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Sammanfattning 

Bakgrund: Autismspektrumtillstånd (AST) är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som 

kan innebära svårigheter till socialt samspel, nedsatt kommunikativ förmåga samt försenad 

talutveckling. Att vara förälder till ett barn med AST beskrevs enligt tidigare forskning vara 

både fysiskt och psykiskt påfrestande och föräldrarna hade en ökad risk att drabbas 

depression.  

Syfte: Att ur ett föräldraperspektiv beskriva erfarenheter av omsorg till ett barn med AST 

Metod: En kvalitativ bloggstudie med deskriptiv design baserad på sju självbiografiska 

bloggar analyserade med innehållsanalys.  

Resultat: Resultatet redovisas i ett övergripande tema; Omsorg på barnets villkor, samt fyra 

kategorier; hantera dagliga rutiner, hantera barnets nya situationer, generellt anpassat 

bemötande samt omsorg i form av samarbete. 

Slutsats: Barnets AST-diagnos påverkade hela familjen. Tillvaron var styrd av rutiner och 

ständig planering. Resultatet belyser vikten av att inkludera hela familjen i omvårdnaden. 

Föräldrarnas erfarenheter av omsorg till barn med AST kan bidra till en ökad förståelse och 

kunskap samt leda till ett förbättrat bemötande och stöd till barnen och deras familjer. 

  

Nyckelord: Autismspektrumtillstånd, Blogg, Familjefokuserad omvårdnad, Förälder, 

Omsorg,  

Teoretisk referensram: Familjefokuserad omvårdnad 
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Abstract 

Introduction:  
Autism Spectrum Disorder (ASD) is a neuropsychiatric disability that can cause difficulties 

with social interaction, impaired communicative ability and delayed speech development. 

According to previous research, being a parent of a child with ASD was described as both 

physically and mentally stressful, and the parents had an increased risk of suffering from 

depression.  

Aim: From a parental perspective describe experiences of caring for a child with ASD  

Method: A qualitative blogresearch with descriptive design based on seven autobiographical 

blogs analyzed with content analysis. 

Results: The results are presented in one overall theme; Care on the child's terms, as well as 

four categories; handle daily routines, deal with the child's new situations, general adapted 

encouter and care in the form of collaboration. 

Conclusion: The child's ASD diagnosis affected the whole family. Life was guided by 

routines and constant planning. The result highlights the importance of including the entire 

family in nursing. Parents' experiences of caring for children with ASD can contribute to an 

increased understanding and knowledge as well as lead to improved care and support for the 

children and their families. 

Keywords: Autism spectrum disorder, Blog, Caring, Family nursing, Parent,  

Theoretical frame of reference: Family nursing 
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1. Bakgrund 

1.1 Autismspektrumtillstånd 

Autismspektrumtillstånd (AST) är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som innefattar 

diagnoserna aspergers syndrom, autistiskt syndrom, atypisk autism och desintegrativ störning. 

Barn med AST kan ha svårigheter med socialt samspel, nedsatt kommunikativ förmåga, 

försenad talutveckling samt avvikande och upprepande beteenden samt intressen 

(Socialstyrelsen, 2017b).  Andra beskrivningar av barnen visar på variation av svårighetsgrad; 

vissa barn kan ha milda autismrelaterade svårigheter och vara högfungerande i samhället, andra 

visar på allvarligare besvär och är i behov av ett omfattande stöd (American Psychiatric 

Association, 2018; Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, 2013). Barn med AST 

kan samtidigt ha andra funktionsnedsättningar som Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

(ADHD), intellektuell funktionsnedsättning, syn- och hörselnedsättning (Socialstyrelsen 

2017b). Andra diagnoser som kan förekomma är ångest, depression och epilepsi. Det 

rapporterades att 50–80 procent av barnen har sömnstörningar, vilket också kan leda till 

svårigheter på dagen (Masi, DeMayo, Glozier & Guastella, 2017).  

1.2 Etiologi, epidemiologi och prevalens 

Orsaken till AST är inte helt klarlagd. Uppkomsten rapporteras ha ett samband med 

miljöpåverkan, som sjukdom eller skador under graviditet, förlossning eller postnatal fas 

(Socialstyrelsen, 2017b; WHO, 2018). I en nyligen publicerad studie framkom att blivande 

mödrar med anemi innan vecka 31 i graviditeten hade 44 procent ökad risk att få ett barn med 

AST (Wiegersma, Dalman, Lee, Karlsson & Gardner, 2019). Det finns inga belägg för att 

vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund skulle ge en ökad risk för AST, vilket tidigare 

studier antytt (WHO, 2018). Forskning har på senare år visat att diagnos inom spektrumet har 

genetisk etiologi (Socialstyrelsen, 2019a). I litteratur beskrevs att det var ökad risk för AST hos 

barn till äldre pappor (Anckarsäter et al., 2011).  

AST är globalt förekommande och det beräknas att ett av 160 barn har någon form av diagnos 

inom spektrumet (Reddy, Fewster & Gurayah, 2019; WHO, 2018). Prevalensen av AST har de 

senaste åren ökat, vilket anses bero på bättre diagnostisering, ökad medvetenhet och 

rapportering (WHO, 2018). Diagnosen redovisas vara tre till fyra gånger vanligare bland pojkar 

än hos flickor. AST bedöms vara svårare att upptäcka hos flickor då tecken utmärkande för 

diagnosen inte är lika tydliga hos flickor som hos pojkar (American Psychiatric Association, 

2018). 

1.3 Diagnostik och behandling 

Till skillnad från många andra diagnoser hos barn diagnostiseras inte AST via provtagning, utan 

baseras istället på avvikande socialt och/eller kommunikativt beteende hos barnet (Elder 

Harrison & D´Alessandro, 2009; American Phychiatric Association, 2018). Det rapporterades 

att den genomsnittliga tiden från en förälders första misstanke till diagnossättning var 19 

månader och för flertalet barn översteg två år (Martinez et al., 2018). Det rapporterades också 

om feldiagnostisering, exempelvis dövhet då barnet inte svarade på tilltal (DePape & Lindsay, 

2015). 

En diagnostisk utredning genomförs vid tecken på att barnet har svårigheter med social 

interaktion, kommunikationsproblem samt att relatera till lekar och händelser, vilket kan 

medföra hinder för barnet att klara det dagliga livet. Den benämns generellt som en 

neuropsykiatrisk utredning och leds av ett team inom den specialiserade hälso- och sjukvården 

bestående av psykolog, kurator och läkare. Utredningen kan vara av omfattande karaktär och 

inbegriper bland annat kartläggning av barnets funktion i förskola eller skola, samtal och 

intervju med föräldrar eller annan närstående till barnet, medicinsk utredning och 
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neuropsykiatrisk utredning. Utredningens syfte är att förklara de hinder och besvär som barnet 

har och därmed öka förståelsen om vad det kan innebära att ha diagnosen AST för både barnet 

och dess omgivning, men också vara en grund för stöd- och behandlingsinsatser 

(Socialstyrelsen, 2016).  

För barn med AST rapporterades svårigheter att kunna hantera aktiviteter i det dagliga livet 

(ADL). Tidiga insatser till barn och deras föräldrar visade sig ha positiv effekt på barnens 

utveckling (Bal, Kim, Cheong & Lord, 2015). Då svårighetsgraden varierar mellan barn 

behöver behandlingarna vara individuellt baserade. Det kan innebära pedagogiska insatser i 

form av färdighetsträning i socialt samspel och kommunikation, samt anpassningar i barnets 

sociala miljö (Socialstyrelsen, 2017b). Behandlingen kan också vara arbetsterapi, koständringar 

och kosttillskott samt medicinering (Nealy, O´Hare, Powers & Swick, 2012). 

1.4 Att vara förälder till barn med AST 

Att vara förälder till ett barn med AST beskrevs vara både fysiskt och psykiskt påfrestande 

(Hock, Timm & Ramisch, 2012). Föräldrar rapporterade en hög nivå av psykologisk stress och 

anknytningsrelaterad ångest (Keenan, Newman, Gray & Rinehart, 2016). Barnets beteende 

kopplat till AST kunde leda till att familjer isolerade sig och/eller blev exkluderade från sociala 

sammanhang. Föräldrar rapporterade att ju mer avvikande beteenden barnet hade desto mer 

isolerade sig familjerna eller blev uteslutna från evenemang och aktiviteter. Det framkom att 

barnens beteenden och stigmatiseringen av AST var en av de främsta orsakerna till att försvåra 

föräldraskapet (Kinnear, Link, Ballan & Fischbach, 2016). Eftersom AST beskrevs som en 

osynlig diagnos kunde föräldrar uppleva att de framstod som dåliga föräldrar när deras barn 

gjorde utspel typiska för diagnosen (DePape & Lindsay, 2015; Neely-Barnes, Hall, Roberts & 

Graff, 2011). 

Tidigare forskning beskrev att föräldrar kunde uppleva en lättnad i och med att barnet fick 

diagnosen, då det gav svar på varför barnet inte följde utvecklingen som förväntat, samt att de 

då hade möjlighet att söka hjälp. Andra föräldrar beskrev diagnosen som en kris och jämförde 

det med dödsfall i familjen. Barnets diagnos kunde innebära att föräldrar behövde göra 

arbetsrelaterade förändringar för att tillgodose barnets behov, som att arbeta mer för att ha råd 

med anpassningar till diagnosen, gå ner i arbetstid eller till och med sluta arbeta helt (DePape 

& Lindsay, 2015). Det rapporterades att föräldrar till barn med AST hade en ökad risk att 

drabbas av depression jämfört med föräldrar till barn utan AST. Risken beskrevs öka om 

föräldrarna hade flera barn med AST samt i och med barnets stigande ålder (Cohrs & Leslie, 

2017).  

Föräldrar till flickor med AST betonade barnets svårigheter att få och behålla 

vänskapsrelationer relaterat till nedsatt sociala förmågan. Det framkom också en oro hos 

föräldrarna över flickornas framtida sexuella relationer, framförallt hos dem med döttrar med 

intellektuell funktionsnedsättning. En del flickor hade svårt att förstå menstruation, pubertet 

och preventivmedel och föräldrarna upplevde en oro över att deras döttrar hade ökad risk att bli 

sexuellt utnyttjade (Mademtzi, Singh, Shic & Koenig, 2018).  

1.5 Samhällets stöd till barn med AST och deras föräldrar  

Alla barn är enligt barnkonventionen lika mycket värda och ska ha samma rättigheter. Barn 

med AST ska ha rätt att leva som barn utan ett funktionshinder och ska få stöd för att aktivt 

kunna delta i samhället. Det huvudsakliga ansvaret för barnets uppfostran och utveckling 

åligger barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare. Staten har ett ansvar att bidra med stöd 

till föräldrar eller vårdnadshavare om behov finns (UNICEF Sverige, 2009). Stödet kan bestå 

av hjälpinsatser som regleras av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 

1993:387) samt insatser och bistånd beviljade enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001: 453). Det 
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kan handla om personlig assistent, ledsagarservice men också stöd till föräldrar i form av 

avlösarservice eller boendestöd.  

Distriktssköterskan möter i sitt arbete barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och 

deras familjer. I kompetensbeskrivningen för distriktssköterskor framgår det att 

distriktssköterskan förväntas utifrån ett personcentrerat förhållningssätt, arbeta med ett 

hälsofrämjande fokus i syfte att stötta och stärka personen och dess närstående. 

Distriktssköterskan förväntas inneha fördjupad kompetens i att kunna bedöma normal 

utveckling hos barn, men också ha fördjupad kunskap om funktionsnedsättningar (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2019). 

1.6 Definition av omsorg 

Omsorg i bloggstudien syftar till informell omsorg vilket definieras som insatser utförda av en 

person som inte erhåller ersättning, i det här fallet föräldern (Rikstermbanken, 2019). Omsorg 

beskrivs också som en kärleksfull och noggrann skötsel och vård av något eller någon (Svensk 

ordbok, 2009). 

2.  Teoretisk referensram 

Familjefokuserad omvårdnad definieras som att familjen ses som ett system där var 

familjemedlem utgör sin del. Genom ett systematiskt förhållande ses förändring som sker hos 

en del påverka även övriga delar, det vill säga att om en inom familjen blir sjuk så påverkar det 

övriga familjemedlemmar på något sätt. Sjuksköterskan behöver i sin roll ha kunskap i att 

familjer kan förändras över tid. I familjefokuserad omvårdnaden ses både sjuksköterskan och 

familjemedlemmarna som experter på hur hälsoproblem ska hanteras och hälsan bevaras, och 

de lär av varandra (Benzein, Hagberg & Saveman, 2017). En fungerande konversation mellan 

sjuksköterska och familj är betydelsefull för att bygga upp en tillförlitlig och omhändertagande 

relation i syfte att inom familjen främja hälsa och minska lidande. Genom att sjuksköterskan 

bjuder in familjen till samtal finns möjligheten att ge och få information, men också bidra till 

att stärka inre och yttre resurser inom familjen genom att lyssna och bekräfta familjens mående 

i tillvaron (Benzein, Hagberg & Saveman, 2008).  

3. Problemformulering 

Allt fler barn erhåller diagnoser inom AST. Att vara förälder till ett barn med AST beskrevs 

fysiskt och psykiskt påfrestande. Föräldrar kunde behöva gå ner i arbetstid eller helt sluta arbeta 

för att tillgodose barnets behov. Ett antagande är att studiens resultat kan bidra till att 

yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården, och däribland distriktssköterskor, får en djupare 

inblick, förståelse och kunskap om föräldrars erfarenheter av omsorg till sitt barn med AST. 

Kunskapen skulle kunna bidra till ett förbättrat bemötande samt en bättre omvårdnad för barnet 

och deras familjer.  

4. Syfte 

Att ur ett föräldraperspektiv beskriva erfarenheter av omsorg till ett barn med AST 
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5. Metod 

5.1 Design 

En bloggstudie med kvalitativ ansats och deskriptiv design valdes då studiens syfte var att lyfta 

fram unik erfarenhet (Polit & Beck, 2017). Studien bygger på empiriska erfarenheter inhämtade 

från sju självbiografiska bloggar, där innehåll som bedömdes besvara studiens syfte analyserats 

och sammanställts i enlighet med Dahlborg och Lyckhage (2017). 

5.2 Urval och datainsamling 

För att hitta bloggar relevanta för syftet användes sökmotorn Google, eftersom den ansågs 

lämplig för ändamålet. Inklusionskriterier var att bloggen skulle vara skriven av en förälder till 

minst ett barn som diagnostiserats med AST. Bloggen skulle vara fritt tillgänglig på internet 

och inte kräva inloggning för att få ta del av inläggen, då det annars skulle krävas ett inhämtat 

informerat samtycke från bloggskribenten. Under funktionen avancerad sökning gjordes 

inställningarna att sökresultaten skulle vara skrivna på svenska samt vara uppdaterade senaste 

månaden. Ett exklusionskriterium var att välja bort innehåll av sexuell karaktär, vilket gjordes 

med hjälp av funktionen SafeSearch. Ett annat exklusionskriterium var bloggar som istället för 

att beskriva tillvaron med AST beskrev mat och inredning. Tio sökningar gjordes där sökorden 

blogg, förälder, barn, autism, autismspektrumtillstånd, desintegrativ störning, autistiskt 

syndrom och asperger kombinerades på olika sätt. För att begränsa sökresultatet granskades de 

30 första träffarna på varje sökning översiktligt. Samtliga bloggar som fanns bland de 30 första 

träffarna lästes igenom överskådligt för att bedöma om de besvarade bloggstudiens syfte och 

därmed var aktuella att inkludera. Några av bloggarna framkom som dubbletter i sökningarna. 

De bloggar som besvarade syftet lästes noggrant igenom av båda författarna och slutligen 

valdes sju bloggar till studien. Samtliga sju bloggar var skrivna av kvinnor.  

5.3 Sökmatris 

Sökningarna av bloggar redovisas i en sökmatris (bilaga 1). 

5.4 Dataanalys 

Data bestående av självbiografiska bloggar, vilka kan jämföras med narrativa berättelser, har 

analyserats med inspiration av Dahlborg-Lyckhage (2017). Narrativa berättelser kan ses som 

unika för människan och ger en livsbeskrivning av människors vardag. I bloggar delar 

människor med sig av sitt liv i realtid och det som skrivs/berättas om likställs med narrativer 

(ibid).  

Metoden för dataanalysen som använts är kvalitativ manifest innehållsanalys med induktiv 

ansats. I ett inledande skede av dataanalysen, lästes blogginlägg översiktligt från samtliga sju 

bloggar från januari 2019 och fram till och med september 2019, men för att materialet inte 

skulle bli för omfattande för studien begränsades blogginläggen som inkluderades till juli, 

augusti och september 2019. Därefter lästes all data igen i syfte att bilda en uppfattning om 

materialet och en känsla för innehållet. Fortsättningsvis markerades inlägg från bloggarna som 

besvarade syftet och sorterades in i ett för varje blogg separat Word-dokument. Inlägg som 

beskrev enbart ADHD eller epilepsi exkluderades. Ingen av bloggarna hade någon specifik flik 

för inlägg om AST, utan alla inlägg fick läsas. Meningsbärande enheter som identifierades 

besvara bloggstudiens syfte överfördes i ett gemensamt Word-dokument med numrering 

kopplad till vilken blogg de kom ifrån. Därefter kodades de meningsbärande enheterna och 

sorterades för att hitta likheter och skillnader i syfte att sammanföras under olika kategorier. 

Analysen resulterade i ett övergripande tema och fyra underliggande kategorier. En översikt av 

bloggarna redovisas i en tabell där samtliga bloggar numrerats (bilaga 2).  
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5.5 Forskningsetiska överväganden  

Inget forskningsetiskt godkännande har inhämtats för studien då den sker inom ramen för 

högskolestudier, i enlighet med lagen om etikprövning om forskning som avser människor (SFS 

2003:460). Forskningsetiska resonemang för studier och forskning via internet skiljer sig inte 

från annan forskning (Ali & Skärsäter, 2017). Då bloggskribenterna valt att publicera sina data 

offentligt, och gjort den öppen för allmänheten att läsa, kunde studien genomföras utan 

informerat samtycke, vilket också beskrivs i litteraturen (Ali & Skärsäter, 2017; Segesten, 

2017).   

Inför och kontinuerligt under studiens gång har diskussioner mot de etiska principerna; 

nyttoprincipen samt inte skada- principen, förts i enlighet med Helsingforsdeklarationen 

(2018). Inte-skada principen tillämpas genom att författarna valt att hålla bloggskribenterna 

anonyma. Nyttoprincipen tillämpas då förhoppningen är att studien ska bidra till att föräldrar 

till barn med AST än mer uppmärksammas. Inga citat har använts då det annars finns en risk 

att härleda tillbaka till de enskilda bloggarna och skulle kunna skada bloggskribenterna. 

Bloggarnas webbplatsadresser har därför inte heller redovisats. Inga personuppgifter har 

inhämtats, men i syfte att hålla bloggarna anonyma har insamlad data förvarats så att ingen 

utomstående kunnat få tillgång till den. Insamlade data kommer efter avslutad studie att .  

5.5.1 Förförståelse  

Författarna har en förförståelse för dels vad det innebär att vara förälder, samt vad det kan 

innebära att vara förälder till ett barn med AST, då författarna i rollen som sjuksköterskor träffat 

barn med AST och deras föräldrar. Enligt Dahlborg- Lyckhage (2017) kan förutfattade 

meningar samt tidigare erhållen teoretisk kunskap utgöra hinder under analysens gång. 

Förutfattade meningar samt förförståelse har kontinuerligt diskuterats under studiens gång i 

syfte att medvetandegöra och minimera risken för att påverka analysen i enlighet med Polit & 

Beck (2017).  

6. Resultat 

Resultatet i bloggstudien baserades på sju bloggar som alla var skrivna av mammor till barn 

med AST. Resultatet beskriver ett övergripande tema med fyra underliggande kategorier som 

gemensamt besvarar studiens syfte; att ur ett föräldraperspektiv beskriva erfarenheter av 

omsorg till ett barn med AST (tabell 1).  

Tabell 1. Översikt över tema och kategorier 

Tema Kategorier 

 

 

Omsorg på barnets villkor 

Hantera dagliga rutiner 

Hantera barnets nya situationer 

Generellt anpassat bemötande 

Omsorg i form av samarbete 

 

6.1. Omsorg på barnets villkor 

Temat Omsorg på barnets villkor beskrev vad det innebar att vara förälder till ett barn med 

AST. Mammor beskrev barnets svårigheter till förändring vilket krävde en ständig planering 

hos föräldrarna. Enligt mammor var det energikrävande att hela tiden behöva ligga steget före 

(1, 2, 3, 4, 5).  
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6.1.1 Hantera dagliga rutiner 

Flertalet mammor skrev att det som styrde tillvaron var rutiner för barnet med AST och struktur 

i dagliga livet, som föräldrar strävade efter att upprätthålla. Det bidrog till en svårighet för 

föräldrar att vara spontana (1, 2, 4, 5). Trots dagliga rutiner var det svårt att förutspå hur dagen 

skulle bli då det ibland svängde snabbt beroende på barnets dagliga mående och humör (2, 4). 

Föräldrar behövde ständigt ha en plan B eller “nödutgång” inför allt som involverade barnet. 

Ett exempel var att undersöka möjligheterna till avskildhet vid större sammankomster eller att 

ta två bilar till ett kalas om barnet inte skulle klara av att delta (4, 5).  

Frånvaro av rutiner beskrevs leda till stress, kaos och raseriutbrott för barnen och hindra dem 

från att komma iväg till skolan (1, 2, 4). En rutin var att tid för uppstigning, plats vid matbordet 

och frukost som serverades alltid var densamma. För barnet var det viktigt att medicinen intogs 

vid samma tidpunkt. Trots dagliga rutiner var det svårt för barnet att själv lösa morgonrutinerna 

och föräldrar var därför tvungna att stötta barnet. En mamma beskrev att familjen varje fredag 

efter jobbet var tvungen att åka och handla den mat och snacks som barnet valt ut för kvällen. 

Det gick inte på förhand att förbereda inköpen då det blivit en rutin för barnet som inte fick 

ändras på. Allt handlade om barnets svårighet till förändring (2).  

Mat beskrevs som ett laddat ämne och det uttrycktes svårt att tillfredsställa barnens behov då 

de var selektiva i maten (1, 4, 5). Att få barnet att äta ansågs som något av det svåraste och mest 

tidskrävande för föräldern (5). Orsaken var svårigheter för nya smaker och konsistenser (1), 

eller att maten inte var upplagd på tallriken som barnet ville, vilket kunde leda till kaos och 

utbrott, samt en låsning hos barnet som beskrevs hålla i sig i flera timmar (4). Föräldrar fick 

ofta laga flera maträtter varje dag och skicka med matlåda till skolan för att försöka få barnet 

att äta. Föräldrar tvingades flera gånger i veckan, ibland dagligen, åka och handla hem 

snabbmat, då det var det enda barnet ville äta (4, 5).  

Matlusten påverkades också av situationen runt barnet, där röriga miljöer hindrade barnet från 

att välja mat. Föräldrar fick då välja mat åt barnet, så att det blev kravlöst, för att försöka få 

barnet att äta (2). Att tvinga barnet att sitta kvar vid bordet tills maten var uppäten var inte ett 

alternativ då barnet kunde bli sittandes i flera dygn (4). Enligt en mamma blev problemet med 

att få barnet att äta inte lättare då barnet blev äldre. Hennes tonåring klarade inte ens av att 

förbereda enklare mellanmål utan föräldern fick hela tiden vara där och serva barnet (5). 

6.1.2 Hantera barnets nya situationer  

Barnets svårigheter till förändring innebar en ständig förberedelse inför nya situationer. När 

barnet kände oro och osäkerhet för att besöka nya platser kunde det underlätta att visa bilder 

och filmer från platsen. De fångade intresse för platsen och ökade tryggheten hos barnet, och 

på så sätt kunde kaos och utbrott undvikas (2, 5). Filmer som YouTube-klipp användes som 

hjälp i syfte att förbereda barnet inför situationer som involverade höga ljud, exempelvis en 

flygresa (5). 

En annan svårighet var förändringar i skolan. För att tillgodose barnets behov fick föräldrarna 

påbörja förberedelser inför höstens skolstart redan innan sommaren, genom möten med 

inblandad skolpersonal (5). En mamma fick under sommarlovet åka till barnets skola och 

genom videosamtal visa barnet den nya miljön för att förbereda, då barnet vägrade följa med. 

Trots förberedelser från både skola och förälder var det inte alltid lätt att få med barnet på 

förändringen då barnet krävde att få ha skolmiljön som tidigare (2).   

När barnet hade ett inplanerat besök hos tandläkare eller läkare påbörjade föräldern en mental 

förberedelse hos barnet dagen innan, så att barnet skulle ta till sig informationen och hinna 

bearbeta den. Sedan behövdes ytterligare en påminnelse vid dagen för besöket. Förberedelsen 

kunde innebära att barnet fick stanna hemma från skolan inför besöket, då det fanns svårigheter 
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att bryta upp mitt i något och förflytta sig till en ny plats. Vårdpersonal behövde också 

förberedas på barnets specifika behov av bemötande relaterat till barnets AST. Samtidigt var 

det positivt när det var personal som träffat barnet vid tidigare besök, som barnet kände igen, 

för att barnet skulle känna trygghet i besöket. Ett felaktigt bemötande från vårdpersonal kunde 

resultera i en låsning hos barnet och ett uteblivet besök. Genom att föräldern förberedde 

vårdpersonalen kunde besöket bli lyckat och barnet fick ett bemötande anpassat till barnets 

behov (2). 

Trots att det i regel var bäst för barnet att förberedas så fanns det undantag. En mamma beskrev 

en situation där hon valde att rensa och städa i barnets rum när hen var borta, trots att hen inte 

var förberedd på det. Mamman upplevde att barnets ångest blev värre om hon förberedde barnet 

på förändringen än vad den blev när barnet kom hem och fick se den (6). 

6.1.3 Generellt anpassat bemötande 

Föräldrar hade knep och genvägar för att få barnet dit de ville, men det var energikrävande och 

kunde sluta i kaos för barnet och föräldern valde därför sina strider (1, 2, 4). En mamma beskrev 

att när barnet hade ett utbrott fick föräldern backa undan, sänka alla krav på barnet tills utbrottet 

lagt sig (4). Att argumentera med ett barn med AST beskrevs lönlöst, det gick inte att vinna den 

striden (1). Det blev lättare om kraven anpassades efter barnets kunskap och mognad. Det kunde 

innebära tydlig och rak kommunikation samt inte för mycket information på en och samma 

gång (2, 3). När barnet var oroligt fungerade det dock sämre och det var svårt för föräldrarna 

att hitta rätt strategi för att bemöta barnet. Det var skillnad på hur föräldrar bemötte barnets 

utbrott i olika åldrar. Ett mindre barn kunde lättare avledas vid ett utbrott, medan det större 

barnet var svårare att bemöta utifrån ålder och mognad, de fick därför hela tiden finna nya 

lösningar vid varje situation. Det var enklare att bemöta barnets utbrott i hemmet jämfört med 

i skolan. Den stora ytan i skolan gjorde att det var svårt att nå fram till barnet och få kontroll 

över situationen. Föräldern fick istället försöka hitta en trygg plats i skolan för att barnet skulle 

kunna lugna ner sig. Mamman uttryckte att hon i det läget skulle vilja lugna barnet genom en 

omfamning, men att det inte var ett alternativ utan att hon först behövde nå barnet via ord (2). 

Förälder och barn hade sitt eget sätt att kommunicera med varandra (2, 3). Ibland kunde ett 

markerande ljud från föräldern räcka för att avleda barnet och förhindra ett utbrott. När inte 

verbal kommunikationen var tillräcklig kunde föräldern behöva förklara genom att rita för att 

barnet skulle kunna ta till sig informationen.  (2).  

En annan aspekt som hade betydelse för barnets omsorg var att barnet diagnostiserats (1, 6). En 

mamma beskrev att hon innan barnets diagnos, på grund av okunskap, utsatt barnet för jobbiga 

situationer som involverade kontakt med nya personer och fysisk beröring, vilket ledde till att 

barnet upplevde en otrygghet. Efter diagnostisering förstod mamman vilket bemötande som 

behövdes för att underlätta för barnet vid specifika situationer (1).  

En lärdom var att det underlättade att undvika laddade ord som ”vara i tid” och ”måste åka” för 

att inte trigga utbrott hos barnet (4). Det beskrevs vidare att de som föräldrar hela tiden fick 

anpassa sitt språk och hur de uttryckte sig till barnet. Barnets svårigheter att förstå ordspråk, 

exempelvis ”människan har gått under jorden” tolkades direkt ord för ord och skapade 

förvirring. Enkla uppmaningar eller frågor som ”kan du ge mig påsen” tolkades i barnets huvud 

som en fråga om barnet hade förmåga att utföra handlingen eller inte, istället för att ge föräldern 

påsen (2). 

Mammor hade lärt sig vikten av lågaffektivt bemötande till barnet (1,2,4,5). Om föräldern 

svarade barnets ilska med att själv bli arg så eskalerade utbrottet och situationen kunde spåra 

ur (4). Barnet kunde ha svårigheter att lugna ner sig vid ett affektutbrott och en vuxen var 

tvungen att gå in och bryta utbrottet med ett lugnt förhållningssätt och lugnande ord (2). Det 
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var dock inte lätt att alltid behålla lugnet i alla situationer, framförallt när föräldern själv inte 

mådde bra eller var stressad (4). Innan föräldrarna lärt sig om lågaffektivt bemötande var det 

lätt att situationerna eskalerade, då föräldrarna hade svårigheter att själva behålla lugnet (5).  

6.1.4 Omsorg i form av samarbete  

Det beskrevs att ett fungerande teamwork mellan barn och förälder var betydelsefullt (1, 2, 3, 

4, 5, 7). I och med att barnet lärde känna sig själv, fick bättre självinsikt och kunde tala om vad 

hen behövde och orkade, beskrevs det lättare att bemöta barnet och stötta i jobbiga situationer 

(1, 2). Barnet berättade hur hen ville ha det och mamman förde hens talan (1). På samma sätt 

berättade en mamma att hon lärt sig känna in förändring i barnets känslotillstånd och kunde ge 

stöd i tid (3). Det beskrevs att det krävdes ett ständigt stöttande, uppmuntrande och berömmande 

förhållningssätt till barnen för att få dem att tro på sig själva. Det kunde handla om stöttning i 

påklädning, men också motiverande ord som ”vi löser det tillsammans” eller ”jag är med dig” 

för att barnet skulle kunna ta sig iväg till skolan eller ta sig över andra hinder. Små framsteg för 

barnet upplevdes som stora steg för föräldrarna, som ett kvitto på att det de gjorde gav resultat 

(2, 5). En mamma såg det som en uppgift att skapa trygghet hos barnet så att barnet kunde känna 

sig lugn. Ett förhållningssätt var positiv förstärkning, då mamman använde framstegen som 

barnet gjorde för att göra barnet stärkt, för att klara en kommande utmaning. När barnet kände 

att det var på hens villkor kunde det leda till att barnet kände mindre motstånd och upplevde att 

situationen blev lättare (2). En strategi var att använda humor för att lätta upp stämningen i 

bemötandet till barnet (3). 

Barnets diagnos beskrevs påverka hela familjen och deras samarbete. Barnet fick styra tillvaron 

och familjen fick anpassa sig efter det (1, 2, 4, 5). Syskonens behov fick komma i andra hand 

och de fick lära sig att anpassa sitt bemötande till barnet med AST (2, 3, 4). Samtidigt hade de 

sina behov av att vara syskon och hade svårt att låta bli att reta och provocera (4). För föräldern 

kunde en anpassning vara att gå ner i arbetstid för att ha tid och energi att stötta barnet (4, 5). 

En mamma var tvungen att, tillsammans med fadern till barnet, agera resurs under en hel termin 

för att barnet skulle klara av att gå i skolan, då skolan inte tillgodosåg behovet (7). De dagar 

barnet inte hade energi att gå till skolan fick en förälder bli hemma och passa upp, men samtidigt 

hålla sig undan och inte säga något som kunde utlösa ett utbrott hos barnet (4). En mamma 

beskrev att barnet hade obegränsad skärmtid och fick använda surfplatta och hörlurar för att 

varva ner och få chans till återhämtning. Barnets föräldrar hade släppt det dåliga samvetet då 

de upplevde att det gjorde barnet gott och bidrog till en lugn familjesituation (1). Stöd och bra 

samarbete med sin partner beskrevs som en förutsättning för att föräldrarna skulle orka ge en 

bra omsorg till barnet (4, 5, 7). Samtidigt kunde mammor tvivla på relationen till sin partner då 

omsorgen till barnet med AST var krävande och tärde på förhållandet (2, 4). 

7.Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

En kvalitativ metod med deskriptiv design valdes för att erhålla en fördjupad förståelse för 

föräldrars unika erfarenhet av omsorg till ett barn med AST. Specifikt för den kvalitativa 

designen är hur den växer fram under tiden en forskare arbetar fram en studie och där forskaren 

kontinuerligt reflekterar över det som kommer fram i studien, exempelvis hur informanterna 

delger och beskriver den värld de lever i (Polit & Beck, 2017).   

En styrka med att data i studien kommer från bloggar är att de är skrivna i nutid, jämfört med 

exempelvis självbiografier i skönlitterär form. En blogg kan liknas med en dagbok där 

informanten inte blir påverkad av något yttre som stör i deras tankegångar, utan istället i sin 

hemmiljö kan dela med sig av det mest personliga och innehållsrika av en människas livsvärld 
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i en öppen dialog (Dahlborg-Lyckhage, 2017). Ett antagande kan därför vara att data som 

inhämtats från bloggarna skulle kunna vara mer detaljrik och ärlig om föräldrarnas liv, jämfört 

med om datainsamling skett via en intervju.  

Enligt litteraturen finns det flera fördelar med att använda bloggar i studier. Forskaren kan 

enkelt samla in data från olika geografiska platser, studera den grupp som på grund av 

stigmatisering avböjt deltagande i traditionella kvalitativa studier och inhämta information om 

ett sjukdomsförlopp vid en och samma tidpunkt. Det finns även svagheter och begränsningar 

med bloggstudier, där svårigheter att fastställa bloggskribentens identitet samt att alla grupper 

inte finns representerade i bloggvärlden, är några exempel (Keim-Malpass, Steeves & Kennedy, 

2014). En annan svaghet med att analysera bloggtexter kan vara att forskaren inte har möjlighet 

att ställa utvecklande frågor, om innehållet i bloggtexterna skulle vara svårtolkat (Ali & 

Skärsäter, 2017).  

Ett alternativ till att använda bloggar hade varit att göra en datainsamling baserad på intervjuer, 

men då examensarbetet hade en begränsad tidsram, valdes bloggar på internet att analyseras, 

där data redan fanns tillgänglig. Intervjuer är inte bara mer tidskrävande utan innebär även en 

risk för att informanten anpassar sina svar till vad hen tror att intervjuaren vill höra och därmed 

inte delar med sig av allt. Det medför också en risk att intervjuaren stör informanten i sina 

tankar och på så sätt påverkar vad informanten väljer att berätta (Ali & Skärsäter, 2017). Då det 

inte finns någon risk att författarna i studien påverkat det bloggskribenterna valt att publicera, 

ses pålitligheten i studien stärkas. 

Google användes som sökmotor för att söka fram data till studien. Det kan antas vara en 

begränsning att samtliga bloggar som inkluderades i studien söktes fram via en och samma 

sökmotor. I litteraturen beskrevs att trots att internet är ett stort område att söka data på, existerar 

ingen sökmotor som täcker in allt. Vidare bygger en sökmotor, som exempelvis Google, sin 

affärsidé på reklam och sponsring vilket kan leda till en osäkerhet om träffresultaten som visas 

är köpt eller faktiskt genuint matchar det som eftersöks (Segesten, 2017). Sökning hade kunnat 

göras via annan sökmotor eller hemsida för att se om andra bloggar framkommit, men ansågs 

inte nödvändigt då användbara bloggar framkom via Google.   

Informanterna i studien söktes fram via ändamålsenligt urval i syfte att hitta personer med 

innehållsrika skildringar av erfarenheter av omsorg till barn AST. För kvalitativa studier anses 

det viktigare att hitta informanter med rika data än ett större antal med färre erfarenheter 

(Henricson & Billhult, 2017). Sju bloggar ansågs därför utgöra ett lämpligt antal. Ett antagande 

kan vara att ett färre antal bloggar i kombination med ett längre tidsintervall på blogginläggen 

hade kunnat bidra till större mättnad i resultatet.  

Då AST innefattar diagnoser på flera neuropsykiatriska funktionsnedsättningar valde 

författarna att göra sökningar med de specifika diagnoserna, för att inte riskera att missa några 

bloggar, vilket kan ses som en styrka. Ett inklusionskriterium var att bloggarna skulle vara 

skrivna på svenska vilket inneburit att ingen översättning behövts göras. Även det kan ses som 

en styrka och stärker tillförlitligheten då det annars funnits en risk att texten översatts fel och 

textens innebörd ändrats.  

Under datainsamlingen framkom inga bloggar skrivna av pappor till barn med AST. Det kan ur 

ett genusperspektiv ses som en svaghet i studien att inte kunna skildra pappornas erfarenheter. 

Samtidigt tyder tidigare forskning på att mammor tar ett större ansvar för barn med AST, och 

författarna anser därför att det är av vikt att belysa just mammors erfarenheter av omsorg till ett 

barn med AST, vilket kan ses som en styrka i studien.  
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En induktiv ansats valdes för bloggstudien. Ett induktivt förhållningssätt innebär att forskaren 

intresserar sig för deltagarens levda erfarenhet med syfte att kunna generera en teori 

(Henricsson & Billhult, 2017). Manifest analys är att föredra framför latent när data inhämtas 

från internet vid studier på grund- och avancerad nivå, dels ur träningssynpunkt men även för 

att säkerställa skydd för både studenter och informanter. (Salzmann- Erikson & Eriksson, 

2015). Författarna valde att analysera det manifesta i datamaterialet, då det i ett inledande skede 

av studien kunde konstateras att det skulle kunna ge en rättvis bild av den värld föräldrarna 

beskriver, samt att det inte skulle finnas risk för feltolkning. Data bestående av narrativa 

berättelser ska under dataanalysen hanteras som empiriskt material (Dahlborg-Lyckhage, 

2017).  

Flera av barnen i bloggarna hade även andra diagnoser som påverkar barnens beteenden, som 

ADHD, vilket gör det svårt att säga att omsorgen till barnen endast var anpassad till barnens 

AST. Det är möjligt att resultatet blivit annorlunda om bloggarna som handlar om barn med 

AST i kombination med andra diagnoser hade exkluderats. Dock var det inte möjligt då det inte 

framkom några bloggar vid sökningarna som handlade om barn med enbart AST. Det stärks i 

litteraturen som rapporterar att det är vanligt att barn med AST ofta samtidigt har andra 

diagnoser (Masi, DeMayo, Glozier & Guastella, 2017; Socialstyrelsen 2017b) och det borde 

därför inte ses som en svaghet i studien. 

Det kan anses vara en styrka i att gemensamt ha analyserat studiens data då det krävt en ständig 

reflektion genom studiens gång. Det går inte helt att åsidosätta sin förförståelse och det krävs 

därför en ständig reflektion samt medvetenhet under analysen (Polit & Beck, 2017). Författarna 

har under arbetets gång diskuterat fram och tillbaka var texterna passade in tills konsensus 

rådde. 

En viktig fråga under studiens gång har varit att diskutera den etiska frågan när det gäller 

forskning på nätet. Författarna valde att hålla bloggarna anonyma med motivering att de inte 

skulle kunna gå att härledas tillbaka till bloggarna och identifiera bloggskribenterna. Samtidigt 

valde författarna att inte be bloggskribenterna om lov att använda deras blogginlägg, vilket 

skapar ett etiskt dilemma. Bloggskribenterna har, då de inte blivit tillfrågade om deltagande, 

inte heller haft möjlighet att avbryta sitt deltagande. Bloggarna krävde inget medlemskap eller 

inloggning och anses därför vara fritt tillgängliga för omgivningen. Författarna sökte noga 

igenom bloggarna för att säkerställa att det inte krävdes godkännande av bloggskribenterna att 

använda inläggen. I litteratur beskrivs hur citat hade kunnat stärka validiteten i studien, 

samtidigt råder det oenighet bland forskare om citat bör användas relaterat till det 

anonymitetskrav som finns (Ali & Skärsäter, 2017). 

7.2 Resultatdiskussion 

Bloggstudien visar att omsorgen var på barnets villkor, vilket även blev studiens tema. Det 

framkom att föräldrar anpassade sin tillvaro efter barnets behov vilket bland annat innebar krav 

på dagliga rutiner och ständig planering för att barnet skulle kunna hantera nya situationer. 

Mammor beskrev att de i och med barnens diagnos hittade sätt att bemöta barnet för att 

underlätta omsorgen och ge stöd. Samarbete mellan barn och förälder samt inom familjen 

uttrycktes betydelsefullt. 

Att föräldrar hade svårt för spontanitet för att tillvaron krävde en ständig planering, samt att de 

hade behov av en plan B, om situationer inte blev som de tänkt sig, har också framkommit i 

tidigare litteratur och stärker därmed studiens resultat (DePape & Lindsay, 2015; O’Nions, 

Happé, Evers, Boonen, & Noens, 2018). Den ständiga planeringen krävde ett förhållningssätt 

hos föräldrar där de hade svårt att slappna av och samla kraft. Föräldrarna behövde hela tiden 

ha ett vakande öga på barnet (DePape & Lindsay, 2015). Vakande ses som en 
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omvårdnadshandling och utgör omsorg för dem som står en nära, en ständig närvaro för en 

annan människa. Ur ett närståendeperspektiv kan vakandet sträcka sig över flera år. Det kräver 

ett känslomässigt engagerande och den som vakar över en annan människa är beredd att låta 

sina egna behov komma i andra hand (Fridh, 2017). Enligt författarna kan bloggstudiens resultat 

tyda på att vakandet för föräldrar till barn med AST är så pass krävande, där föräldrar aldrig får 

chans att återhämta sig, att det i förlängningen kan leda till psykisk ohälsa. Litteraturen 

rapporterade att föräldrar till barn med AST hade en ökad risk för depression (Cohrs & Leslie, 

2017). Vidare uppges föräldrar till barn med funktionsnedsättning rapportera lägre självkänsla 

och brist på socialt stöd (Socialstyrelsen, 2017a). 

Mammor i studien fick ofta stanna hemma från jobbet då barnet inte orkade gå till skolan, vilket 

även DePape och Lindsay (2015) beskrev, där de såg att det var vanligare med förändrade 

arbetsrutiner hos mammor än hos pappor (ibid). Enligt Lee (2009) beskrevs mammor till barn 

med AST ta ett mer omfattande ansvar över barnen, än vad pappor gjorde. Mammor hade 

samtidigt en högre nivå av stress jämfört med pappor, och mammor tenderade i högre 

utsträckning söka stöd utanför familjen (ibid). Enligt litteraturen hanterade föräldrar sina 

känslor på olika sätt, där pappor höll tillbaka sina känslor medan mammor hade behov av att 

uttrycka sig (DePape & Lindsay, 2015). Ett antagande kan vara att det är anledningen till att 

endast bloggar skrivna av mammor framkom vid datasökningen, då mammor kan tänkas 

använda bloggen för att ventilera och nå ut till andra likasinnade.  

Det framkom i studien att barnets diagnos påverkade relationen till partnern och det var tärande 

på förhållandet. Hock, Timm och Ramisch (2012) styrker resultatet med att barnets AST- 

diagnos hade en betydande påverkan på parförhållandet, där ekonomiska påfrestningar var en 

av orsakerna. Barnets behov av stöd i och med diagnosen kunde leda till nya roller för 

föräldrarna i förhållandet. En förälder kunde tvingas sluta arbeta för att stötta barnet och den 

andra föräldern kunde då behöva arbeta mer för att kompensera ekonomiskt.  

Arbetsförändringarna kunde leda till missnöje och konflikter mellan föräldrarna (ibid).  

Det beskrevs att trots att det inte var bra för barnet, köpte föräldrarna hem snabbmat dagligen 

och lät barnet ha fri tillgång till surfplatta. Det kan tänkas att föräldrarna gjorde det som en 

kärleksfull handling till sitt barn, men kan samtidigt antas att föräldrarna inte orkade sätta 

gränser. Föräldrarnas handlande kan ses som en kortvarig lösning, men skulle i det långa loppet 

kunna leda till ohälsa hos barnen då felaktig kost, som snabbmat, och stillasittande utgör 

riskfaktorer för att drabbas av övervikt och fetma (Socialstyrelsen, 2019b). 

Distriktssköterskan kan möta barn med AST och deras familjer i sitt arbete på exempelvis 

barnavårdscentralen (Jennings Dunlap, 2019). Distriktssköterskan kan därför ha en betydande 

roll i att tillsammans med föräldrarna identifiera barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar och initiera en utredning. Föräldrarna känner barnet bäst och kan antas 

vara de första som uppmärksammar ett avvikande beteende hos barnet.  

Bloggstudiens resultat åskådliggör vikten av att distriktssköterskor och annan vårdpersonal 

involverar familjen i omvårdnaden. Även om det är barnet som har diagnosen AST påverkas 

hela familjen. Inom familjefokuserad omvårdnad bör de anhörigas erfarenheter och kunskap tas 

tillvara på då familjemedlemmar kan ses som experter på hur en diagnos påverkar familjen 

(Benzein, Hagberg & Saveman, 2017). Föräldrar har det främsta ansvaret för att tillgodose 

barnets behov men kan behöva hjälp och stöd i den uppgiften. Genom att förebyggande insatser, 

i form av föräldraskapsstöd, sätts in tidigt finns det goda förutsättningar att främja ett barns 

utveckling och hälsa, samt förälderns hälsa (Regeringskansliet, 2018). Tidigare forskning 

rapporterade att familjefokuserat stöd till föräldrar till barn med AST visade en signifikant 



16 
 

effekt avseende att minska nivån av stress hos föräldrarna (Argumedes, Lanovaz, & Larivée, 

2018). 

Barnets diagnos påverkar även syskon i familjen. I resultatet beskrivs att syskon fick komma i 

andra hand och anpassa sig efter barnet med AST. Föräldern kan ha svårt att räcka till för syskon 

då så mycket tid läggs på barnet med diagnosen. I litteraturen rapporterades att syskon till barn 

med AST kunde påverkas på flera olika sätt. De kunde leva i rädsla och oro för att bli slagen av 

barnet med AST eller behöva hjälpa föräldrar med omsorgen av barnet (DePape & Lindsay, 

2015). Det är av vikt att inte syskon till barn med AST glöms bort utan att de också får det stöd 

de behöver. Enligt Wright & Benigno (2019) kunde det vara fördelaktigt att involvera syskon i 

behandlingen av barn med AST då det beskrevs bidra till ett förbättrat samspel och 

kommunikativ förmåga hos barnet.  

Genom att stödinsatser till barn med AST och deras familjer sätts in tidigt kan ohälsa 

förebyggas. Det är inte bara en vinst för barnet och familjen utan också vinst utifrån ett 

samhällsekonomiskt perspektiv. 

8. Slutsats  

Studien beskriver föräldrars erfarenhet av omsorg till ett barn med AST. Barnets AST-diagnos 

påverkade hela familjen. Tillvaron var styrd av rutiner och ständig planering och det fanns inte 

utrymme för spontanitet. Föräldern gjorde anpassningar trots att det i förlängningen inte var bra 

för barnet. Samarbete mellan barnet och förälder samt inom familjen var betydelsefullt för 

omsorgen. Resultatet belyser vikten av att inkludera hela familjen i omvårdnaden. I resultatet 

åskådliggörs erfarenheter hos föräldrar till barn med AST som kan bidra till en ökad förståelse 

och kunskap hos vårdpersonal, och däribland distriktssköterskor, men även hos omgivningen. 

Förståelsen och kunskapen kan i sin tur leda till att barn med AST och deras familjer kan få ett 

bättre bemötande och att deras behov av stöd kan tillgodoses.  

9. Förväntade kliniska implikationer  
Resultatet i bloggstudien ger indikationer på att distriktssköterskan och annan vårdpersonal som 

möter denna patientgrupp med familjer behöver fördjupad kunskap om AST som diagnos. Det 

behövs även en förståelse för vad en förälders omsorg till barn med AST kan innebära och 

vilket slags stöd de kan behöva. Studiens resultat bör inte generaliseras, men kan ses som en 

hjälp för de professioner som möter barn med AST och deras familjer.  

10. Förslag på fortsatt forskning 
Det framkommer i bloggstudien att syskon fick lära sig att anpassa sitt bemötande till barnet 

med AST samt att syskonets behov fick komma i andra hand. Litteraturen rapporterade att 

syskon till barn med AST har en betydande roll i barnets liv och att det därför kan vara 

fördelaktigt att involvera syskon i barnets behandling. I enlighet med den tidigare forskningen 

menar författarna att det är av vikt att inte syskon glöms bort i omvårdnaden av barn med AST. 

Erfarenheter av syskon till ett barn med AST kan därför vara ett intressant område att utforska 

ytterligare. Ett annat förslag på fortsatt forskning skulle kunna vara att lyfta fram pappors 

erfarenhet av omsorg till ett barn med AST.  
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Bilagor 

Bilaga 1. 

Tabell 2. Sökmatris över bloggar som inkluderats i studien. 

Sökning 190919 

 

Antal 

träffar 

Antal bloggar 

som läst 

igenom 

överskådligt:  

Antal 

bloggar 

som lästs 

mer 

ingående 

Antal bloggar 

som inkluderats 

 

Blogg, autism, barn 

 

1740 10 6 4 

Blogg, asperger, barn 5490 6 5 (4) 1 ny 

Blogg, autistiskt 

syndrom, barn 

806 7 4 (2) 

Blogg, desintegrativ 

störning 

0 0 0 0 

Blogg, autistiskt 

syndrom 

939 9 2 (1) 

Blogg, 

autismspektrumtillstånd 

103 3 0 0  

Blogg, förälder, barn 

med autism 

1350 14 10 (7) 2 nya 

Blogg, förälder, barn 

med 

autismspektrumtillstånd 

89 4 0 0  

Blogg, förälder, barn 

med asperger 

2740 10 7 (5) 

Blogg, förälder, barn 

med autistiskt syndrom 

1120 9 6 (3) 

Totalt antal bloggar    7 

 

( ) = Bloggar som inkluderats men som framkommit vid tidigare sökning. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2. 

Tabell 3. Översikt över bloggarna. 

Titel Förälder Beskrivning Resultat 

Blogg  
1 

Mamma i 30-års 

åldern som har barn 

med autism och 

ADHD.   

Civil status oklart 

 

 

Bloggar för att dela med sig av 

tillvaron i syfte att sprida kunskap 

om autism. 

Tillvaro styrd av rutiner och 

anpassningar 

Mat laddat ämne 

Obegränsad skärmtid 

Teamwork i familjen 

Anpassa bemötande till barnet 

Blogg  
2 

Mamma i 30-års 

åldern som har barn 

med autism, ADHD 

och epilepsi. 

Sambo 

Bloggar om livet som förälder till 

barn med bland annat AST. 
Dagliga rutiner 

Rak och tydlig kommunikation 

Lågaffektivt bemötande 

Förberedelser inför nya situationer 

Svårt att bemöta det äldre barnet och på 

stora platser  

Blogg  
3 

Mamma i 40-års 

åldern som har barn 

med autism, ADHD 

och asperger. Gift 

Bloggar om livet som förälder till 

barn med bland annat AST. Vill 

sprida kunskap om diagnosen. 

Eget sätt att kommunicera, bland annat 

genom humor 

Planering styr tillvaron 

Syskons behov fick komma i andra hand 

Teamwork i familjen 

Blogg  
4 

Mamma i 30-års 

åldern som har barn 

med autism och 

ADHD. Gift 

Bloggar om livet som förälder till 

barn med AST samt sitt egna 

mående kopplat till barnets 

diagnos.  

Vill nå ut till andra i likande 

situation och sprida kunskap om 

AST.  

Vikten av lågaffektivt bemötande, men 

det var inte alltid lätt 

Mat är ett laddat ämne 

Ständigt behov av plan B 

Stöd från partner viktigt 

Syskonens behov fick komma i andra 

hand 

Blogg  
5  

Mamma i 50 års 

åldern som har barn 

med asperger, 

ADHD och ADD.  

Gift 

Bloggar om utmaningar kring att 

vara förälder till barn med bland 

annat AST. 

 

Behov av ”nödutgång” vid oförutsedda 

situationer 

Positiv förstärkning 

Lågaffektivt bemötande 

Filmklipp användes inför nya situationer 

Svårigheter med maten 

Blogg  
6 

Mamma i 40 års 

åldern som har barn 

med autism och 

ADHD. Gift 

Bloggar om vad det kan innebära 

att ha barn med bland annat AST.  
Vikten av diagnostisering 

Mammans sätt att hantera barnets 

svårighet till förändring 

Blogg  
7 

Mamma i 40 års 

åldern som har barn 

med autism och 

ADHD. Gift 

Bloggar om kampen det innebär 

att vara förälder till barn med 

bland annat AST. 

Stöd och samarbete med partner för att 

orka med omsorgen 

Teamwork mellan barn och förälder 

Föräldrarna fick agera resurs i skolan 

 

 


