ut. 

Wittenberg och Prosser (2016) menar att det inte bara är personen/patienten med diagnosen 

som är drabbad utan att även anhöriga kan vara i lika stort behov av medicinsk och 
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psykologisk omvårdnad. Risken finns att då omvårdnadspersonal inte ser en helhetsbild utan 

endast ett medicinskt perspektiv blir tillämpningen av familjefokuserad omvårdnad svårare. 

Helhetsbilden behöver inkludera mer än bara patientens upplevelser på flera plan utan även 

familjens och samhällets. Familjestrukturer kan se olika ut inom olika kulturella härkomster 

och det blir därför viktigt för vårdpersonal att identifiera de resurser som finns inom familjen. 

Trots forskningsläget kring att kvinnor är de som primärt tar hand om barnen anser författarna 

är det av stor vikt att männen och syskonen i familjen inte åsidosätts.  För en djupare 

helhetsbild bör även samhällsaspekter så som kultur, genus och ekonomi vägas in i 

omvårdnaden, då forskning visar att samhället saknar kunskap för funktionsnedsättningar 

(Harpur, 2012). En större kunskap hos medmänniskor skulle underlätta familjens vardagsliv 

och minska social isolering och utanförskap.  

Hälften av litteraturstudien bygger på studier där endast kvinnors upplevelser framkommer 

och i övriga studierna framgår det att majoriteten av föräldrarna är kvinnor. Ett antagande är 

att då kvinnor visat sig stå för den grundläggande omvårdnaden är det de som anser sig ha 

flest upplevelser kring att leva med ett autistiskt barn och därmed tackar ja till studierna 

(Bornstein et al., 2011). Någon skillnad mellan de olika studierna kan dock inte tydligt 

urskiljas och de upplevelser som de olika föräldrakategorierna upplever var liknande. Det kan 

vara så att litteraturstudiens resultat kan ha påverkats av det faktum att majoriteten av datan är 

insamlad från kvinnor med barn med AST.  

Litteraturstudien har använt sig av studier vilka genomförts i sju länder med olika ekonomiska 

förutsättningar. Det fattigaste landet där studier genomförts var Sydafrika vars 

bruttonationalprodukt (BNP) 2014 var 6478$ per person jämfört med det rikaste, Australien 

som samma år uppmätte 61 887$ BNP per person(Svenska FN-förbundet, 2016). Alla länder 

där studierna är gjorda är medlemmar i FN vilket innebär att de även ska följa den allmänna 

förklaringen om mänskliga rättigheter. Förklaringen säger bland annat att var och en har rätt 

till social trygghet och är berättigad till de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som 

krävs för hävdandet av hens människovärde och utvecklingen av personlighet. Det ska 

förverkligas genom nationella åtgärder och mellanfolkligt samarbete i enlighet med varje stats 

organisation och resurser (Svenska FN-förbundet, 2008).  Politiska och ekonomiska 

motgångar eller åtgärder kan leda till ojämlikhet och svagheter i hälso- och sjukvårdssystemet 

vilket oundvikligt resulterar i ökade nivåer av mänsklig utsatthet. Det innebär att etiska 

utmaningar dagligen uppstår då säkra medel för att finansiera en god sjukvård är 

problematiska att finna (Nunes, Rego och Nunes, 2015). De socio-ekonomiska faktorerna och 

fördelningen av resurser kan vara en grund till varför vård och stöd inte levde upp till de 

förväntningarna föräldrarna hade. Trots att studierna härstammar från olika länder har 

resultatet dock visat ett konsekvent behov av stöd oavsett ekonomisk situation. Ett antagande 

är att då studierna kommit från medelinkomstländer eller högre, har kunskap om hur utsatta i 

låginkomstländer gått förlorad. Då utvecklingen inom hälso- och sjukvård inte är densamma 

finns risken att barn med AST aldrig diagnostiseras vilket innebär att de inte inkluderats i 

litteraturstudien.  

 

5.3 Slutsats 
Kunskapsläget är idag, trots den stora utvecklingen inom AST-forskning alldeles för litet och 

stödet som erbjuds drabbade familjer täcker inte de behov som finns. För föräldrar med ett 

barn med AST innebär det att hela livet påverkas och vardagen genomgår många 

förändringar. Föräldrar upplever att stöd behövs på flera nivåer, professionellt, från anhöriga 

och från övriga i samhället. Som sjuksköterska är det viktigt att få en förståelse för 

föräldrarnas olika upplevelser för att kunna erbjuda rätt stöd. 
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5.4 Kliniska implikationer  
För att underlätta föräldrar till barn med AST att få en god vård och stöd till hela familjen kan 

sjuksköterskan ta del av föreliggande studie för att få ökad kunskap om föräldrars upplevelser 

av vardagen med ett autistiskt barn. Litteraturstudien har visat på hur föräldrar upplever 

bristande professionellt stöd och önskan om mer hjälp, vilket kan ses som en indikation för att 

arbetet inom det området behövs utvecklas. Det kan vara grunden som behövs för att en mer 

strukturerad omvårdnad och att familjen i fokus ska prioriteras. Genom att verksamma 

sjuksköterskor och annan vårdpersonal tar del av litteraturstudien anser författarna att det kan 

underlätta för utvecklandet av en djupare förståelse och kunskap i bemötandet av den utsatta 

gruppen. 

5.5 Förslag på ytterligare forskning 
Det aktuella forskningsläget inom föräldrars upplevelser av att leva med ett barn med AST 

framförallt riktat sig till kvinnors upplevelser anser författarna att vidare forskning bör få en 

bredare förståelse för mäns upplevelser. Många studier lyfte föräldrarnas upplevelser kring 

oro och skuld över familjens andra barn vore det intressant om forskning kring familjen som 

en enhet eller syskonens upplevelser av situationen genomfördes. En brist på stöd påvisats 

vore forskning kring hur professionen samt vårdpersonal ser på situationen också vara 

relevant. En bredare grund skulle då även finnas för att tillämpa familjefokuserad omvårdnad 

vilket vore önskvärt för sjuksköterskans roll att fördjupa sig i den omvårdnaden familjen är i 

behov av. 
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Bilagor 
Bilaga 1 - Sökmatris 

1(3)  Sökmatris Medline 

Databas Sökning Ämnesord/ 

Sökord 

Resultat 

Av 

sökning 

Urval 1 

Lästa 

titlar 

Urval 2 

lästa 

abstrakt 

Urval 3 

lästa 

artiklar 

Urval 4 

granskade 

artiklar 

Urval 5 

använda 

artiklar 

Medline 

2016 09 

20 

S1 (MH ” 

Parents”) med 

explode 

85,825      

 S2 (MH ”Autistic 

Disorder”) 

17,579      

 S3 Adaptaion*(fri

text) 

275,492      

 S4 S1 AND S2 

AND S3 

135      

 S5 S1 AND S2 

AND S3 med 

English 

language 

Published 

2006 0101- 

20161231 

infant: 1-23 

months  

all infant: 

birth-23 

months  

adolescent:  

13-18 years  

child, 

preschool:  

2-5 years  

child: 6-12 

years  

 

78 78 20 9 2 2 
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2(3) Sökmatris CinAhl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Databas Sökning Ämnesord/ Sökord Resultat 

Av 

sökning 

Urval 1 

Lästa 

titlar 

Urval 2 

lästa 

abstrakt 

Urval 3 

Lästa 

artiklar 

Urval 4 

Granskade 

artiklar 

Urval 5 

använda 

artiklar 

Cinahl 

2016-09-

20 

S1  (MH ” Parents”) med 

exlode 
62,597      

 S2  (MH ”Autistic 

Disorder”) 
15,021      

 S3  Adaptaion*(fritext) 40,571      

 S4  S1 AND S2 AND 

S3 

91      

 S5  SI AND S2 AND S3 

med Peer reviewed 

English language 

Published 2006 

0101- 20161231 

All child 

61 61 21 10 2 2 
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3(3) Sökmatris PsycInfo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Databas Sökning Ämnesord/Sökord Resultat 

av 

sökningen 

Urval 1 

Lästa 

titlar 

Urval 2    

Lästa 

abstrakt 

Urval 3  

Lästa 

artiklar 

Urval 4 

Granskade 

artiklar 

Urval 5 

Använda 

artiklar 

PsycINFO 

2016-09-

01 

S1 (MM “Autism spectrum 

disorder”) 

29 183      

 S2 (MM “Parents”) 17 796      

 S3  (DE “Life experiences”) 16 436      

 S4 (DE “Experiences 

(events)”) 

10 798      

 S5  S1 AND S2 AND S3 

OR S4 

12      

 S6  S2 Explode 45 052      

 S7 S1 AND S2 Explode 

AND S3 OR S4 

35      

 S8 S1 AND S2 Explode 

AND S3 OR S4 med 

limits, peer reviewed, 

engelska och 2006-2016 

21 21 14 11 6 6 
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Bilaga 2 - granskningsmall 

 

Bilaga 5. Mall för kvalitetsgranskning av studier med 
kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser 

reviderad 2014 

SBU:s granskningsmall bygger på tidigare publicerat material [1,2], men har bearbetats och 
kompletterats för att passa SBU:s arbete. 

Författare:  ____________________  År:  _________  Artikelnummer:  __________ 

 

Anvisningar: 

• Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten. 

• Alternativet ”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant. 

 

Kommentarer (urval, patientkarakteristika, kontext etc): 

 

 

Hög     Medelhög     Låg   

      

a)   Utgår studien från en väldefinierad  

problemformulering/frågeställning? 

Kommentarer (syfte, problemformulering, frågeställning etc): 

      

a)   Är urvalet relevant? 

b)   Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet? 

c)   Är kontexten tydligt beskriven? 

d)   Finns relevant etiskt resonemang? 

e)   Är relationen forskare/urval tydligt beskriven? 
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 mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik  5:1 

 

 

e) Genereras hypotes/teori/modell? 

f) Är resultatet överförbart till ett liknande 
sammanhang (kontext)? 

 
g) Är resultatet överförbart till ett annat 

sammanhang (kontext)? 

 

Kommentarer (resultatens tydlighet, tillräcklighet etc): 

      

a)   Är datainsamlingen tydligt beskriven? 

b)   Är datainsamlingen relevant? 

c)   Råder datamättnad? 

d)   Har forskaren hanterat sin egen förförståelse  

i relation till datainsamlingen? 

Kommentarer (datainsamling, datamättnad etc): 

      

a)   Är analysen tydligt beskriven? 

b)   Är analysförfarandet relevant i relation  

till datainsamlingsmetoden? 

c)   Råder analysmättnad? 

d)   Har forskaren hanterat sin egen  

förförståelse i relation till analysen? 

Kommentarer (analys, analysmättnad etc): 

      

a)   Är resultatet logiskt? 

b)   Är resultatet begripligt? 

c)   Är resultatet tydligt beskrivet? 

d)   Redovisas resultatet i förhållande  

till en teoretisk referensram? 
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Bilaga 3. Artikelmatris         Artikelmatris 1(10)

Författare  

Artikeltitel, 

tidskrift, Land 

Syfte Metod/Design Värdering Resultat 

Altiere, M. J., 

& Von Kluge, 

S. (2009) 

Searching for 

acceptance: 

Challenges 

encountered 

while raising a 

child with 

autism. 

Journal of 

Intellectual & 

Developmental 

Disability. 

34(2): USA 

Syftet var att 

undersöka positiva 

upplevelser och 

förändringar som 

kan uppstå när barn 

uppfostras med 

detta unika 

funktionshinder. 

Metod: Kvalitativ med undersökande design 

Population: Föräldrar till barn som uppfyllde kriterierna i 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders för autism, 

Aspergers syndrom och genomgripande utvecklingsstörning vilka 

var bosatta i Michigan, USA.  

Inklusionskriterier: Endast familjer med barn som uppfyllde 

kriterierna i Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

för autism, Aspergers syndrom och genomgripande 

utvecklingsstörning. 

Exklusionskriterier: fanns ej. 

 

Urvalsförfarande: Föräldrarna rekryterades från lokala 

autismorganisationer i sydöstra Michigan och från en ''Autism i 

Michigan” e-postgrupp.  

 

Urval: 26 gifta par med ett totalt antal av 52 deltagare (26 kvinnor 

och 26 män). Familjerna var främst europeisk-amerikanska, med 

undantag för två flerkulturella familjer och en arabamerikansk 

familj. 

 

Datainsamligsmetod: Semi-strukturerade intervjuer med målet att 

få en så detaljerad kvalitativ information som möjligt om 

svårigheter som familjer med autistiska barn kan möta. Följande 

fråga ställdes: finns det några värdefulla upplevelser som du lärt 

dig från att ha uppfostrat ett barn med autism? Genom att starta 

med en öppen fråga innebar det att intervjuaren lät föräldrarna styra 

intervjun i sin egen riktning. Tydliggörande frågor ställdes om 

otydligheter dök upp. Intervjuerna skedde i deltagarnas hem och 

båda föräldrarna intervjuades samtidigt.  

Analysmetod: Grounded theory 

Styrkor: Många 

citat från 

intervjuerna, rätt 

kontext, tydlig 

datainsamling och 

analys. Bra 

beskrivna 

inklusionskriterier.  

Tydligt syfte 

  

Svagheter: Oklart 

urvalsförfarande, 

otydlig design. 

 

Kvalitét: Hög 

När föräldrarna upptäckte att hans eller hennes barn 

hade autism var detta en livsförändrande händelse. 

Alla familjer upplevde förtvivlan, sorg, förnekande, 

förvirring och ilska efter denna upptäcka. Fyra par 

beskrev upplevelsen som en förlust som är 

jämförbar med ett dödsfall i familjen. Varje 

förälder funderade om hans eller hennes barn 

någonsin skulle leva ett ”normalt” liv.  

 

Förlust av stöd: Föräldrar upptäckte också snabbt 

att uppfostra ett barn med autism är en 24 timmars, 

sju dagar i veckan jobb och detta var en upprörande 

verklighet för föräldrarna, eftersom de mesta av 

deras tid spenderades med att hjälpa sitt barn, de 

hade därmed mindre tid för vänner, andra barn och 

sin make. 

 

Nästan alla kvinnor i denna studie slutade jobba 

efter de upptäckt att deras barn hade autism vilket 

led att de lider finansiellt på grund av att kvinnorna 

inte har någon inkomst. 

 

Under hela processen sökte föräldrarna efter 

lösningar för sina barns problem, de blev effektiva 

forskare och förespråkare. De gjorde en hel del 

läsning, var aktiva i olika autism konferenser, 

stödgrupper för att få mer kunskap. 
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Artikelmatris 2(10)  

Författare, 

artikeltitel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod/Design Värdering Resultat 

Benderix, Y., 

Nordström, 

B., & 

Sivberg, B. 

(2007). 

Parents’ 

experience of 

having a 

child with 

autism and 

learning 

disabilities 

living in a 

group home. 

SAGE 

Publications 

and The 

National 

Autistic 

Society. 

10(6). 

Sverige. 

 

Syftet med 

studien var att 

beskriva 

upplevelser 

hos fem par 

vilka har ett 

barn med 

autism och 

inlärningssvår

igheter, där 

alla barn för 

nuvarande har 

bott på ett 

gruppboende i 

nästan 2 år. 

Metod: Kvalitativ med fenomenologisk design. 

Population: Föräldrar till autistiska barn i  

åldrarna 10-11 år vilka planeras flytta till ett 

gruppboende. 

 Inklusionskriterier: Barnen ska ha 

diagnostiserats med autism. Exklusionskriterier: 

Hittades ej.  

 

Urvalsförfarande: Forskarna blev kontaktade av 

intuitionen för barn- och ungdomsvård för att 

genomföra en utvärderingsstudie av 

gruppboendets kvalitét då boendet var nystartat 

av föräldrarna till barnen.  

 

Urval: 10 föräldrar vilka bestod av 5 par av 

okänd kön/ålder. Urvalet bestod av alla föräldrar 

till barnen som ska flytta boendet. Det fanns 

inga bortfall. 

 

Datainsamlingsmetod: Semistrukturerade 

fenomenologiska intervjuer användes vid bägge 

intervjutillfällena. Första intervjun ägde rum 

flera månader innan flytten till boendet och 

skedde parvis. Den andra intervjun skedde 2 år 

efter flytt och föräldrarna intervjuades då 

individuellt. Intervjuerna tog 1,5-2 timmar. 

 

Analysmetod: Fenomenologisk analys. 

Styrkor: Tydligt 

beskriven 

datainsamlingsmetod. 

Bra 

datainsamlingsmetod 

utifrån syftet. Tydligt 

beskrivet syfte. Rätt 

kontext. Tydlig 

design. Många citat 

från intervjuerna. 

 

Svagheter: Då 

populationen även 

grundat boendet finns 

risk för påverkat 

resultat.  

 

Kvalitét: Hög 

  -Sorg över att inte ha ett normalutvecklat barn. Vissa föräldrar kände 

redan från början att något var fel med deras barn vilket även innebar 

att de ofta kände skuld. 

-Attityder mot andra personer med problem har förändrats. Vissa 

föräldrar upplevde att sen de själva fått ett barn med 

funktionsnedsättningar har de utvecklat en djupare förståelse för andra 

med svårigheter i livet. 

-Det avvikande beteendet hos barnet var ibland omöjligt att kontrollera. 

Föräldrarna upplevde att de var tvungna att ha koll på sitt barn varje 

sekund de var vakna. 

-Total utmattning. Vissa barn har allvarliga problem med sömnvanor 

och är ofta hyperaktiva, föräldrarna upplever att de lider från allvarliga 

symtom av stress, utmattning, depressionskänslor, känslan av att tappa 

kontroll och bristande kognitiv funktion.  

-Social isolering. Föräldrarna väljer ofta att stanna hemma på grund av 

den svårhanterade situationen och deras sociala situation har förändrats 

avsevärt. 

-Syskon påverkas negativt. Föräldrarna upplevde att det autistiska 

barnets avvikande beteende påverkade de andra barnen i familjen på 

olika sätt.  

 

-Lättnaden för familjen när barnet hade flyttat till gruppboendet: två år 

efter att barnet hade flyttat kunde föräldrarna säga att hela familjen hade 

mått bättre. 

 -Dela erfarenhet med andra föräldrar: alla föräldrar hade upplevt möten 

med gruppboendet som något värdefullt. Med att hade viljan om att 

andra professionella skulle vara med 

 Hopp inför framtiden: föräldrarna upplevde att deras barn förmåga 

hade förbättrats och när det gäller gruppboendet hade de förhoppningar 

om det kan bli ett permanent hem för deras barn. 
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Artikelmatris 3(10) 

 

Författare, 

artikeltitel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod/Design Värdering Resultat 

Corman, M. 

(2009). The 

Positives of 

Caregiving: 

Mothers’ 

Experiences 

Caregiving for 

a Child With 

Autism. 

Families in 

Society: The 

Journal of 

Contemporary 

Social 

Services. 90(4) 

Kanada. 

Syftet var att 

ge insikt om 

den positiva 

sidan genom 

att utforska 

upplevelser 

hos mammor 

till barn med 

autism via 

djupintervjuer. 

Metod: Kvalitativ, fenomenologisk med beskrivande design.  

Population: Kvinnor mellan 35-62 med barn diagnostiserade med 

autism/AST.  

Inklusionskriterier: inga kriterier har skrivits ut. 

Exklusionskriterier: inga kriterier har skrivits ut. 

 

Urvalsförfarande: Studiens deltagare hade tidigare ingått i en större studie 

vilken undersökte kvinnors upplevelser av att vårda ett barn med autism, före 

och efter att deras barn flyttat till antingen ett fosterhem, gruppboende eller 

behandlingshem. Hur de fick information om denna studie är inte beskrivet. 

 

Urval: Nio kvinnor deltog, medelåldern var 46 år och intervallet var mellan 

35-62. 7 av kvinnorna uppgav deras familjeinkomst mellan 30,000$-

100,000$ (dollar/år). En av dem svarade medelklass och den sista angav inte 

ekonomisk status. Deras barn var mellan 8-18 år med en medelålder på 14 år. 

Två av mammorna hade flickor och de övriga sju hade pojkar. 

 

Datainsamlingsmetod: Semistrukturerade intervjuer användes för 

datainsamling. Intervjuerna genomfördes under en period på fyra månader. 

Mammorna intervjuades i sina hem och bads svara på frågorna retrospektivt. 

Frågorna hade utformats för att utforska det positiva och glädjen vårdandet 

ger, hur krävande det är och hur mammorna hanterade det med fokus på tiden 

före och efter att barnet bott på annan plats. Intervjuerna varade i snitt i 2.24 

timmar. 

 

Analysmetod: Intervjuerna transkriberades i sin helhet och analyserades via 

en specialdesignad metod inriktad på kvalitativ data.  

Styrkor: Många citat 

från intervjuerna. 

Relevant 

datainsamling för 

syftet. Tydligt syfte. 

Rätt kontext.  

 

Svagheter: Oklart 

urvalsförfarande. 

Otydliga inklusions-

/exklusionskriterier.  

 

Kvalitét: Hög 

Kvinnor upplevde glädje och hopp vid 

flera olika tillfällen, exempelvis då deras 

barn gör framsteg i utvecklingen men 

även då barnen undvek sitt negativa 

beteende. När barnen istället gjorde var 

som ansågs vara ”normalt” beteende 

upplevde mammorna sig riktigt glada. 

Kvinnorna upplevde även ett annorlunda 

barn till barnet med AST jämfört med de 

andra barnen. 

 

Trots att många kvinnor upplevde 

beskedet om diagnosen som en stor börda 

beskrevs även hur flera av dem uppgett 

det som en positiv upplevelse. Kvinnorna 

visste nu äntligen vad som var fel med 

deras barn och kunde nu söka efter svar 

och hjälp. 

 

Med ett barn diagnostiserat med AST 

upplevde kvinnorna en personlig 

förändring vilken innebar att de lärt sig 

från sina nya erfarenheter och att de har 

växt som person. De ser tillbaka på alla 

sina upplevelser, trots all stress, och 

reflekterar över att det har varit 

övervägande positivt. 
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Artikelmatris 4(10) 

 

  

Författare, 

artikeltitel, tidskrift, 

land 

Syfte 

 

Metod/Design Värdering Resultat 

Gray, D. E (2006). 

Coping over time: 

the parents of 

children with autism. 

Journal of 

intellectual 

Disability Research. 

50(12)Australien. 

Syftet var att 

beskriva hur 

copingstratergier 

hos föräldrar till 

barn med autism 

upplevs förändras 

över tiden. 

Metod: Kvalitativ etnografisk med beskrivande design. 

Population: Föräldrar till barn diagnostiserade med autism.  

Inklusionskriterier: Hittades ej. 

Exklusionskriterier: Föräldrar som hade antingen flyttat ut 

eller de som hade intervjuats av en annan forskare och 

ansågs vara olämpligt för studien. 

 

Urvalsförfarande: Föräldrarna som deltog i studien hade 

tidigare deltagit i en tidigare studie kring deras hanterande av 

ett barn med autism. Föräldrarna fick cirka åtta-tio år efter 

den första studien förfrågan om denna uppföljningsstudie.  

Urval: Totalt 31 av de 35 föräldrar från den tidigare studien 

blev ombedda att delta och 28 deltog. Av dem var 19 

kvinnor och 9 män.  

 

Datainsamligsmetod: Djup semi-strukturerade intervjuer. 

Frågor gällande barnets medicinska historia, barnets 

nuvarande symtom, effekterna av barnets problem på 

föräldrarnas välmående och familjens sociala liv, 

föräldrarnas sätt att hantera situationen samt föräldrarnas 

upplevelser inför framtiden.  

 

Analysmetod: Analyseringsmetoden var otydligt utskriven. 

Styrkor: Tydligt syfte. 

Många citat från 

intervjuerna. Rätt 

kontext.  Tydlig analys. 

 

Svaghet: Otydlig design. 

Oklar 

datainsamlingsmetod. 

Otydlig 

analyseringsmetod. 

  

Kvalitét: Medelhög 

Upplevelsen av behovet av 

stöd från andra medlemmar 

av familjen var en viktig del 

av hanterandet av situationen 

föräldrarna befann sig i. 

Stödet involverade hela 

familjen, inklusive yngre 

barn. Utan familjemedlemmar 

hade det inte varit lätt att 

klara av. 

 

Upplevelsen av behovet av 

stöd från gud och andligheten 

upplevdes även viktigt. En 

deltagare beskriver tydligt hur 

hennes tro hållit henne på 

banan. 
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Artikelmatris 5(10) 

  

Författare, artikeltitel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod/Design Värdering Resultat 

Keenan, M., 

Dillenburger, K., 

Doherty, A., Byrnes, T., 

& Gallagher, S. (2010). 

The Experiences of 

Parents During 

Diagnosis and Forward 

Planning for Children 

with Autism Spectrum 

Disorder. Journal of 

Applied Research in 

Intellectual Disabilities. 

10(23),  Irland. 

Syftet var att 

rapportera föräldrars 

upplevelser av 

diagnostisering och 

framtida planering för 

deras barn med 

autismspektrum. 

Metod: Kvantitativ och kvalitativ metod. 

Population: Föräldrar till barn vilka alla diagnostiserats med 

autismspektrumtillstånd. 

Inklusionskriterier: Alla föräldrar till barn diagnostiserade med 

autismspektrumtillstånd inom alla yrkesgrupper som önskade delta 

var inkluderade. 

Exklusionskriterier: Inga exklusionskriterier sattes. 

 

Urvalsförfarande: Deltagarna rekryterades via ett specialdesignat 

forskningsinformationsflygblad som spritts i specialskolor, inom 

utbildningsmyndigheter, hälso- och socialmyndigheter samt 

autistiska frivillighetsorganisationer. Forskningsinformationen har 

även presenterats på relevanta webbsidor tillhörande 

välgörenhetsorganisationer samt presenterats vid relevanta 

konferenser i både Nordirland och republiken Irland. 

 

Urval: 310 intresseanmälningar delades ut till föräldrarna som ville 

delta. 95 föräldrar och vårdare till totalt 100 barn vilka 

diagnostiserats med autismspektrumtillstånd valde sedan att fullfölja 

undersökningen. 10 av dessa föräldrar deltog även i 

fokusgruppsdiskussioner. 

 

Datainsamlingsmetod: Den kvalitativa datainsamlingen skedde via 

små fokusgruppsdiskussioner där materialet spelades in. 

 

Analysmetod: Hur den kvalitativa datan analyserats framgår inte. 

 

Styrkor: Tydligt 

beskrivet syfte. Rätt 

kontext. Citat från 

intervjuerna. Tydligt 

beskrivet 

urvalsförfarande.  

 

Svagheter: Otydligt 

beskriven design. 

Otydlig analysmetod. 

 

Kvalitét: Medelhög 

Framtidsplanering: 

Föräldrarna upplevde att den 

professionella hjälp de fått 

inte var övergripande och att 

deras åsikter och vetskap om 

barnen inte togs seriöst. De 

upplevde att de flesta 

föräldrar inte vet tillräckligt 

mycket om sina rättigheter. 

 

Framtida behov: Föräldrarna 

upplevde ofta att samarbetet 

mellan den professionella 

hjälpen och dem var 

problematisk. Föräldrarna 

upplevde att de ofta talade 

över huvudet på dem och att 

en slags vi mot dem känsla 

uppstod. En barriär som 

föräldrarna upplever måste 

brytas. 
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Artikelmatris 6(10)  

Författare, 

artikeltitel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod/Design Värdering Resultat 

Koydemir-

Özden, S., & 

Tosun, Ü. 

(2010). A 

Qualitative 

Approach to 

Understanding 

Turkish 

Mothers of 

Children With 

Autism: 

Implications for 

Counselling. 

Australian 

Journal of 

Guidance & 

Counselling.20(

1) Turkiet. 

Syftet var 

att 

försöka 

utreda 

upplevels

erna av att 

ha ett 

autistiskt 

för 

turkiska 

mammors 

liv. 

Metod: Kvalitativ med undersökande design.   

Population: Turkiska kvinnor vilka har barn som diagnostiserats med 

autism från låg- och medelklassen i Turkiet. 

Inklusionskriterier: Barnen skulle ha diagnostiserats med autism och 

vara under 18 år. 

Exklusionskriterier: Inga exklusionskriterier hittades. 

 

Urvalsförfarande: Snöbollsurval användes för att få deltagare till 

studien. Urvalet utgick ifrån ett specialutbildnings- och 

rehabiliteringscenter i Istanbul, vilket alla deltagares barn gick på. 

Urval: 13 kvinnor vilkas barn diagnostiserats med autism deltog i 

studien. Åldern på kvinnorna varierade mellan 30-48 och barnens ålder 

mellan 7-14 år. 

 

Datainsamlingsmetod: Ett initialt intervjuprotokoll utvecklades i syfte 

att samla information om upplevelserna av att vara mamma till ett 

autistiskt barn vilket noga granskats av experter inom området. Efter 

små ändringar återstod ett protokoll med 11 stycken semistrukturerade 

frågor. En ytterligare blankett fanns även där deltagarna fick fylla i 

ålder, antal barn, utbildningsnivå och familjeinkomst. 

 

Intervjuerna utfördes sedan av äldre rådgivningsstudenter vilka var 

tränade inom området. Intervjuerna skedde på centret barnen dagligen 

besökte, tog ca 40 minuter och deltagarnas svar spelades in. 

Följdfrågor ställdes vid behov för att försäkra full förståelse av 

deltagarnas upplevelser. 

Analysmetod: En fenomenologisk analys användes. 

Styrkor: 

Specialister 

användes för 

datainsamling. 

Många citat från 

intervjuerna. 

Tydligt beskrivet 

syfte. Relevant 

datainsamling för 

syftet. Rätt 

kontext.  

 

Svagheter: Oklar 

analys. 

Urvalsförfarandet 

kan ha påverkat 

resultatets utgång.  

 

Kvalitét: 

Medelhög 

Chock, avstötning, depression, självskuld och förnekelse 

var vanliga känslor i samband med diagnosen. Nuvarande 

upplevelser mammorna känner var acceptans, känslan av 

att må bättre och hopp. 

 

Upplevelser av stress, utbrändhet och utmattning var 

vanliga då kvinnorna ofta var de som ensamma hade 

ansvar för barnet i familjen, men även ekonomiska 

svårigheter och andra människors negativa attityder mot 

deras barn orsakade dessa upplevelser. Kvinnorna 

upplevde dock att stöd från familj och vänner, kärleken 

för deras barn, professionell hjälp och hjälp från skolans 

lärare och kuratorer stöttade dem i hanterandet av stress.  

 

Deras privatliv och karriär upplevdes påverkas i stor 

utsträckning av att ha ett autistiskt barn. Kvinnorna 

upplevde att de var tvungna att skjuta upp karriären, 

avsluta den karriär de tänkt påbörja och att de inte kunde 

jobba lika mycket som sina makar.  

 

Kvinnorna upplevde att relationsproblem uppkom efter 

diagnostiseringen. Bristande socialliv och begränsad tid 

för familjens andra barn upplevdes ha gjort grund för 

skilsmässa för en del och ett förhållande med dålig 

kvalitét för andra. Framtida hopp deras barn lyftes fram, 

här upplevde kvinnorna ett hopp om att barnet någon 

gång skulle kunna klara sig självständigt, att hen skulle 

kunna skaffa sig ett jobb och gå i en vanlig skola. 
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Artikelmatris 7(10) 

  

Författare, 

artikeltitel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod/Design Värdering Resultat 

Kuhaneck, 

H.M., 

Burroughs, T., 

Wrigt, J., 

Lemanczyk, 

T., & Darragh, 

A.R. (2010). 

A qualitative 

study of 

coping in 

mothers of 

children with 

an autism 

spectrum 

disorder. 

Physical & 

Occupational 

Therapy In 

Pediatrics. 

30(4), 

USA 

Syftet med 

studien var 

att undersöka 

upplevelser 

om effektiva 

copingstrateg

ier bland 

mammor 

med barn i 

skolåldern 

som har 

AST. 

Metod: Kvalitativ fenomenologisk med beskrivande design. 

Population: Kvinnor med barn diagnostiserade med autism.  

Inklusionskriterier: För att ingå i denna studie måste mödrarna 

haft åtminstone ett biologiskt barn över 2 år med diagnosen en 

AST. 

Exklusionskriterier: fanns ej 

 

Urvalsförfarande: Kvinnor rekryterades genom en Autism 

Spectrum Support Group (ISSG), även om inte alla deltagare 

var aktiva medlemmar vid tiden för studien. Ledaren för 

gruppen delade ut information om studien till medlemmar via 

telefon, e-post eller personligen i gruppen och intresserade 

mödrar kontaktade då forskarna.  

Urval: Elva mödrar blev rekryterad till studien vilka var mellan 

40-46 år gamla 

Datainsamlingsmetod: Semistrukturerade intervjuer med öppna 

frågor. En genomgång för intervjun där identifiering av 

primära frågor och uppföljningsfrågor gjordes innan 

intervjuerna skedde. Varje intervju varade i ca 45 minuter på 

plats och tid som mamman valt ut för bidra med känsla av stöd 

och kontroll. Nio mammor intervjuades i sitt hem och en 

mamma på hennes arbetsplats. En intervju skedde över telefon.  

 

Analysmetod: En fenomenologisk analys användes. 

Styrkor: Tydligt 

beskrivet syfte. 

Rätt kontext. Citat 

från intervjuerna. 

Tydligt beskrivet 

urvalsförfarande, 

datainsamling och 

analys.  

 

Svagheter: 

Otydligt 

beskriven design.  

 

Kvalitét: Hög 

Kvinnor rapporterade att då man har ett barn med AST behövs 

uppmärksamhet, övervakning och ledning hela tiden. Tiden 

med deras barn var intensiv, känslomässig, fysiskt utmattande 

och krävande. Därför behövde mödrarna att ha "egen tid " och 

det beskrivs en mängd olika aktiviteter som de använde för att 

ha den tid för sig själva.  

 

Kvinnorna rapporterade att de höll ett hektiskt schema. Och 

att förutom de typiska uppgifterna såsom förare, kock, 

hushållerska, lekkamrat, och disciplin, dessa mödrar var också 

tvungna att samordna alternativ skolgång, delta i extra 

skolmöten och schema och reser till terapi. 

 

Alla de gifta kvinnorna berättade att deltagandet av deras 

makar i föräldraskap och vård i samband med att uppfostra ett 

barn med en AST var kritisk. Vissa sa att de inte visste hur de 

skulle klara sig utan sina män. 

 

Kvinnorna rapporterade att som en mor till ett barn med AST, 

var det viktigt att inte bara känna till fakta och information om 

deras barns tillstånd utan också att vara utbildade på statliga 

och federala lagar, resurser och tjänster som är tillgängliga, 

processer och strukturer inom skolsystemet, och 

försäkringsbranschen. 
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Artikelmatris 8(10)  

Författare, artikeltitel, tidskrift, land    Syfte Metod/Design Värdering Resultat 

Mitchell, C., & Holdt, N. (2014). The 

search for a timely diagnosis: 

Parents’ experiences of their child 

being diagnosed with an Autistic 

spectrum disorder. Journal of child  

& adolescent mental health 26(1). 

Sydafrika. 

Syftet var att 

beskriva 

upplevelserna 

hos en grupp 

sydafrikanska 

föräldrar vars 

barn har fåt en 

AST diagnos. 

 

 

Metod: Kvalitativ med beskrivande design  

Population: Föräldrar i Sydafrika vars barn 

diagnostiserats med AST.  

Inklusionskriterier: Alla barnen skulle ha 

diagnostiserats med AST. 

Exklusionskriterier: Inga sattes. 

 

Urvalsförfarande: Föräldrarna rekryterades till studien 

från en lokala AST-stödgrupper, organisationer och 

skolor för barn med AST i KwaZulu-Natal. Ett 

snöbollsurval användes, där information om studien 

delades ut till gruppledare och utbildare som sedan 

bjöd in intresserade föräldrar som fick kontakta 

forskarna.  

 

Urval: Tolv föräldrar deltog i studien, fem män och sju 

kvinnor. Föräldrarnas barn var alla pojkar mellan fyra-

tolv år och alla barn utom ett hade även syskon.  

 

Datainsamling: Individuella semi-strukturerade 

intervjuer med föräldrarna vilka var mellan 60-90 

minuter långa. Intervjuerna täckte familjens 

hanterande innan de fått diagnosen, upplevelser kring 

hur diagnosen ställdes, de steg som togs därefter, ålder 

vid diagnosen, hur diagnosen påverkat syskonen samt 

äktenskapet. Alla intervjuer spelades in och 

transkriberades efteråt. 

 

Dataanalys: Fenomenologisk analys användes. 

Styrkor: Citat från 

intervjuerna. Tydligt 

beskrivet genomförande. 

Rätt kontext. Tydligt 

syfte.  Tydligt beskriven 

datainsamling och 

analys. 

 

Svagheter: Homogent 

urval (vita, medelklass) 

då endast de hade råd 

med stödtjänster. 

Otydlig design. 

 

Kvalitét: Medelhög 

Studien avslöjande hur 

föräldrarna upplevt flera olika 

kraftiga känslor vid 

diagnostiseringen av deras barn: 

Förnekelse lyftes fram som en av 

de vanligaste upplevelserna. 

Depression, stress, ilska och 

acceptans var även känslor som 

föräldrarna upplevde strax 

därefter.  

 

Inför framtiden oroade sig 

föräldrarna en hel del. De 

upplevde en stark oro kring hr 

barnen skulle klara sig utan 

omvårdnad och hjälp i framtiden. 

 

Ekonomin upplevde föräldrarna 

även påverka vardagen då de dels 

inte kan arbeta pga. barnets 

behov men även att allt stöd som 

deras barn krävde var finansiellt 

svårt.  
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Artikelmatris 9(10)  

Författare, artikeltitel, 

tidskrift, land    

Syfte Metod/Design Värdering Resultat 

Safe, A., Joosten, A., & 

Molineux, M. (2012). 

The experiences of 

mothers of children 

with autism: Managing 

multiple roles. Journal 

of Intellectual & 

Developmental 

Disability. 37(4). 

Australia 

Syfte var att utforska 

svårigheter av vad 

mammorna har 

upplevt, effekterna 

av deras barns 

beteende och olika 

strategier mammorna 

använde för att 

hantera olika 

aspekter av deras liv. 

Metod: Kvalitativ fenomenologisk. 

Population: Kvinnor med barn mellan sex och tolv år med 

autistisk störning. 

Inklusionskriterier: Mammornas barn skulle vara mellan sex-

tolv år och ha en autistisk störning och alla skulle ha givit 

samtycke. 

Exklusionskriterier: Fanns ej 

 

Urvalsförfarande: Deltagarna rekryterades främst genom 

ändamålsenlig stickprovsundersökning, vilket omfattade 

annonsering i nyhetsbrevet och på webbplatsen för Autism 

Association of Western Australia (AAWA). Pga. långsam 

urvalsinsamling användes även snöbollsurval i sammabete med 

AAWA och tio kvinnor fick direkt förfrågan då dem var 

berättigade att ställa upp. Potentiella deltagare fick information 

och endast de som skrivit under samtycke vart inkluderade. 

 

Urval: Sju kvinnor som var mellan 29 och 50 år gammal och 

hade 2 barn med autism som var mellan 6-12 år. Det fanns inga 

bortfall 

 

Datainsamlingsmetod: Datainsamlingen skedde med 

fördjupade semi-strukturerade intervjuer och var mellan 90-

170 minuter långa. Intervjufrågorna skedde var för sig täckte 

områden som: livsstil, autismens påverkan på deras liv, 

utmaningarna de stötte på, upplevelserna av att hantera deras 

livsroller, deras barns beteenden och känslor. Alla intervjuer 

spelades in och transkriberades sedan efteråt.  

Analysmetod: Fenomenologisk analys användes. 

Styrkor: Citat från 

intervjuerna. Tydligt 

beskrivet syfte. 

Genomförandet väl 

beskrivet. Rätt kontext.  

 

Svagheter: Otydlig 

design.  

 

Kvalitét: Medelhög 

En paradox av känslor: I denna 

studie accepterade mödrarna och 

älskade sina barn precis som de 

var, men också ville ha en 

”normalt” liv för deras 

barn.  

Kvinnornas tårar klargjorde 

omfattningen av deras hjärtesorg i 

samband med deras förändrade 

förväntningar om deras barns 

framtid. 

 

Frustrationen av att hitta rätt stöd: 

Att hitta rätt stöd var en viktig 

kamp för alla samtliga kvinnor. 

 

Kvinnor som terapeut: På grund av 

begränsningar i de tjänster som 

barn fick föräldrarna genomföra ett 

hem program. Vilket innebar att de 

inte bara kunde fokusera på att vara 

en mor och lämna sitt autistiska 

barn och beteenden som ska enbart 

av de professionella. 
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Artikelmatris 10(10)

Författare, 

artikeltitel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod/Design Värdering Resultat 

Suarez, M. A., 

Atchison, B. 

J., & 

Lagerwey, M. 

(2014). 

Phenomenolog

ical 

examination of 

the mealtime 

experience for 

mothers of 

children with 

autism and 

food 

selectivity. 

American 

Journal of 

Occupational 

Therapy. 

68(1). USA. 

Syftet var 

att 

undersöka 

familje-

verksamhet

en vid 

måltids-

upplevelser 

ur 

mammors 

perspektiv 

till barn 

med autism 

och mat 

selektivitet. 

Metod: Kvalitativ fenomenologisk. 

Population: Kvinnor med barn mellan 4-12 års ålder diagnostiserade med 

autism vilka påvisade matselektivitet. 

Inklusionskriterier: Kvinnorna skulle ha barn vilka diagnostiserats med autism, 

vara mellan fyra-tolv år gamla och barnen skulle acceptera färre än tio olika 

maträtter som en del av sin vanliga kost. 

Exklusionskriterier: Inga exkluderades. 

 

Urvalsförfarande: Deltagarna hade sedan tidigare ingått i en större kvantitativ 

undersökningsstudie om autistiskt beteende. Det ursprungliga urvalet gjordes 

via Interactive autism network (IAN). Då deltagarna fyllt i de två elektroniska 

undersökningarna till den tidigare studien fick de en förfrågan om de var 

intresserade av att dela med sig av deras måltidsupplevelser i en 

uppföljningsintervju.  

 

Urval: Fyra kvinnor till fyra autistiska pojkar mellan sex-åtta år intervjuades. 

Två hade gymnasial utbildning och två av dem hade någon form av utbildning 

på universitet. Tre av kvinnorna kategoriserade sig som vita och en av dem 

som latinamerikaner.  

 

Datainsamlingsmetod: Data angående kvinnornas utbildningsnivå, härkomst, 

barnens ålder/kön, antal olika maträtter barnet äter och huruvida barnet 

någonsin fått behandling för sitt dysfunktionella matintag samlades in under 

den större tidigare nämnda studien. Semistrukturerade intervjuer skedde över 

telefon med en av forskarna. Intervjuernas längd varierade mellan 20-50 

minuter och skedde endast vid ett tillfälle. Alla intervjuer spelades in och 

skevs sedan ned. Intervjuerna bestod av en rad öppna frågor och forskaren som 

intervjuade gjorde journalposter efter varje intervju för att fånga uppfattningar, 

huvudtankar och nyckelpoäng.  

Analysmetod: En fenomenologisk analys användes. 

Styrkor: Citat från intervjuerna. 

Tydligt syfte. Genomförandet väl 

beskrivet. Rätt kontext.  Tydliga 

inklusionskriterier.  

 

Svagheter: Otydlig design.  

 

Kvalitét: Hög 

Ouppfyllt hopp kring måltider 

som kvalitetsfamiljetid: 

Måltiderna upplevdes som 

stressfulla, kaotiska, otrevliga 

och energikrävande. De 

upplevdes av kvinnorna 

påverka familjen negativt och 

gav dem dåligt samvete och 

oro. Som ett resultat beskrev 

familjemedlemmarna att man 

nu åt måltider separat för att 

familjemedlemmana skulle få 

behålla lite ro.  

 

Då barnen inte åt varierad kost 

var kvinnorna ofta tvungna att 

laga flera olika maträtter så att 

resten av familjen fortfarande 

skulle få variation, något som 

de upplevde som mycket 

utmattande. Grundpunkten för 

alla kvinnor och det som 

utmattade dem mest var att 

måltiderna helt enkelt inte 

fungerade och att de upplevde 

det här frustrerande då de inte 

visste hur de ska lyckas 

förändra upplevelserna kring 

måltiderna för familjen. 
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Bilaga 4 - Resultattabell 

 

Artikel Social påverkan Behov av stöd En våg av känslor Familjen påverkas 

  
Social 

isolering 

 
 

En personlig förändring 

Närstående 
och andra 
familjer i 
samma 

situation 

 
Kunskapen och 
professionalitet 

som stöd 

 
Kyrkan och 

trons 
betydelse 

 
 

Att få vetskap 

 
Livet med ett 
barn med AST 

 
Känslor inför 

framtiden 

 
Förändrade 
aktiviteter 

 
Förändrade 
relationer 

Kuhaneck et 

al. (2010) 

 
x 

  
x 

    
x 

  
x 

 
x 

Gray (2006)    
x 

  
x 

     

Keenan et al. 

(2010) 

    
x 

      

Safe et al. 

(2012) 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

   
x 

  
x 

 

Corman (2009)   
x 

  
x 

  
x 

 
x 

 
x 

  

Altiere et al. 

(2009) 

 
x 

 
x 

   
x 

 
x 

 
x 

   
x 

Benderix et al. 

(2007) 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

  
x 

 
x 

 
x 

  
x 

Koydemir et al. 

(2010) 

 
x 

  
x 

 
x 

  
x 

  
x 

  
x 

Mitchell & 

Holt (2014) 

   
x 

 
x 

  
x 

    

Suarez et al. 

(2014) 

    
x 

     
x 

 
x 


