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Sammanfattning 

Bakgrund: Förr ansågs barn med autismspektrum störning (AST) vara besatta av demoner 

eller var allmänt ouppfostrade. Följden blev att föräldrarnas oro ökade och de fick en känsla 

av skuld och skam eftersom deras barn inte betedde sig på ett acceptabelt sätt. Tidigare 

forskning visar att det är mer stressfullt att leva med ett barn med AST. Syfte: Syftet med 

uppsatsen var att beskriva föräldrars livssituation av att leva med ett barn eller ungdom som 

har en AST-diagnos. Metod: Uppsatsen gjordes genom en litteraturöversikt av kvantitativa 

och kvalitativa artiklar. Resultat: Resultatet visar på olika slags copingstrategier som 

föräldrar till barn med AST an vänder sig av. Resultatet visade att den mest vanligt 

förekommande copingstrategin var sökandet av socialt stöd. I resultatet kunde även en 

skillnad ses vad gäller mödrar och fäders olika användande av copingstrategier. Slutsats: Det 

är viktigt att sjuksköterskan har kunskap om AST samt förståelse för de känslor och 

copingstrategier som föräldrarna använder. Det för att kunna möta föräldrarna utifrån den 

upplevelse de har och därefter kunna ge dem stöd och råd i sitt föräldraskap.  

Nyckelord: Föräldrar, autism, bemästra, coping 
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1.BAKGRUND 

1.1 Att vara förälder till ett funktionshindrat barn 
 I sin avhandling ” Att vara förälder till barn med funktionsnedsättning, 

erfarenheter av stöd och av att vara professionell stödjare” har Britt-Marie Lindblad (2006) 

beskrivit att föräldraskapet medförde en ny medvetenhet om viktiga värden i livet samt en 

omvärdering av föräldraskapet. Föräldrarna kände tacksamhet över att de fått behålla sitt barn 

som de beskriver som en unik personlighet och med ett inneboende värde. Vidare menar 

Lindblad att en stor del av det dagliga livet består av en strävan att göra det bästa för sitt barn. 

I strävan ingår enligt Lindblad att möta den oro och rädsla som finns i nuet och inför 

framtiden för vad som händer det funktionshindrade barnet samt oro för andra personers 

nedvärderingar av barnet. I föräldrarnas strävan ingår också att tillgodose barnets behov vilket 

resulterar i att föräldrarnas och syskonens behov anpassas till det funktionshindrade barnet 

(Lindblad, 2006).       

1.2 Autism/autismspektrum 
I slutet av 1970-talet utvecklade Lorna Wing tillsammans med Judith Gould något som idag 

kallas för Lorna Wings symtomtriad. Symtomtriaden är ett sätt att beskriva vad som är 

gemensamt för alla personer med en diagnos inom autismspektrum (AST) oavsett 

begåvningsnivå. De tre områdena är huvudrubriker i de olika diagnosmanualerna som 

används idag. Symtomtriadens områden är: 

- Frånvaro av eller bristande socialt samspel, i synnerhet med jämnåriga. 

- Frånvaro av eller bristande utveckling av verbalt och ickeverbalt språk. 

- Repetitiva och stereotypa aktiviteter av vilket slag som helst (Kindwall, 2008). 

Exempel på frånvaro av eller bristande socialt samspel är enligt Allgulander (2009) ingen 

ögonkontakt, avsaknad av ansiktsuttryck och avsaknad av emotionell ömsesidighet.  

Allgulander tar vidare upp att exempel på brister i kommunikationen är försenad 

talutveckling, entonigt tal och upprepning. Som exempel på repetitiva och stereotypa 

aktiviteter tar Allgulander upp fixering vid detaljer, ritualer och fixa idéer.  Vidare menar 

Allgulander att de här individerna har svårigheter att förstå skämt samt att låtsaslekar 

försvåras eller inte går att genomföra.  

1.3 Epidemiologi 
Enligt Allgulander (2009) föds i Sverige cirka 100-200 barn årligen med AST- diagnos. 

Allgulander menar att AST är cirka 4-5 gånger vanligare bland pojkar än bland flickor. 

Rudin(2006), Gillberg och Peeters (1999) samt Lindberg och Mårtensson (2011) anser att 

flickor troligen är underdiagnostiserade eftersom diagnoskriterierna designats efter studier av 

pojkars symtom. Gillberg och Peeters (1999) menar att flickor har ett bättre utvecklat språk 

samt mer utvecklade sociala färdigheter. Vidare anser Gillberg och Peeters att flickors 

intressemönster kan vara mindre begränsat och tekniskt än hos pojkar.   

1.4 Historik 
Uppfattningarna om autism har genomgått stora förändringar under åren. Innan det fanns en 

förståelse för att hjärnan och beteendet har ett samband trodde allmänheten att det var 

övernaturliga orsaker bakom en persons beteende. Det fanns en övertygelse bland människor 

om att personen var besatt av en demon, alternativt att personen blivit uppfostrad av vargar 

sedan denne var ett spädbarn. Mot slutet av 1800- talet hävdade en psykiatriker vid namn 

Henry Maudsley att det kunde röra sig om en psykos hos barn. Det eftersom psykos användes 
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som en allmän benämning av bisarra och avvikande beteenden.  Under 1900- talet svängde 

trenden till att det var en emotionell störning snarare än en fysisk och att föräldrarna 

uppfostringsmetod var orsaken till alla problem. Följden av den hypotesen blev att 

föräldrarnas oro ökade och att de fick en känsla av skuld och skam eftersom deras barn inte 

betedde sig på ett acceptabelt sätt . I slutet av 1960- talet och början på 1970- talet åstadkom 

Michael Rutter och hans kollegor stora förändringar i forskningen på autism. De kunde visa 

på att beteendet hos barn med autism till viss del kunde förklaras med utvecklingsstörningar 

som kan uppstå vid födseln eller i tidig barndom (Wing,1996)   

1.5 Orsaker till autismspektrumstörning  
Autismspektrumtillstånd är enligt Axen et al. (2010) utvecklingsavvikelser med 

neurobiologisk grund. I många fall finns en stark genetisk komponent men även skadefaktorer 

eller omgivningsfaktorer kan inverka. Vidare menar Axen et al. att den exakta orsaken ofta är 

okänd i det enskilda fallet. Att finna orsakssamband är en utmaning p.g.a. den genetiska 

komplexiteten och den breda symtombilden. Nutida forskning inriktar sig enligt Rubin (2006) 

på specifika delar av hjärnan som kan ha funktionsstörningar kopplade till AST.  

1.6 Tolkning av situationer 
Det är svårt att exakt säga varför personer med AST tolkar och hanterar situationer på ett 

annorlunda sätt.  Lindberg & Mårtensson(2011) samt Axén et al. (2010) tar upp tre teorier 

kring detta. Theory of mind - förmåga att mentalisera innebär att individen har en förmåga till 

förståelse att andra individer har tankar, känslor, avsikter och önskningar (Lindberg och 

Mårtensson, 2011). Axén et al.(2010) menar att theory of mind är en förutsättning för affektiv 

empati, medkänsla samt att kunna visa ett hänsynsfullt beteende. 

 Central koherens – förmåga att se helheter och sammanhang är enligt Axén et al.(2010) ett 

sätt att bearbeta information. En stark central koherens är den kognitiva stil som de flesta har.  

Det innebär att personen utgår från helheten och sammanhanget, denna förmåga hjälper oss 

att gruppera saker som liknar varandra t.ex. olika hundraser är hundar oavsett färg, storlek och 

päls.  Lindberg och Mårtensson (2011) menar att individer med stark central koherens har 

förmåga att koppla samman dessa olika faktorer till ett sammanhang till skillnad från personer 

med AST som har en svag central koherens. Axén et al. (2010) menar att en svag central 

koherens innebär att personen fokuserar på att gå från detalj till detalj för att bygga ett 

sammanhang, vilket i många fall är tidskrävande.  

Exekutiva funktioner – förmåga att planera och organisera är enligt Lindberg och Mårtensson 

(2011)  en hjälp för individen att formulera både kortsiktiga och långsiktiga mål, detta för att 

på ett ändamålsenligt sätt kunna lösa problem och hantera nya situationer. Axén et al.(2010) 

anser att ett mål och en plan hjälper individen till att påbörja, upprätthålla samt att vid behov 

ändra och slutföra en aktivitet. Vidare anser Axén et al. att bristande simultankapacitet är 

mycket tydlig hos individer med en AST-diagnos liksom svårigheter med flexibilitet vad 

gäller att kunna komma på en annan lösning när något inte blir som planerat. 

1.7 Utredning, diagnostisering och behandling  
Föräldrar som misstänker att deras barn har en AST – diagnos kan vända sig till 

barnavårdscentralen, skolhälsovården eller Barn och Ungdomspsykiatriska mottagningen för 

råd. Om barnet har svårigheter att leka och umgås med andra barn och vuxna eller svårt att 

prata och göra sig förstådd samt har en begränsad förmåga för fantasi och lek så är detta 

varningssignaler som bör tas i beaktning ( Klasén McGrath, 2011).  

Eftersom det inte finns någon specifik rutinundersökning för att fastställa diagnoser inom 

AST, så börjar utredningen med att utesluta eventuella somatiska problem som kan orsaka 
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symtom som liknar diagnoser inom AST. Vid utredning av barn där en misstanke föreligger 

om en AST- diagnos används diagnoskriterier enligt Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders (DSM IV) se (bilaga 1) (Bromark, 2009). 

Idag arbetar de flesta svenska habiliteringsenheter utifrån rekommendationer i rapporten 

”Mångsidiga intensiva insatser för barn med autism i skolåldern” (Bohlin et al., 2010). 

Rekommendationerna är att habilitering ska sättas in i ett så tidigt skede som möjligt och med 

en hög intensitet, det vill säga att träning skall ske med minst 25 timmar per vecka i minst två 

år. En del i träningen är att utveckla det sociala samspelet samt öva funktionell 

kommunikation och adaptiva färdigheter. Programmet är individuellt anpassat utifrån barnets 

behov och föräldrarnas önskemål (Bohlin et al., 2010). Autism kan inte botas genom träning, 

däremot kan träningen underlätta barnets utveckling och förebygga problem som beteendet 

medför.(Axén et al., 2010).   

Personer som har en AST- diagnos omfattas av lagen (1993:387) ”Lagen om stöd och service 

till vissa funktionshindrade” (LSS). Syftet med lagen är att personer som omfattas av LSS-

lagen ska ha möjlighet att leva som alla andra. LSS garanterar att individen skall få goda 

levnadsvillkor, ett personligt anpassat stöd till de behov som föreligger samt att även få 

möjligheten att kunna påverka vilket stöd som individen är berättigad till. LSS verkar för den 

enskilde individen och är ett komplement till andra lagar.(Lindberg & Mårtensson, 2011). 

1.8 Definition av begreppet familj 
Litteraturen tar upp flera definitioner och beskrivningar av begreppet familj. Ett begrepp är 

den traditionella kärnfamiljen där medlemmar är bundna till varandra genom juridiska band 

såsom adoption eller giftermål, genom biologiska band, samt genom sociala band. (Benzein, 

Hagberg, Saveman & Syrén 2010). En familj kan även bestå av personer som via starka 

känslomässiga band är bundna till varandra samt har en känsla av tillhörighet och har en vilja 

att dela varandras liv (Wright, Watson & Bell, 2002). Den traditionella kärnfamiljen 

definieras ofta av begreppet anhörig medan begreppet närstående förknippas med individens 

närmaste sociala nätverk. Detta nätverk kan innefatta t.ex. vänner och grannar (Benzein, 

Hagberg & Saveman, 2009).  

1.9 Familjecentrerad/familjefokuserad omvårdnad 
Familjecentrerad omvårdnad innebär att familjen som helhet står i fokus och att dess 

medlemmars grad av involvering i omvårdnaden kring vårdtagaren sker genom en dialog 

mellan familjemedlemmarna och sjuksköterskan.  Syftet med familjecentrerad omvårdnad är 

att ta vara på familjens interna och externa resurser samt att dialogen mellan sjuksköterskan 

och familjen ska ske på ett ickehierarkiskt sätt. Vårdtagaren och dess familj ses som en helhet 

och en enhet för omvårdnad (Benzein et al. 2009). 

Familjefokuserad omvårdnad baseras på ett antal antaganden och utgångspunkter, exempel på 

dessa är att när en sjukdom drabbar en familjemedlem så drabbas hela familjen som helhet, 

människor påverkas och påverkar även andra människor och varje situation kan tolkas på 

olika sätt samt ses ur olika perspektiv (Benzein et al. 2009). 

De föreställningar som sjuksköterskan har om familjen och dess betydelse i omvårdnaden 

ligger till grund för hur familjen kommer att bemötas i sin kontakt med hälso- och sjukvården 

(Benzein et al. 2009). Att arbeta utifrån ett biomedicinskt synsätt menar Wright et al. (2002) 

kan leda sjuksköterskan till att se problem i en familj istället för att se till deras resurser. 

Vidare anser Wright et al. att sjuksköterskan bör fokusera på att hjälpa familjen att identifiera 

sina styrkor och sin kompetens samt att sjuksköterskan skall se familjen som en resurs. 
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1.10 Familj med ett barn som har AST- diagnos 
Det finns en stor mängd av självbiografiska böcker där föräldrar beskriver sina tankar, känslor 

och reaktioner kring att leva med ett barn med AST. Exempel på känslor som föräldrar till 

barn med AST kan uppleva är stress över att inte känna sig tillräckliga, sorg över sitt barns 

handikapp, skuld gentemot övriga syskon då barnet med AST upptar det mesta av tiden, 

trötthet och att inte få en chans till återhämtning eller egen tid samt oron över vad som 

kommer att hända med barnet i framtiden (Lindberg & Mårtensson, 2011) 

1.11 Livshändelse 
En oväntad händelse i en individs liv kan ge upphov till en stressreaktion. Beroende på 

händelsens typ kan den involvera både många individer eller den enskilde individen. Vid till 

exempel en krigshändelse så berörs många individer till skillnad från en sjukdom eller ett 

handikapp då berörs den enskilde individen och de närstående. Något som är viktigt att tänka 

på är att individer reagerar på olika sätt och är olika sårbara vid stressfyllda händelser. Hur 

påfrestningarna upplevs och om de är en bidragande orsak till ohälsa beror på individens 

personlighetsfaktorer och sociala förhållanden (Rydén & Stenström 2008). Att vara förälder 

till ett barn som får en AST – diagnos kan definieras som en livshändelse.   

1.12 Coping 

När ett barn får en AST-diagnos konfronteras föräldern med svåra känslor och problem, 

föräldern tvingas att finna olika sätt att psykologiskt anpassa sig för att klara av både 

kortsiktiga och långsiktiga svårigheter. Det samlade begreppet för strategierna är coping 

(Rydén & Stenström 2008).  Hur individen väljer copingstrategier bestäms av de interna och 

externa resurser som individen besitter, som t.ex. stöd, ansvarskännande och sociala 

färdigheter (Lazarus & Folkman 1984). I en modell över coping utvecklad av Lazarus och 

Folkman (1984) delas coping in i två kategorier, problemfokuserad och emotionellfokuserad 

coping. Copingstrategi innebär att individen tankemässigt eller genom handling kan minska 

den känslomässiga påverkan av stress som individen upplever. I den emotionella 

copingstrategin söker individen strategier genom försvar som t.ex. undvikande eller positiv 

värdering av negativ händelse för att minska den emotionella stressen. I den 

problemfokuserade copingstrategin försöker individen däremot att definiera problemet och 

därefter söka alternativa lösningar för att sedan välja ut en lämplig handlingsstrategi(Lazarus 

& Folkman 1984).  

1.13 Problemformulering 
Att barnet får en AST -diagnos är en omvälvande upplevelse som orsakar en mängd känslor 

och reaktioner. I arbetet med barn som har AST är det lätt att fokusera på barnet och därmed 

inte uppmärksamma vad föräldrarna har för behov av stöd. Därför är familjeperspektivet 

viktigt och det är av stor vikt att sjuksköterskan tar hänsyn till hela familjens behov och inte 

fastnar i barnets problematik då det kan leda till ytterligare ökad stress för resterande 

familjemedlemmar. 

2. SYFTE 
Syftet var att beskriva föräldrars livssituation av att leva med ett barn eller ungdom som har 

en AST-diagnos. 

3. METOD 
Den valda metoden var litteraturstudie med beskrivande design där 10 artiklar analyserats och 

granskats. En litteraturstudie innebär att systematisk söka, kritiskt granska och sammanställa 
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litteratur inom det valda ämnet enligt Forsberg och Wengström (2008). Syftet med en 

litteraturstudie är att tillägna sig kunskaper inom ett område genom att analysera tidigare 

gjord forskning (Forsberg & Wengström, 2008). Författarna till studien valde att söka i 

databaserna PsycINFO, PubMed och CINAHL som enligt Forsberg och Wengström (2008) är 

de databaser som har flest vetenskapliga artiklar inom omvårdnad. Databasen PsycINFO är 

inriktad på psykologisk forskning inom omvårdnad och medicin (Forsberg & Wengström, 

2008).   

3.1 Sökstrategi  
Sökorden baserades på de meningsbärande orden i syftet som var autism, föräldrar, bemästra 

och coping. De meningsbärande orden översattes till engelska med hjälp av databasen MeSH 

vilket resulterade i orden autism, parents och adaptation/coping. Vidare påbörjades en 

sökning i databasen PubMed, där de engelska meningsbärande orden var relevanta för 

databasen och inget av orden behövdes ändras. I databasen Cinahl gjordes sökningar utefter 

de ord författarna fick fram från databasen MeSH. Sökning med ordet autism gav ett 

begränsat antal träffar och ordet kontrollerades därför i Cinahl Headings, där ändrades 

sökordet autism till autistic disorder. En ny sökning gjordes efter ändring och resultatet blev 

ett större antal träffar. I databasen PsycINFO gjordes sökning med de meningsbärande orden. 

Sökordet adaptation gav inte några relevanta träffar och kontrollerades därför i Thesaurus och 

ordet byttes ut mot coping behaviors.  

I samtliga databaser användes boolesk term AND i kombination med sökorden. Olika 

sökkombinationer presenteras i bifogad sökmatris (Bilaga 2). De begränsningar som gjordes 

var att artiklarna skulle vara publicerade 2002-2012, vara vetenskapligt granskade så kallade 

peer reviewed, skrivna på engelska samt att åldern på barnen och ungdomarna skulle vara 0-

18 år.    

Tabell 1. Sökordsöversikt 

Svenska ord PubMed 

MeSh 

CINAHL Headings 

*=fritext 

PsycInfo 

Theasaurus 

Bemästra Adaptation Adaptation * Coping behaviors 

 

Autism 

 

Autism Autistic disorder Autism 

Föräldrar Parents Parents Parents 

 

3.2 Urval 
För studien valdes följande inklusionskriterier: barn eller ungdomar med en AST – diagnos i 

åldern 0-18 år. Exklusionskriterier: Artiklar äldre än 10 år, artiklar som inte förknippades med 

västerländsk kultur samt artiklar som inte var skrivna på engelska. Som första urval läste 

författarna titel och abstract på artiklar som de ansåg var relevant för studiens syfte, de 

artiklarna som var gjorda i länder som inte förknippas med västerländskkultur exkluderades. 

Det resulterade i 27 artiklar. Flera artiklar återkom vid sökning i de olika databaserna. Efter 

genomläsningen av abstract återstod 15 artiklar som lästes i sin helhet. Fem artiklar blev 

exkluderade, i två av artiklarna handlade majoriteten av resultatet mer om barnens känslor och 

coping än om de vuxna. Även de artiklar som var reviewer exkluderades. En granskning av 

artiklarnas kvalitet gjordes av de 10 återstående artiklarna, varav två artiklar var kvalitativa. 

Se artikelmatris (Bilaga 3). Granskningen gjordes med hjälp av en granskningsmall för att 

bedöma den vetenskapliga kvaliteten(Forsberg & Wengström, 2008). I de kvantitativa 

bedömdes vilken metod som använts, hur studie gruppen såg ut, urvalsförfarande, bortfall, om 
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resultatet var tillförlitligt och generaliserbart. I de kvalitativa artiklarna bedömdes vilken 

metod som använts, om inklusions och exklusionskriterier var tydligt beskrivet, vilken 

urvalsmetod som användes, metod för datainsamling, giltighet och huvudfynd (Forsberg & 

Wengström, 2008).  Granskningen av artiklarna gjorde författarna gemensamt och ingen av de 

granskade artiklarna ansågs ha lågt bevisvärde.  

3.3 Dataanalys   
Författarna valde att göra en manifest innehållsanalys (Forsberg & Wengström, 2008). Efter 

att författarna läst de 10 valda artiklarna i sin helhet så systematiserades läsningen. Författarna 

läste sedan igenom artiklarna flera gånger och till sin hjälp använde de sig av 

överstrykningspennor för att markera det relevanta för studiens syfte. För att sedan 

gemensamt diskutera om innehållet i artiklarna svarade mot syftet i studien. Efter det skedde 

en översättning av resultatet till svenska med hjälp av ett engelskt svenskt lexikon. En 

sammanställning gjordes av artiklarnas resultat. Resultatet kortades ned men det centrala 

innehållet behölls. Återkommande ord skrevs upp i ett kollegieblock. Utifrån de ord 

författarna fick fram bildades teman som ligger till grund för studiens resultat.  

  De teman som framkom var: söker socialt stöd, känsla av sammanhang, distraktion eller 

brist på engagemang, söker professionellt stöd, acceptans och planering för framtiden, 

omformulering eller omstrukturering av situationer samt förändring över tid. 

3.4 Forskningsetiska överväganden 
Författarna har kontrollerat att de vetenskapliga artiklarna är godkända av 

etikprövningsnämnden eller liknade motsvarighet i övriga länder. Det gjordes för att 

säkerställa att etiken beaktas av någon annan än forskaren själv (Vetenskapsrådet, 2011). I 

vissa artiklar har det inte klart framgått att en etisk kommitté gett sitt tillåtande, så på 

förekommen anledning har författarna även kontrollerat samtliga tidskrifter som artiklarna är 

publicerade i. Inga berörda tidskrifter publicerar artiklar som inte är etiskt godkända, således 

kan konstateras att artiklarna är etiskt granskade. Även att en frivillighet förelåg och att 

möjligheten för deltagarna att avbryta studien är något som författarna också 

kontrollerat(Forsberg & Wengström, 2008). Författarna till aktuell studie redovisade alla 

metoder och resultat. Det gjorde författarna sanningsenligt för att undvika plagiat i enlighet 

med Vetenskapsrådet riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2011).  

4. RESULTAT 

4.1 Söker socialt stöd 
I två studier gjorda av Twoy, Connolly och Novak (2006) och Hall och Graff (2011) 

påvisades att föräldrarna vände sig till sin make eller maka i första hand när de var i behov av 

råd och stöd.  

Twoy et al. (2006) utförde en studie för att fastställa hur familjer anpassade sig till sina barn 

som hade AST - diagnos. Studien gjordes med hjälp av enkäter som skickades ut till 

familjerna som i lugn och ro i hemmet kunde svara på frågorna för att sedan återsända svaret. 

Resultatet av enkäterna visade att föräldrar till barn med AST i första hand vände sig till sin 

partner när de hade behov av att prata om svårigheter som rörde barnet. I studien rapporterade 

93 % av föräldrarna att de valde att finna information och råd från familjer i liknande 

situation. Eftersom att de ansåg att familjerna hade mer kunskap och förståelse om hur det är 

att leva med ett autistiskt barn än professionell personal. 
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I studien gjord av Hall och Graff (2011) där syftet var att de undersökte autistiska barns 

anpassningsförmåga samt om det fanns ett samband mellan barns anpassningsförmåga, 

familjens stöd och föräldrars copingmönster. Studien utfördes med hjälp av telefonintervjuer 

och personliga intervjuer. De båda studierna visade också att när det gällde socialt stöd så är 

det de närmsta vännerna som kommer näst efter maka eller make och i sista hand vände de sig 

till grannar eller sociala grupper. 

Det som framkom i Hall och Graff (2010) studie var att en skillnad kunde påvisas vad gäller 

sökandet av socialt stöd, där visades att fäder i större utsträckning använde sig av sökande av 

socialt stöd som coping än mödrar i studien. 

Att barnet skulle uppvisa ett aggressivt beteende var den främsta orsaken till oron hos 

vårdnadshavarna i Higgins, Bailey och Pearce (2005) studie. Studien gjordes med hjälp av 

enkäter som skickades ut till vårdnadshavare vars barn hade AST – diagnos. Författarna till 

studien kunde påvisa att oron ökade hos vårdnadshavarna i och med att barnet blev äldre. Ett 

dåligt uppförande hos barnen på offentliga platser skapade även det en stark oro. Föräldrarna i 

Hall och Graff (2010) studie upplevde även de det mycket stressande att allmänheten såg på 

deras barn som utomjordingar på grund av deras avvikande beteende.  Higgins et al. (2005) 

påvisade att oron berodde på att vårdnadshavarna kände sig utpekade av samhället som dåliga 

föräldrar. Genom att söka stöd för sin oro kunde föräldrarna i studien prata om sina personliga 

känslor och bekymmer i första hand med sin make eller maka. Higgins et al. visade på att det 

var av stor vikt att makarna regelbundet fick tid med varandra för att orka vara varandras stöd.  

Altiere och Kluge, (2008) telefonintervjuade föräldrar i sin studie för att bland annat jämföra 

mödrars och fäders copingmekanismer. De påvisade att föräldrarna upplevde olika stort stöd 

från sina vänner beroende på hur deras familjs sammanhållning var. Altiere et al rapporterade 

att ju bättre sammanhållning det fanns inom familjen desto mer socialt stöd som 

copingstrategi användes, de som hade en låg sammanhållning inom familjen använde sig av 

passiv/undvikande coping. Till skillnad mot Hall och Graff (2010) kunde Altiere et al. (2008) 

påvisa att mödrar hade en större tilltro till socialt stöd som coping än fäder vid krissituationer. 

4.2 Känsla av sammanhang 
Sivberg (2002) samt Olsson och Hwang (2002) rapporterade i sina studier att det fanns en 

signifikant skillnad (p .001) respektive (p .001) mellan mödrar och fäder till barn med AST 

vad gällde känsla av sammanhang (KASAM). Båda studierna visade på att fäder hade en 

högre känsla av KASAM. 

Sivberg (2002) jämförde i sin studie föräldrar till barn med autism mot en kontrollgrupp med 

barn som inte hade någon funktionsnedsättning. Deltagarna i studien fick svara på ett 

frågeformulär som skickades ut tillsammans med ett informationsbrev. Författaren ville se om 

det fanns några signifikanta skillnader vad gäller föräldrars copingstrategier av sence of 

coherens (SOC) och Purpose in Life Test (PIL-R) samt att se om det fanns associationer 

mellan copingstrategierna SOC och PIL-R med föräldrarnas attityder av omsorg, oro, stress 

och skuld.  

Resultatet i Sivbergs (2002) studie visade på att föräldrar till barn med AST hade en större 

grad av stress samt att skuldkänslor och oro ökade deras stress.  Hanteringen av stressen 

mättes med instrumentet SOC. Föräldrarna i studien hanterade stressen genom att använda sig 

av KASAM som copingstrategi. Studien visade att i gruppen med föräldrar till barn med AST 

fanns det en signifikant skillnad (p .001) mellan mäns och kvinnors upplevda KASAM och 

huruvida den känslan kunde reducera deras stressnivå, det var männen i gruppen som kände 

större känsla av sammanhang och därmed lägre stress.  
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Olsson och Hwang (2002) undersökte i sin studie om Antonovskys teori KASAM kunde 

underlätta förståelsen och den psykologiska anpassningen för föräldrar till barn med AST 

eller utvecklingsstörning (ID). Informationsbrev och enkäter skickades ut till föräldrarna. Det 

påvisades i resultatet att mödrar till barn med AST och utvecklingstörning hade en lägre 

KASAM än mödrar till barn utan AST och ID. Mellan fäder kunde ingen signifikant skillnad 

ses vad det gällde KASAM. I kontrollgruppen kunde ingen signifikant skillnad rapporteras 

mellan föräldrarna vad gällde KASAM. 

Olsson och Hwang (2002) påvisade i sitt resultat att föräldrar som hade en låg KASAM var 

mer sårbara för att drabbas av depression, om föräldrarna levde med ett barn som hade AST 

eller ID så ökade risken ytterligare. Här kunde en signifikant skillnad (p<0.01) ses mellan 

mödrar och fäder, mödrar hade större risk att bli deprimerade.   

Sivberg (2002) rapporterade att KASAM hade en stark stressreducerande effekt, en högre 

KASAM ledde till minskad stress. En låg KASAM ledde oavsett barnets diagnos till ökad 

oro, ökade skuldkänslor samt minskad kärlek och omsorg för barnet. En förklaring som 

påvisades av Sivberg varför fäder hade en högre KASAM än mödrar var att mödrar hade ett 

djupare engagemang i omsorgen och vården av barnet med AST.     

4.3 Distraktion eller brist på engagemang 
Benson (2009) ville med sin studie undersöka strukturen i coping som mödrar till barn med 

AST använde sig av och även se om det kunde finnas ett samband till moderns psykiska 

välbefinnande. Mödrarna intervjuades i hemmet samt fick svara på ett frågeformulär. 

Resultatet visade på att distraktion eller brist på engagemang som copingstrategi hade ett 

signifikant samband (p <.001) med nedstämdhet och depression hos mödrarna, men hur starkt 

sambandet var berodde på barnets grad av autism. Mödrar som hade barn med lågt adaptivt 

beteende och som valde att använde distraktion som copingstrategi, upplevde sig mer 

nedstämda till skillnad från mödrar som använde copingstrategin brist på engagemang, de 

upplevde istället en ökad depression.  

Lyons, Leon, Roecker Phelps och Dunleavy (2009) utförde en studie som undersökte om 

autismens svårighetsgrad påverkar föräldrars copingstrategier. Frågeformulär skickades ut till 

föräldrar via deras mailadress. Resultatet visade att föräldrars stress ökade beroende på 

barnets grad av autism. Lyons et al. påvisade att föräldrar som har barn med svår autism 

upplevde stress och familjeförhållanden svårare än vad föräldrar till barn med lättare grad av 

autism gör. I motsatts till Benson (2009) rapporterade Lyons et al. (2010) att användning av 

distraktion som en copingstrategi ledde till minskade problem för föräldrarna och familjen.  

Benson (2009) visade på att det fanns ett signifikant samband (p<.01) mellan att använda 

distraktion som copingstrategi och mödrars ilska. Vidare rapporterade Benson att en hög 

användning av distraktion som copingstrategi ledde till en ökad ilska hos mödrarna. Hos 

mödrarna som använde copingstrategin brist på engagemang kunde däremot inget samband 

med ökad ilska ses. 

4.4 Söker professionellt stöd  
Av de föräldrar som ingick i Twoy et al. (2006) studie sökte 80 % assistans från olika 

instanser i samhället samt från program framtagna för familjer och barn med AST- diagnos. 

Vidare visade studien att 56 % av föräldrarna hade förtroende för psykiatrikerns information 

och råd om hur de skulle gå till väga för att få den hjälp de behövde.  

Hall och Graff (2010) påvisade att vissa föräldrar lovordade sjukvården medans andra 

uttryckte frustration. Föräldrarna i studien uttryckte även en frustration över att 



 

9 

 

sjukvårdspersonal inte hade mer kunskap och förståelse om autism. De uttryckte även en 

önskan om att det skulle funnits mer kunskap om resurser och support som familjerna kunde 

vara i behov av. En önskan om att bli erbjuden äktenskapsrådgivning var även något som 

framkom.  

Higgins et al. (2005) rapporterade i sin studie att det fanns en brist på förståelse för barn med 

AST. Vårdnadshavarna i studien menade att familj, vänner, lärare och samhälle inte hade den 

kunskap som krävdes för att förstå barnens avvikande beteende. 

4.5 Acceptans och planering för framtiden 
Hall och Graff (2010) påvisade att föräldrar använde sig av acceptans och planering för 

framtiden som en copingstrategi. Studien visade även att föräldrarna hade planer för sina barn 

på lång sikt men uttryckte även en oroför sina barn och deras framtid. Oron inför framtiden 

hade gjort att föräldrarna skapat långsiktiga planer för barnen. Några exempel var att 

säkerställa så att någon tog hand om barnet efter föräldrarnas bortgång samt att sparade 

pengar skulle finnas till barnet.  “ There will be a time when we are all older and somebody´s 

going to have to take care of them(our children with autism)…If don´t life insurance for him 

before he´s an adult, he won´t have life insurance.” (Hall & Graff, 2010, s.197).  

Föräldrarna uttryckte att personal inom skola och barnomsorg hade begränsad kunskap om 

autism vilket resulterade i att utvecklingen av barnens färdigheter hämmades. Föräldrarna 

upprördes av att personalen inte arbetade efter samma regler som med barn utan AST – 

diagnos, till exempel fick de autistiska barnen inga hemläxor vilket föräldrarna hade svårt att 

acceptera då de inte ville att barnen skulle särbehandlas mer än nödvändigt (Hall och Graff, 

2010).  

Higgins et al. (2005) rapporterade även de i sin studie att föräldrarna planerade och 

accepterade sitt barns AST - diagnos. Föräldrarna tog som exempel upp att de skulle investera 

sig själva i barnen och att det fanns en tilltro till att allt kommer att lösa sig. Hall och Graff 

(2010) kunde i sin studie identifiera stress hos föräldrar till barn med AST. Stressen 

relaterades bland annat till barnets uppförande och utveckling, framtidsutsikter, aggressioner, 

svårigheter till plötsliga förändringar och okontrollerade skrikattacker. Barnens försenade 

utveckling av tal och sociala färdigheter orsakade även det en oro hos föräldrarna. Vidare 

visade studien att de föräldrar som använt acceptans som copingstrategi kommit till konsensus 

om att barnen hade en AST diagnos, men ändå inte gett upp hoppet om att barnet skulle bli 

friskt. ”You know in your heart that it is autism.”….. never give up the hope you will see your 

child get better. Don´t give up hope.” ( Hall & Graff, 2010, s. 196). 

Som en del av accepterandet av sitt barns diagnos blev föräldrarna i Hall och Graff (2010) 

studie förespråkare för såväl sitt eget som andras barn med autism. I sin studie påvisade de 

flera sammanhang där föräldrarna kunde vara förespråkare för sitt barn. Några av föräldrarna 

gick med i en lokal intresseförening medan andra föräldrar startade en hemsida på internet för 

ett delge information om autism.   

4.6 Omstrukturering eller omformulering av situationer 
Både Benson (2009) och Twoy et al. (2006) visar på att omstrukturering eller omformulering 

som copingstrategi innebär att individen som utövade någon av copingstrategierna vände en 

negativ och stressfull situation till något positivt och mindre stressande.  

Benson (2009) rapporterade i sin studie att användningen av omstrukturering eller 

omformulering av en situation som coping inte hade något signifikant samband till depression 

hos mödrarna i studien. Vidare påvisade Benson att de mödrar som använde någon av de 
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ovanstående copingstrategierna kände en lägre nivå av ilska gentemot sitt barn. 

Omstrukturering eller omformulering var den copingstrategi som var bäst för att motverka 

depression, stress och ilska i Bensons studie. Ytterligare resultat som studien visade på var 

oavsett vilken copingstrategi mödrarna använde så var det graden av svårighet för barnet att 

anpassa sig i sociala situationer som var den främsta enskilda orsaken till depression, ilska 

och stress.  

Hur väl familjen kunde omstrukturera eller omformulera en stressfull situation rapporterade 

Twoy et al. (2006) att det berodde på familjens inställning gentemot den stressfulla 

situationen samt om förändringen blev positiv, negativ eller neutral. Vidare visade även Twoy 

et al. på att den här typen av coping var mer utbredd bland asienamerikaner till skillnad mot 

kaukasienamerikaner som använde den i mindre utsträckning. Vidare kunde Twoy et al. visa 

på att det var männen i studien som i största utsträckning använde sig av omstrukturering eller 

omformulering som en copingstrategi.  

4.7 Förändring över tid 
Gray undersökte i sin studie om det skedde förändringar av föräldrarnas användande av 

copingstrategierna, socialt stöd, religion, socialt tillbakadragenhet, professionellt stöd över 

tid. Studien pågick under en 10 års period. Resultatet i Grey´s studie visade att föräldrarna 

efter en tid använde sig av färre antal copingstrategier än de gjorde i studiens början. En 

förklaring som Gray rapporterade var att barnen hade växt och blivit äldre och därigenom 

blivit lättare att leva med även om många kvarvarande autistiska symtom fanns kvar. 

Twoy et al. (2006), Higgins et al. (2005) och Grey (2006) påvisade i sina studier att sökandet 

efter socialt stöd var en viktig copingstrategi, men över tid minskade omfattningen av 

sökandet av socialt stöd som en copingstrategi.  Grey visade på två troliga orsaker till det. 

Den ena var att i början efter att diagnosen ställts så hade föräldrarna ett stort behov att få 

känslomässigt stöd men i och med att barnet växte och utvecklades så minskade nivån av 

emotionell stress och därmed sökandet av känslomässigt stöd. Den andra orsaken som Grey 

kunde visa på var att det skedde en förändring av copingstrategier över tid. I början använde 

sig många föräldrar av socialt stöd som copingstrategi, men efter en tid skedde en förändring.  

Ett exempel på förändring var att användandet av socialt stöd som copingstrategi sedan 

övergick till att noga övervaka sitt barns förehavanden och genom det kunna hantera sitt barns 

autism. En mor i studien uttryckte sig:  

Even here [at home], I mean, if you notice for awhile that, ´Gee I haven´t seen him for 

10 or 15 minutes, you just sort of quickly check what´s he´s doing without sort of 

being too obvious about it. Cause chances are he´s hacking into the plants or found 

some insects and [is] torturing them or something like that…. You´ve sort of gotta 

[sic] watch him…. I suppose we´ve sort of adapted out lives to him. (Gray, 2006, 

s.974). 

Twoy et al. (2006) påvisade i sin studie att religion inte alls var en vanligt förekommande 

copingstrategi trots att nästan hälften av deltagarna (47 %) uppgett att de hade en tilltro till 

gud. Vad Gray (2006) däremot rapporterade i sin studie var att religion är en copingstrategi 

som förändras över tid. Det antal föräldrar som deltog i studien och som hade uppgett att de 

hade en tilltro till gud förändrades inte i antal under studiens gång. Däremot skedde en 

förändring vad gällde föräldrarnas huvudsakliga val av copingstrategi. Från att föräldrarna 

använt sig av externa copingresurser som exempelvis behandlingsprogram så övergick de till 

interna copingresurser som religion.  
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Gray (2006) visade på att en trolig orsak till förändringen är att föräldrarna hade accepterat att 

deras förväntningar om sitt barns tillfrisknade inte kommer att bli uppfyllda och med det 

faktumet minskar även behovet av behandling. Föräldrarna hade i stället funnit det mer viktigt 

att se sitt barns bestående handikapp ur ett meningsfullt perspektiv. En mor i Gray´s studie 

uttryckte “The most important thing is believing in God. And I´ll have to say that because that 

is the only thing that has kept me sane and rational on the rails” (Gray, 2006, s.974). 

Även att förändring av behovet av professionellt stöd som en copingstrategi minskade 

markant över tid var ett resultat i Grey (2006) studie. Gray visade på att det berodde på att 

barnen blivit äldre och nu går i skolan samt att de som små var i behov av träning för att klara 

det dagliga livet. Det rapporterades även i studien att när barnet var nydiagnostiserad valde en 

del föräldrar en social tillbakadragenhet för att det då innebar en minskad stress över sitt barns 

beteende. Tillbakadragenheten minskade i och med att barnet blev äldre och med det även 

föräldrarnas känsla av att de behövde förklara barnets beteende samt omvärdera situationer. 

Vidare visade studien att anledning till förändringen var att när barnet var mindre och 

föräldrarna inte hade lärt sig vilka sociala begränsningar barnet hade så ökade den sociala 

tillbakadragenheten. Däremot då barnet blev större lärde sig föräldrarna vilka begränsningar 

som deras barn hade och därmed strukturerade de sina liv därefter. 

4.8 Resultatsyntes 
Det fanns ett stort behov av att prata med sina närstående när det gällde känslor och 

svårigheter kring barnet med en AST – diagnos. Det var till make eller maka som föräldrarna 

vände sig till i första hand när det gällde barnet. Det kunde inte ses någon skillnad mellan 

mödrar och fäder, det visade sig att de hade lika stort behov av att samtala. Fäder hade en 

högre KASAM än vad mödrar hade vilket resulterade i mindre stress och minskad risk för 

depression hos fäder. Användandet av distraktion som coping visade sig leda till en ökad 

nedstämdhet hos de mödrar vars barn hade ett lågt adaptivt beteende. Samtidigt påvisades 

motsatsen att använda distraktion som coping även kunde leda till minskade problem för 

föräldrar och deras familj. Det fanns delade meningar om huruvida stort behovet var. Det som 

föräldrarna upplevde som svårast var att de behövde många gånger utbilda personalen kring 

barnet om AST – diagnosen. Genom att bli förespråkare för sitt och andras barn med AST 

blev det en del av föräldrarnas accepterande av AST - diagnosen. Förmågan att kunna 

omstrukturera eller omformulera en situation var något som ledde till en minskad ilska och 

depression hos föräldrar som använde sig av den copingstrategin. Valet av hur och vilka 

copingstrategier föräldrarna användande sig av förändrades över tid.  

5. DISKUSSION 

5.1. Metoddiskussion 
Som metod till den här studien valde författarna att göra en litteraturöversikt. Både 

kvantitativa och kvalitativa artiklar valdes ut för att ligga till grund för resultatet. Då 

kvantitativa och kvalitativa artiklar skiljer sig i hur resultatet redovisas i ord respektive siffror, 

så innebär det en viss tolkning för att kunna jämföra resultatet från de olika artiklarna . Varför 

en blandning av kvantitativa och kvalitativa artiklar valdes var för att få olika aspekter på hur 

föräldrar hanterar sina känslor. Om enbart kvalitativa artiklar används hade säkert en djupare 

förståelse kunnat nås då kvalitativa artiklar belyser tankar och känslor. De kvantitativa 

artiklarna har ett större antal deltagare samt kan påvisa olika samband för hur föräldrarna till 

AST barn väljer att hantera sin livssituation(Forsberg & Wengström 2008).   
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Valet att använda databaserna PsycINFO, PubMed och Cinahl bestämdes eftersom nämnda 

databaser enligt Forsberg och Wengström (2008) har flest vetenskapliga artiklar inom 

ormrådet omvårdnad . De meningsbärande orden som författarna kom fram till var autism, 

föräldrar och bemästra/coping. Författarna diskuterade sökorden och var överens om att de 

ord som används var relevanta för studien syfte och valde därför att inte använda några 

alternativa sökord. Vid sökning med de valda orden fick författarna fram relevanta artiklar 

som svarade på syftet med studien. 

 De begränsningar som sattes var att barnen skulle vara i åldrarna 0-18 år. Det gjordes för att 

författarna inte skulle inrikta sig på specifika åldersgrupper samt för att få en bredd på hur 

föräldrar väljer copingstrategier eftersom författarna har uppfattningen att strategierna skiljde 

sig beroende på vilken ålder som barnet befann sig i. Undantag gjordes för databasen 

PsycINFO där begränsningen för barn är 0-17 år. Anledningen till att det är en skillnad i 

begränsningen av ålder emellan databaserna är för att i PsycINFO var definitionen av barn 0-

17 år medans i de två övriga databaserna var gränsen 0-18 år. I tre av de valda artiklarna så är 

åldern på barnen upp till 21 år på deltagarna, men författarna valde ändå att inkludera de 

artiklarna i studien då majoriteten av deltagarna var mellan 0-18 år.  

De tio artiklarna som ligger till grund för resultatet kommer ifrån USA, Australien och 

Sverige. Vad som är gemensamt för dessa artiklar är att samtliga deltagare dock inte 

kontrollgruppen har barn som är inskrivna i olika skolor, föreningar och behandlingsprogram 

för barn med AST – diagnos. Det kan ses som en svaghet att basera resultatet på de föräldrar 

som sökt sig till skolor, föreningar och behandlingsprogram då författarna kan anta att 

deltagarna i studierna har sökt sig till föreningar för att få stöd och råd. Vidare reflekterar 

författarna att det även kan ses som en styrka då de föräldrar som valt att söka stöd och råd 

kan ha en mer positiv inställning till att dela med sig av sina tankar, känslor och funderingar 

(Lindberg & Mårtensson 2011). De föräldrar som inte söker sig till sociala grupper använder 

sig naturligtvis också av copingstrategier men vilka är svårt att få fram, eftersom samtliga 

författare till studierna valt att hämta sina deltagare från de nämnda sociala grupperna. 

En av Hall och Graffs artiklar är en kvalitativ pilotstudie. Författarna kom överens om att 

antalet deltagare i studien var tillräckligt stort för att resultatet ändå skulle kunna vara 

trovärdigt (Forsberg & Wengström, 2008). Artiklar som inte förknippas med västerländsk 

kultur exkluderades, då författarna anser att den västerländska kulturen har ett gemensamt 

synsätt på sjukdom och handikapp gentemot den österländska kulturen.  

Fem artiklar exkluderas från studien. I två av artiklarna handlar resultatet om barnens känslor 

och copingstrategier gentemot sina föräldrar som har en AST - diagnos. Den tredje artikeln 

valdes bort på grund av att den inte var en vetenskaplig artikel vilket författarna inte upptäckte 

förrän artikeln läses i sin helhet. De två återstående artiklarna exkluderas av författarna på 

grund av att de var reviewer vilket inte framkom av abstract utan upptäcktes först när 

artiklarna läses i helhet. Hade författarna till aktuell studie valt att ta med de två första 

artiklarna hade de fått ett resultat som inte varit relevant mot studiens syfte. Om de tre övriga 

artiklarna inkluderats i studien skulle den vetenskapliga kvaliteten på studien bli starkt 

ifrågasatt (Vetenskapsrådet 2011).   

En av förutsättningarna var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska då författarna saknar 

kunskap i övriga språk. Risken var att om författarna valt att använda artiklar med annat 

språk, skulle viktig data kunnat missas som eventuellt kunnat svara mot syftet med studien. 

För att få aktuell forskning valde författarna att sätta begränsningen att artiklarna skulle var 

max 10 år eller yngre. För att försäkra sig om att artiklarna upprätthåller en vetenskaplig 

kvalitet och objektivitet valde författarna att sätta begränsningen peer reviewed 
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(Vetenskapsrådet 2011). Författarna kan anta att då samhället förändras, förändras även 

människors förhållningssätt till olika livssituationer så därför valde författarna att använda sig 

av artiklar yngre än 10 år.  

Författarna valde att göra en manifest innehållsanalys och anser därför att studiens resultat är 

tillförlitligt då det bearbetats så nära originaltexterna som möjligt (Forsberg & Wengström, 

2008). Analysmetoden ansågs av författarna som lämplig då svar på syftet kunde erhållas. 

Författarna valde att läsa igenom artiklarna var för sig och använde sig av 

överstrykningspennor för att markera det som de ansåg var relevant för studiens syfte. Det kan 

ses som en styrka att författarna läste artiklarna var för sig eftersom de då inte kunde påverka 

varandras val av relevanta avsnitt i artiklarna i förhållande till syftet(Granheim & Lundman 

2004). 

 Att författarna efter sammanställningen valde att använda sig av lexikon för att få en större 

förståelse för artiklarnas innehåll och för att misstolkning skulle undvikas gav enligt 

författarna en större tillförlitlighet till studien. För att författarna skulle kunna se 

återkommande ord valde de att anteckna dem i ett kollegieblock för att få en översikt över de 

återkommande orden. De ord som skrevs upp i kollegieblocket bildade sedan teman som låg 

till grund för studiens resultat. Om författarna valt att inte skriva upp återkommande ord 

vartefter de framkom i artiklarna fanns risken att de skulle bli förbisedda. Författarnas 

resonemang styrks av Forsberg och Wengström(2008) som menar att syftet med en 

innehållsanalys är att systematiskt och stegvis dela in data för att kunna se återkommande 

koder och subkategorier.  

Författarna till aktuell studie kan se det som en svaghet att 24 olika instrument användes i 

artiklarna. Om samma instrument hade använts för att mäta det som avsågs att mäta anser 

författarna att resultatet möjligtvis sett annorlunda ut. Att vissa instrument är utformade med 

påståenden som ska besvaras anser författarna till aktuell studie att det är svårt att fånga upp 

alla känslor utan att vidare ställa mer djupgående frågor.  SOC som var ett av instrumenten är 

baserad på KASAMs tre centrala komponenter begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

består av 29 påståenden med svarsalternativ från 1 till 7. Elva av påståendena handlar om 

begriplighet, 10 handlar om hanterbarhet och 8 stycken handlar om meningsfullhet 

(Antonovsky, 1991).  Enligt Rydén och Stenström (2008) ger denna skattningsskala inte hela 

måttet på KASAM utan bara en indikation på individens hälsotillstånd. Rydén och Stenström 

anser att andra mätmetoder också behöver prövas till exempel djupinterjuver. Family 

adaptability cohesion evaluation scales (FACES-II) är ett annat instrument som användes för 

att mäta relationer och attityder inom familjen. Även det instrumentet är byggt på påståenden, 

i det här fallet 30 med tillhörande likertskala. Här är fokus att identifiera sammanhållningen i 

familjen och familjens förmåga till anpassning. Författarna till aktuell studie anser att vid 

användning av instrumentet FACES-II skulle djupare följdfrågor ställas för att få en bättre 

förståelse.  

5.2 Resultatdiskussion 
Syftet med uppsatsen var att beskriva föräldrars livssituation av att leva med ett barn eller 

ungdom som har en AST-diagnos. Det framkommer under studiens gång många känslor som 

väcks hos föräldrar till barn med AST – diagnos framför allt framkommer känslor som stress, 

oro och en känsla av utanförskap. För att hantera dessa känslor använder sig föräldrarna av 

olika slags copingstrategier. De mest förekommande copingstrategierna som författarna kunde 

urskilja ifrån de valda artiklarna var: söker socialt stöd, känsla av sammanhang, distraktion 

eller brist på engagemang, söker professionellt stöd, acceptans och planering för framtiden, 

omformulering eller omstrukturering av situationer och förändring över tid.  
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5.3 Betydelsen av socialt stöd  
I fem av artiklarna som ligger till grund för resultatet kunde författarna tydligt se att sökandet 

av socialt stöd är den copingstrategi som används mest frekvent av de föräldrar som deltagit i 

de studierna. Både Twoy et al (2006) och Hall och Graff (2011) visar på i sina studier att 

föräldrar vänder sig i första hand till sin make eller maka när de är i behov av råd och stöd. 

Liknade resultat kan Higgins et al. (2005) och Grey (2006) visa på, de rapporterar att socialt 

stöd är en viktigt copingstrategi. I enlighet med ovanstående författare så menar Mårtensson 

och Lindberg (2011) att en del föräldrar upplever positiva konsekvenser av barnets 

annorlunda sätt att fungera. Då föräldrarna vänder sig till sin make eller maka för råd och stöd 

menar Mårtensson och Lindberg att familjen blir mer sammansvetsad. Vad Higgins et al 

(2005) och Grey (2006) visar på är dock att sökandet av socialt stöd kan ändras över tid. Som 

förälder till ett autistiskt barn är behovet att få råd och stöd som störst i början när barnet är 

litet, diagnosen är nyställd och allt känns främmande. Lazarus & Folkman (1984) delar in 

coping i två strategier, emotionell coping och problemfokuserad coping. Sjuksköterskan bör 

vara behjälplig till familjen oavsett vilken strategi de väljer att använda. Om individen väljer 

att använda emotionell coping så anser författarna till aktuell studie att sjuksköterskan kan 

vara behjälplig genom att lyssna eller till exempel genom att ordna en kurator kontakt. Enligt 

Lindberg och Mårtensson (2011) så är det oftast sjuksköterskan som har den första kontakten 

med föräldrarna till barn med AST – diagnos. Författarna till aktuell studie reflekterar över att 

sjuksköterskan kan vara den som informera föräldrarna om vikten av att vara ett stöd för 

varandra och att de har ett öppet sinne för hur sin make eller maka tänker och agerar i 

specifika situationer. Sjuksköterskan kan även råda föräldrarna till att berätta om barnets 

diagnos till sina närstående.  De kan i sin tur få en förståelse för hur situationen kring att leva 

med ett barn med AST kan se ut och kan därigenom ge råd och stöd. 

Föräldrarna beskriver i Hall och Graff s (2011) studie att de upplever en hög grad av stress 

och en skillnad kan ses när det gäller mödrar och fäder. Fäder upplever en mindre stress enligt 

studien. Utifrån det resonerar författarna till aktuell studie som så att det är svårt att se om det 

verkligen är på det sättet då majoriteten av deltagarna i studierna är just mödrar. Om studierna 

däremot vore gjorda utifrån att antalet fäder och mödrar är lika många i undersökningen, 

skulle undersökningen troligen mer rättvist kunna uttala sig om att mödrar upplever mer stress 

än fäder. Att stressnivån är högre hos föräldrar till barn med AST styrks av Lindberg och 

Mårtensson (2011) som menar att det går åt mer kraft och energi för föräldrar till barn med 

AST för att få sin vardag att gå ihop och därför är behovet av socialt stöd stort hos 

föräldrarna.   

Sökandet av socialt stöd kan påvisas i en större utsträckning hos mödrar än hos fäder i Altiere 

et al.(2008) studie. Mödrarna i studien har en större tilltro till socialt stöd som coping vid en 

krissituation. En trolig förklaring till det kan enligt författarna till aktuell studie vara att 

kvinnor oftare kan ha ett större behov av att samtala. Även Hjelm (2008) beskriver likartad 

uppfattning i sin bok att han som pappa har ett större behov av att söka och finna information 

på nätet etc. än att samtala i jämförelse till sin fru som har ett större behov av socialt stöd. 

Hjelm menar också att det är fler mödrar som söker sig till lokala föreningar för föräldrar till 

barn med AST – diagnos än fäder. Hall och Graffs (2011) rapporterar i sin studie motsatsen 

det vill säga att fäder i större utsträckning använder sig av socialt stöd som coping. Författarna 

till aktuell studie reflekterar kring att det blivit mer vanligt bland män att prata och diskutera 

om sina känslor.  

I Twoy et al (2006) rapporterades att hela 93 % av föräldrarna valde att vända sig till familjer 

som även de har ett barn med AST. Det gör föräldrarna för att finna råd och stöd från familjer 

i liknande situation. Utifrån resultatet i tidigare nämnd studie samt att föräldrarna uttrycker en 
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brist på förståelse ifrån samhället, vänner och lärare i Higgins et al (2005) studie så kan 

författarna till aktuell studie dra slutsatsen att sökandet av socialt stöd hos familjer i liknade 

situation kan vara vanligt förekommande. 

5.4 Genus skillnader i KASAM samt KASAM och hälsa 
Både Olson och Hwang (2002) samt Sivberg (2002) kan i sina studier påvisa att det är en 

signifikant skillnad i KASAM gällande mödrar och fäder. Fäder hade en högre grad KASAM 

än vad mödrar hade. Vad som kan vara en förklaring till att mödrar har en lägre grad av 

KASAM än fäder är en fråga som författarna till aktuell studie ställer sig. Antonovsky (1991) 

ger inget direkt svar på frågan utan han tar upp flera orsaker till att kvinnor kan ha en lägre 

KASAM. Dels menar Antonovsky att grunden till KASAM läggs redan i barndomen för att 

sedan utvecklas under livet och är även beroende av social klass, kultur, etnicitet och kön. I 

samtliga artiklar som ligger till grund för denna uppsats är majoriteten av deltagarna kvinnor. 

En reflektion som författarna till aktuell studie gör är att det troligen är kvinnor som i större 

utsträckningen än män som är hemma med barn med AST. Antonovsky menar att kvinnor har 

vetat om sedan de var små att deras roll är att vara hustru och moder och har genom flera 

olika metoder haft möjlighet att skaffa sig färdigheter som krävs för att upprätthålla den 

rollen. Kvinnan lär sig också enligt Antonovsky hur kulturen värderar kvinnan som individ. 

Antonovsky menar att huvudproblemet för en kvinna som är hemma och tar hand om barnet 

är en överbelastning och med det menar Antonovsky att det finns aldrig tillräckligt mycket 

kraft och tid för att göra allt som krävs. Lägg där till den eventuella sociala nervärderingen 

som kan finnas om att vara hemma och ta hand om sitt barn, ett eventuellt ekonomiskt 

beroende av sin partner så leder detta ofta till en lägre KASAM. Författarna till aktuell studie 

kan se genus och socioekonomisk status som en del till en trolig förklaring varför mödrar 

upplever en lägre KASAM än fäder. 

Sivberg (2002) visar i sin studie att KASAM har en stressreducerande effekt och att en hög 

KASAM leder till en lägre stress. I Olsson och Hwangs (2002) studie hade de föräldrar som 

har en låg KASAM lättare att utveckla depression än de som har en hög KASAM. Vidare 

visar Olsson och Hwang på att föräldrar till barn med AST har en lägre KASAM än föräldrar 

till barn som inte har AST. En reflektion av författarna till aktuell studie är att eftersom 

föräldrarna till barn med en AST – diagnos upplever en högre stress än föräldrar till barn utan 

AST så leder den kroniska stressorn till en lägre KASAM. Författarna till aktuell studie finner 

det rimligt att sjuksköterskan i mötet med föräldrarna försöker identifiera var de befinner sig 

mellan hälsa och ohälsa. Att sedan utgå ifrån ett salutogent perspektiv är angeläget, det för att 

uppmuntra och förstärka de resurser hos den enskilde föräldern som är hälsofrämjande för att 

kunna motverka stress och depression. Att förstärka en individs KASAM var något som 

Antonovsky ställde sig mycket tveksam till enligt Rydén och Stenström (2008).  Rydén och 

Stenström menar att det finns forskning som visar på att Antonovsky inställning till 

möjligheten att förändra KASAM var alltför pessimistisk. Antonovsky ändrade senare sin 

inställning och menar att det är meningsfullt i arbetet kring individen att försöka stärka 

KASAM samt att KASAM även kan försvagas av negativa erfarenheter enligt Rydén och 

Stenström.  

5.5 Mötet med de professionella 
Det visade sig att 56 % av föräldrarna i Twoy et al (2006) studie har ett förtroende för 

psykiatrikerns information och råd. Även Hall och Graff (2010) påvisar att vissa föräldrar 

lovordar sjukvården medans andra uttrycker en frustation. Utifrån det reflekterar författarna 

till aktuell studie att bristen på förtroendet för sjukvården kan påverka föräldrarnas 

användande av professionellt stöd som en copingstrategi. Föräldrarna i studierna har tidigare 

uttryckt att de anser att sjukvården har en okunskap och brist på förståelse för autism.  
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Barn med AST- diagnos har alla olika särskildheter, det påverkar vilket stöd de kan tänkas 

behöva. Att fastställa vilket behov av hjälp och stöd som de behöver är en process som kan 

vara komplicerad och tar tid för vissa familjer. (Lindberg & Mårtensson 2011). Författarna till 

aktuell studie tror att en anledning till att professionellt stöd som coping inte används i så stor 

utsträckning kan bero på hur mycket kraft och ork föräldrarna har. Med det menar författarna 

att de som inte orkar strida för sitt barn och sina rättigheter väljer annan slags copingstrategi.  

En annan anledning till att professionellt stöd inte används i så stor utsträckning som coping 

kan enligt författarna, vara att föräldrarna inte vill ta till sig vad sjukvården informerar om, de 

vill helt enkelt inte höra sanningen och därför inte bryr sig om informationen de får, de är helt 

enkelt inte mottagliga. Det resonemanget styrks av Hjelm (2008) som förklarar hur han och 

hans fru kände kring deras kontakt med deras barns psykolog, de ansåg att psykologen 

förhastat sig vad gäller deras barns diagnos och ville inte alls ta till sig vad som sagts. 

En tydlig förändring kunde ses över tid vad gäller behovet att professionellt stöd som 

copingstrategi. Grey (2006) visar på att behovet minskar markant i och med att barnen blir 

äldre och därför inte i lika stort behov av träning för att klara av det dagliga livet. Med det 

menar författarna till aktuell studie att det är rimligt att anta att ju större barnen blir desto 

lättare blir vardagen, familjen har rutiner och en struktur för hur de ska jobba med sitt barn. 

För föräldrarna har diagnosen sjunkit in och övergått till ett faktum. Att anpassa sig till 

diagnosen hjälper föräldrarna och barnen att komma vidare och få en bättre vardag. 

Föräldrarna får under tidens gång mer erfarenhet och kunskap vilket hjälper dem att hantera 

olika situationer. Hjelm (2008) beskriver att han och hans fru har nått sin första plattform, en 

något stadigare mark det vill säga att de väljer att inte längre söka sig till lokala 

autismföreningar utan känner sig starka nog att klara sig på egen hand för de har accepterat att 

deras barn har AST. 

5.6 Slutsats 
I uppsatsen framkom hur föräldrar till barn med en AST – diagnos hanterar sina känslor med 

hjälp av olika slags copingstrategier. Det framkom även att vissa copingstrategier var mer 

förekommande än andra och en skillnad mellan fäder och mödrar kunde ses i en del av 

copingstrategierna. En ändring av sitt val av copingstrategi kunde ske över tid, det vill säga 

föräldrarna valde att byta copingstrategi. Känslor som stress, oro och utanförskap var inte helt 

ovanligt hos föräldrarna, även en känsla av skam kunde ibland upplevas över sitt barn. Det är 

viktigt att sjuksköterskan har kunskap om AST, samt en förståelse för de känslor och 

copingstrategier som föräldrarna använder. Det för att kunna möta föräldrarna utifrån den 

upplevelse de har och därefter kunna vara behjälplig och ge dem råd och stöd i sitt 

föräldraskap.  

5.7 Implikationer för förbättringsarbete 
Enligt Etiska koden för sjuksköterskor ska sjuksköterskan verka för en miljö där mänskliga 

rättigheter, värderingar, sedvänjor och trosuppfattningar hos såväl individ, familj samt 

samhälle respekteras (International Council of Nurses, 2007).  

För att sjuksköterskan ska kunna ge föräldrar till barn med AST ett gott bemötande bör de 

besitta kunskap om olika copingstrategier anser författarna till aktuell studie. Att de även visar 

respekt och förståelse för föräldrarnas val av copingstrategi anser de är av stor vikt, framför 

allt för att föräldrarna ska känna ett förtroende för sjuksköterskan. Att informera och instruera 

föräldrar om olika resurser de kan använda eller söka sig till är en del av sjuksköterskans 

arbete. Det är viktigt att sjuksköterskan inte intar ett hierarkiskt förhållningssätt utan är 
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ödmjuk i sin roll samt att sträva efter att förstå många olika perspektiv så de inte fastnar vid 

en specifik uppfattning eller synpunkt på familjen (Wright et al, 2002).  

Något som sjuksköterskan bör ha i beaktande är att en livshändelse som till exempel att ditt 

barn får en AST – diagnos påverkar föräldrar på olika sätt och även hur de hanterar 

situationen är individuellt. Hur stor påfrestning som upplevs av en förälder beror bland annat 

på deras sociala förhållanden (Lindberg & Mårtensson, 2011).  

Föräldrar kan uppfattas hantera en situation med brist på engagemang eller distraktion. Det 

kan förstås utifrån att föräldrar till barn med AST känner en skam av och till för sina barn. Då 

det inte är helt ovanligt att känna skam är det en bra vetskap för sjuksköterskan som i sin tur 

kan ge stöd åt föräldrarna då de kan uppleva en skuld för sina känslor. Författarna till aktuell 

studie menar att sjuksköterskan kan vara behjälplig genom att hjälpa föräldrarna att se barnet 

bakom sjukdomen och inte bara se det autistiska barnet. Sjuksköterskan har en viktig roll och 

den är att hjälpa föräldrarna att finna glädjen i tillvaron igen samt vara ett stöd och ge råd till 

föräldrarna för att de ska få struktur och rutiner i vardagen.  

Familjefokuserad omvårdnad bygger på att se familjen som helhet, om sjukdom drabbar en 

familjemedlem så påverkas hela familjen(Benzein et al 2009), med det som stöd anser 

författarna till aktuell studie att det är viktigt att sjuksköterskan ser familjen som en helhet och 

med det menar författarna att syskon kan vara i behov av stöd.  

Det som framkommit i resultatet anser författarna att är av stor relevans för sjuksköterskan då 

de någon gång i sin profession kommer att komma i kontakt med föräldrar vars barn har en 

AST – diagnos.  

5.8 Förslag på vidare forskning 
Förslag på vidare forskning kan vara att göra fler studier på föräldrars känslor och hur de 

hanterar dem genom att utföra empiriska studier, särskilt vad gäller fäder eftersom de konstant 

varit i minoritet i samtliga studier. Ytterligare ett förslag är att göra studier på hur föräldrar till 

barn med AST hanterar sina känslor gentemot syskon till barnet, då föräldrarna ofta har dåligt 

samvete för att syskonen blir åsidosatta. 

 Utifrån resultatet av den fotsatta forskningen är en förhoppning att sjuksköterska skall kunna 

inhämta mer kunskap om föräldrarnas situation för att kunna vara ett stöd och trygghet. Även 

att som sjuksköterska kunna förklara att vissa sätt att hantera känslor är helt normala och hur 

personen känner är individuellt.   
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Bilaga 1 

 

Diagnoskriterierna i DSM-IV-TR 

A. Sammanlagt minst sex kriterier från (1), (2) och (3), varav minst två från (1), och ett från 

vardera (2) och (3): 

(1) Kvalitativt nedsatt förmåga att interagera socialt, vilket tar sig minst två av följande 

uttryck: 

 (a) påtagligt bristande förmåga att använda varierande icke-verbala uttryck 

såsom ögonkontakt, ansiktsuttryck, kroppshållning och gester som ett led i den 

sociala interaktionen 

 (b) oförmåga att etablera kamratrelationer som är adekvata för utvecklingsnivån 

 (c) brist på spontan vilja att dela glädje, intressen eller aktiviteter med andra (t 

ex visar inte, tar inte med sig eller uppmärksammar inte andra på sådant som är 

av intresse) 

 (d) brist på social eller emotionell ömsesidighet 

(2) Kvalitativt nedsatt förmåga att kommunicera, vilket tar sig minst ett av följande uttryck: 

 (a) försenad talutveckling eller talar inte alls (gör inga försök att kompensera för 

detta via andra kommunikationssätt, t ex gester eller pantomim) 

 (b) hos personer med adekvat utvecklad talförmåga en påtagligt nedsatt förmåga 

att inleda eller upprätthålla samtal med andra 

 (c) stereotypt tal med många upprepningar eller idiosynkratiskt språk 

 (d) brist på varierad, spontan låtsaslek eller socialt imitativt lekbeteende som är 

adekvat för utvecklingsnivån 

(3) Begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i beteende, intressen och aktiviteter vilket 

tar sig minst ett av följande uttryck: 

 (a) omfattande fixering vid ett eller flera stereotypa och begränsade intressen 

som är abnorma i intensitet eller fokusering 

 (b) oflexibel fixering vid specifika, oändamålsenliga rutiner eller ritualer 

 (c) stereotypa och upprepade motoriska manér (t ex vifta eller vrida händerna 

eller fingrarna, komplicerade rörelser med hela kroppen) 

 (d) enträgen fascination inför delar av saker 

 

B. Försening eller abnorm funktion inom minst ett av följande områden med debut före tre års 

ålder: (1) social interaktion, (2) språk som syftar till social kommunikation, (3) symboliska 

lekar eller fantasilekar. 

C. Störningen förklaras inte bättre med Retts syndrom eller desintegrativ störning hos barn. 

 

 



 

 

 

Bilaga 2 

Sökmatris          

  

Datum  Databas Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Använda 

artiklar 

2012-02-02 Cinahl Adaptation 

AND autistic 

disorder 

AND parents  

Peer reviewed, 

English, 

Publication date  

20020101- 

20120131, All 

child  

35 9 3 2 

2012-02-02 PubMed Adaptation 

AND autism 

AND parents 

English, 

Publication date 

20020101-

20120131, All 

child 0-18 years 

99 16 6 3 

2012-02-02 PsycINFO Autism AND 

Coping 

behaviors 

AND Parents 

Peer reviewed, 

English, 

20020101-

20120131, 

Childhood 

(Birth-12 years), 

Adolescence 

(13-17 years) 

48 8 6 5 
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Artikelmatris                Sid 1 (10)

         

Författare, Artikel, 

titel, tidsskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Altiere, M. J. & Von 

Kluge, S. (2008) 

Family Functioning 

and Coping Behaviros 

in Parents of Children 

with Autism.  

Journal of child and 

family studies,18 ,83-

92. 

doi:10.1007/s10826-

008-9209-y  

Land: USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att jämföra hur mödrar 

och fäder värderade 

samhörighet, 

anpassningsförmåga, 

tillfredställelse av 

familjefunktionen, 

familjens coping 

mekanismer och 

uppfattning av socialt 

stöd. Att undersöka 

sambandet mellan 

sammanhållning och 

anpassningsförmåga samt 

uppfattat socialt stöd. Att 

undersöka sambandet 

mellan sammanhållning 

och anpassningsförmåga 

och vilka coping strategier 

som föräldrarna 

implementerar.    

 

Design: Kvantitativ tvärsnittsstudie. 

Metod: Inklusions kriterier: Vara 

anslutna till en autism grupp i Michigan. 

Barnen skulle vara hemma 40 tim per 

vecka med en eller båda föräldrarna. Ha 

en autism, Asperger eller atypisk autism 

diagnos samt att båda föräldrarna levde 

tillsammans. 

Urvalsförfarande:  

52 deltagare, 26 mödrar och 26 fäder. 

Som var medlemmar i en lokal autism 

organisation i Michigan blev kontaktade 

via mail om de ville medverka i studien. 

Urval: Samtliga tillfrågade ville delta i 

studien.  

Slutlig studiegrupp:  
26 mödrar och 26 fäder 

Datainsamlingsmetod: 

Telefonintervjuer.  

FACES-III, F-COPES, PSS-Fa, PSS-Fr 

Analysmetod: Chi-två test 

Svaghet är att studien visar på 

samboende föräldrar som tillhör 

medelklassen och inte 

ensamstående som har en annan 

socioekonomisk status, vilket 

kunde gett ett annat resultat.  

Styrka är att flera mätinstrument 

används.  

 

 

Nivåer av samhörighet och 

anpassningsförmåga. Föräldrar 

till barn med autism känner en 

större nivå av sammanhållning 

jämfört mot föräldrar med normala 

barn. Samtidigt som föräldrar till 

autism barn har en högre nivå av 

svårigheter att anpassa sig än 

föräldrar till normala barn.  

Familjens funktion och socialt 

stöd. Familjer som hade lägst 

sammanhållning upplevde att de 

fick ett sämre socialt stöd än de 

familjer som hade bättre 

sammanhållning. De familjer som 

upplevde det starkaste sociala 

stödet var de familjer som 

upplevde att alla var delaktiga i 

sammanhållningen av familjen. 

Stödet kom främst från vänner.  

Familjens funktion och familjens 

coping mekanismer. 

Desto bättre sammanhållning det 

fanns i familjen desto mer 

copingstrategier användes. De som 

hade lägst sammanhållning i 

familjen använde sig uteslutande 

av passiv/undvikande coping. 



 

 

 

Benson, P.R (2009). 

Coping, distress, and 

well-being in mothers 

of children with 

autism. Research in 

Autism Spectrum 

Disorder, 4(2), 217-

228. 

doi:10.1016/j.rasd.209

.09.008   

Land: USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet var att undersöka 

strukturen i coping som 

mödrar till AST barn 

använder sig av samt 

undersöka hur dessa 

empiriskt kan härledas till 

moderns psykiska 

välbefinnande. 
 

Design: Kvantitativ, tvärsnittsstudie.  

Metod: Inklusionskriterier: Mödrar 

som ingick i en pågående större studie. 

Barnen skulle vara diagnostiserade med 

en AST diagnos.  

Urvalsförfarande: Slumpmässigt urval 

ur den stora studien. 

Urval: 
 I den stora undersökningen ingick 136 

föräldrar.   

Ur den plockades 113 mödrar ut.  

Slutgiltig studiegrupp: bestod av 113 

mödrar vars barn var mellan 7-10 år. 

Datainsamlingsmetod:  
Intervjuer i hemmet samt frågeformulär 

som moder själv fick fylla i.  

Brief COPE, CES-D, CRS, NCBRF, 

SES. 

Analys metod: T-test. 

Svaghet: är att det är 

tvärsnittsdata som presenteras 

och slutsatser kan inte dras av 

orsakssambanden. Studien är 

genomförd i den kaukasiska 

medelklassen.   

Styrka: Ett stort antal deltagare 

vilket ger power till studien. 

Faktorer i strukturen av 

copingstrategier: De faktorer som 

kom fram under studien var 

engagemang, distraktion, 

tillbakadragande, kognitiv 

omformulering. Distraktion och 

tillbakadragande visade sig vara 

predisponerande faktorer för 

mödrar att utveckla depression. 

Engagemang och kognitiv 

omformulering var inte 

predisponerande faktorer för att 

utveckla depression. Då barnet 

hade svåra anpassnings problem så 

hade inte faktorerna någon 

betydelse, då samtliga mödrar 

uppgav att det var en orsak till 

depression. 
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Gray, D.E (2006). 

Coping over time: the 

parents of children 

with autism. Journal 

of Intellectual 

Disability Research, 

50(12), 970-976.doi: 

10.1111/j.1365-

2788.2006.00933.x  

Land: Australien  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Syftet var att beskriva hur 

copingstrategier förändras 

över tiden hos föräldrar 

till barn med autism. 

Design: Kvalitativ. 

Etnografisk studie. 

Metod: Inklusionskriterier: Tidigare 

deltagit i en studie gjord av samma 

författare. Exklusionskriterier: De som 

flyttat eller blivit intervjuade av annan 

författare exkluderades. 

Urvalsförfarande: Samtliga från första 

studien. 

Urval: Den första studien innehöll 35 

föräldrar av dessa blev 31 stycken 

tillfrågade i den uppföljande studien. 

Slutgiltig studiegrupp: 28 föräldrar 

varav 19 mödrar och 9 fäder. 

Datainsamlingsmetod:  
Djupintervjuer 

Observation av deltagarna. 

Analysmetod: Analyserad genom en 

interaktiv process. 

Styrka: i studien är att ett stort 

antal av den ursprungliga 

populationen är med i denna 

undersökning.  

Svaghet blir att det är svårt att 

avgöra varför föräldrarna ändrat 

sina copingstrategier då barnet 

utvecklats och fått andra problem 

jämförelse ifrån första studien 

Det mest slående i studien är att 

användningen av coping strategier 

minskat över åren. En anledning 

kan vara att graden av 

känslomässig stress minskat och 

föräldrarna upplever att barnen 

blivit lättare att leva med, även fast 

de har kvar många symtom från 

autismen. Barnens skickligheter i 

livet har ökat samt föräldrarnas 

förmåga att anpassa sig har också 

ökat.  

Sid 3(10) 



 

 

 

Hall H.R & Graff J.C. 

(2010). Parenting 

chanllenges in 

families of children 

with autism: A pilot 

study. Issues in 

Comprehensive 

pediatric Nursing, 33, 

187-204.doi: 

10.3109/01460862.20

10.528644 

Land: USA 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Syftet var att beskriva 

föräldrar till barn med 

AST och deras syn på sitt 

barns beteende, 

tillgängligheten och 

tillämpligheten samt olika 

resurser för att minska 

föräldrarnas stress. 

Design: Kvalitativ. Latent 

Innehållsanalys. 

Metod: Inklusionskriterier: Förälder 

eller vårdnadshavare till ett autistiskt 

barn, tala engelska, vara bosatta i ett 

storstadsområde i sydöstra USA samt 

ger skriftligt och muntligt samtycke. 

Urvalsförfarande: Strategiskt urval. 

Urval: 9 föräldrar, varav 7 mödrar och 

2 fäder samt 2morföräldrar/farföräldrar. 

Deltagarna var mellan 31-64 år. 

Slutgiltig studiegrupp: 11 stycken 

vårdnadshavare. 

Datainsamlingsmetod: 
Fokusgruppsintervjuer.  

Analysmetod: Induktiv 

Styrka: Metod och 

genomförande samt analys är 

utförligt beskrivet samt att antalet 

deltagare är tillräckligt för en 

fokus grupp. Utförlig intervju 

guide.  

Svaghet: Studien utfördes i en 

storstad samt att alla tillhörde 

övre medelsklassen och var 

kaukasier utom en förälder.   

Källor till stress: Beteende och 

utvecklingen hos barnet, hur andra 

personer ser på barnet, 

familjeförhållande, framtiden och 

ekonomiska detaljer var några av 

de källor som framkom som orsak 

till stress hos föräldrarna. 

Copingstrategier: Exempel på 

strategier är att använda humor, 

vara hoppfull, acceptans, planera 

inför framtiden. Att bli en 

förespråkare för barn med autism.  

  

Sid 4(10) 



 

 

 

Hall R.H & Graff  J.C 

(2011). The 

relationships among 

adaptive behaviors of 

children with autism, 

family support, 

parenting stress, and 

coping.  

Issues in 

Comprehensive 

pediatric Nursing, 34, 

4-25. 

doi:10.3109/01460862

.2011.555270 

Land: USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet var att undersöka 

föräldrarnas syn på 

förmåga till att anpassning 

hos barn med autism. Stöd 

från familjen, 

föräldrastress och 

föräldrars coping samt 

undersöktes det om det 

fanns någon samband 

mellan hur barnen 

anpassar sig och familjens 

stöd samt stress och 

coping mönster hos 

föräldrarna.  

 

Design: Kvantitativ. Tvärsnittsstudie.  

Metod: Inklusionskriterier: Deltagarna 

skulle vara föräldrar som har ett barn 

med diagnosen autism, bosatta i 

storstadsområde i sydöstra USA, 

engelsk talande samt gett muntligt och 

skriftligt samtycke.  

Urvalsförfarande: Klusterurval.  

Urval: 73 föräldrar (50 mödrar och 23 

fäder), 1 morförälder/farförälder och 1 

styvpappa. Ålder på deltagarna var 

mellan 24-68 år  

Slutligstudiegrupp: 73 föräldrar. 

Datainsamlingsmetod: 

Telefoninterjuver samt personliga 

interjuver. CHIP, FSS,PSI-SF, 

Vineland-II. 

Analysmetod: Korrelationsanalys, 

Pearsons korrelationsanalys. 

Svaghet är att det är en för liten 

grupp och att studien skulle haft 

en större geografisk spridning. 

Metoden och utförandet är tunt. 

Styrka: Utförliga statistiska 

beräkningar i resultatet. 

Förmåga till anpassning: 

Föräldrarna ansåg att den största 

svagheten var att inte socialt kunna 

interagera. Det fanns ingen 

signifikant skillnad mellan mödrar 

och fäders upplevelse av barnens 

anpassningsförmåga.  

Familjestöd: Det största stödet 

fick föräldrarna genom sin 

maka/make/partner.  

Coping: Mödrar rapporterade en 

högre nivå av coping en fäder samt 

att mödrar oftare använde familjen 

som coping och såg på 

situationerna ur mer positivt 

perspektiv. Samband mellan 

barnets förmåga till anpassning 

och föräldrastress: De föräldrar 

som hade en låg förmåga till 

coping rapporterade en högre nivå 

av stress.   
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S.R & Pearce J.C 

(2005). Factors 

associated with 

functioning style and 

coping strategies of 

families with an 

autism spectrum 

disorder. Autism 9 (2), 

125-137.doi: 

10.1177/13623613050

51403 

Land: Australien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet var att kritiskt 

granska uppfattningar och 

erfarenheter av familjer 

där ett barn eller flera var 

diagnostiserade med AST 

samt bedöma uppträdande 

och egenskaperna hos 

barnen med AST samt 

effekterna av AST på 

familjen. 

 

Design: Kvantitativ. 

Metod: Inklusionskriterier: 

Vårdnadshavare till ett barn med AST, 

bo i eller förorten till Victoria i 

Australien. 

Urvalsförfarande: Klusterurval. 

Urval: 134 enkäter skickades ut. 53 

stycken svarade varav en var 

ofullständigt ifylld.  

Slutlig studiegrupp: 52 stycken, 97% 

var mödrar och 3% fäder. 

Datainsamlingsmetod: Enkäter. 

FACES II, QMI, Rosenberg self – 

esteem scale, CHIP. 

Analysmetod: T- test. 

 

Svaghet är den låga 

svarsfrekvensen på enkäterna. 

Att de som inte söker 

professionell hjälp inte är 

inkluderade i studien.  

Styrka: Utförligt beskriven 

metod och urvalsförfarande.  

 

Resultat: Den största oron som 

vårdnadshavare hade för sina barn 

var att de skulle få ett utåtagerande 

beteende och bli våldsamt samt att 

barnet skulle missköta sig vid 

offentliga tillställningar. Troligen 

av den anledningen att föräldrarna 

skulle bli dömda som dåliga 

föräldrar. 25% av föräldrarna 

beskrev en negativ effekt på 

familjelivet. De menade att 

spontaniteten med att till exempel 

gå ut och äta försvunnit då det ofta 

är mycket stressfullt för barnet 

med AST.   
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Undersökte inverkan av 

autismens svårighetsgrad 

och föräldrarnas 

copingstrategier för stress 

hos föräldrar till barn med 

AST. 

Design: Kvantitativ tvärsnittstudie. 

Metod: Inklusionskriterier: 

Vårdnadshavare till ett barn med AST- 

diagnos 

Urvalsförfarande: 
Bekvämlighetsurval.  

Urval: 150 frågeformulär skickades ut 

och 81 stycken svarade. Fyra togs bort 

på grund av ej komplett ifyllda samt 

fyra kom in för sent och togs därför inte 

med i studien.  

Slutlig studiegrupp: 68 mödrar, 4 

fäder, 2 mor/farföräldrar och 3 övriga. 

Medelålder på mödrar var 40,17 och på 

fäder 42,54 Datainsamlingsmetod: 

Frågeformulär. CARS-P, CISS, QRS-F 

Analysmetod: Korrelationsanalys. 

Svaghet: Studien är en 

tvärsnittsstudie och information 

om hur coping förändras och om 

den förändras över tid kan inte 

utläsas.  

Styrka: Tydligt förklarat bortfall 

och risk för bias. 

Resultat: Emotionell coping är den 

huvudsakliga copingstrategin som 

används vid föräldrar och 

familjeproblem. Problemfokuserad 

coping användes till de problem 

som rörde fysisk ohälsa.   
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Var att testa om 

Antonovskys teori känsla 

av sammanhang kan 

underlätta förståelsen: 1 

individuella skillnader i 

psykologisk anpassning 

föräldrar till barn med 

utvecklingsstörning (ID) 

och varför föräldrar till 

barn med ID generellt har 

högre nivåer av stress och 

depression än föräldrar till 

barn som utvecklas 

normal. 

Design: Kvantitativ, kohortstudie.  

Metod: Inklusionskriterier: Barn som 

har ID. Nyfödda till 16 år och bo i stads 

eller landsbygd i södra Sverige. Att 

barnen skulle vara inskrivna i 

habiliteringen. Kontrollgruppen skulle 

bo i samma geografiska område och ha 

samma ålder och kön som 

studiegruppen.  

Urvalsförfarande: Kontrollgrupp var 

randomiserat urval. Studiegruppen var 

bekvämlighetsurval.  

Urval: 691 introduktions brev skickades 

ut till familjer till barn med ID. 288 ville 

ha mer information om studien. 496 

enkäter skickades ut till 

kontrollgruppen.   

Slutgiltig studiegrupp: 216 familjer 

vara av 206 var mödrar och 162 var 

fäder. Kontroll gruppen bestod av 213 

familjer varav 202 mödrar och 185 

fäder. Datainsamlingsmetod: 

Enkätundersökning. SoC, Alpha, BDI.  

Analysmetod: 

Pearsonskorrelationsanalys.  

Svaghet: Mer ensamstående 

mödrar i ID gruppen. 

Styrka: Stort stickprov. Tydligt 

angivet urval. Tydlig förklaring 

hur de olika instrumenten 

fungerar. Relativt jämna grupper 

mellan mödrar och fäder.    

Resultat: Mödrar till barn med ID 

hade än lägre KASAM än fäder till 

barn med ID. Mödrar till barn med 

autism hade lägre KASAM än 

mödrar till barn med ID. Inga 

direkta skillnader i KASAM kunde 

urskiljas vad det gällde ålder på 

barnet. De mödrar som uppvisade 

mer depression var de mödrar som 

hade barn med autism diagnos.  
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Syftet var att jämföra och 

se om det finns några 

signifikanta skillnader 

mellan föräldrarnas 

copingstrategier SOC och 

PIL-R . Om det fanns 

skillnader mellan 

föräldrarnas attityder 

gentemot deras barn vad 

gäller omsorg, oro, stress 

och skuldkänslor. Om det 

fann skillnader gällande 

associationen mellan 

copingstrategierna SOC 

och PIL-R och föräldrar 

attityder av omsorg, oro, 

stress och skuld känslor. 

Om det fanns ett samband 

mellan mödrar och fäders 

coping strategier och 

föräldrarnas attityder,  

Design: Kvantitativ. 

Metod: Inklusionskriterier: Barn med 

ASD diagnos som bodde hemma och 

bodde i Kronobergs län.  

Urvalsförfarande: Kontrollgrupp var 

randomiserat urval. Studiegruppen var 

bekvämlighetsurval.  

Urval: 70 stycken informationsbrev 

skickades ut till experiment gruppen och 

300 informationsbrev skickades ut till 

kontrollgruppen. Två familjer ur 

experimentgruppen hoppade av studien, 

ena på grund av skilsmässa den andra på 

ändrad diagnos på barnet .  

Slutgiltig studiegrupp: 66 stycken 

ingick i experimentgruppen och 66 

stycken ingick i kontrollgruppen. Det 

var lika många kvinnor i båda 

grupperna.  

Datainsamlingsmetod: Frågeformulär, 

SOC, PIL-R, FIQ. 

Analysmetod: t-Test och Pearson´s 

korrelationsanalys.  

Styrka: Tydligt beskriven metod 

och analys. Svaghet:  Tar inte 

upp något om bortfall och brister. 

Resultat: En negativ korrelation 

mellan SOC och stress kunde ses. 

Korrelationen mellan stress och 

omsorg samt stress och oro var 

också signifikant i 

experimentgruppen. I båda 

grupperna fanns det ett signifikant 

samband mellan skuldkänslor och 

oro. Ju högre grad av stress som 

upplevdes desto lägre SOC.  
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Syftet var att fastsälla 

nivån av familjens 

anpassning med hjälp av 

F-COPES bland personer 

som har ett barn med AST 

som är 12 år eller yngre 

och om det fanns någon 

skillnad i coping beroende 

på familjens demografi 

samt tiden mellan 

föräldrarnas misstanke om 

AST och diagnos.  

 

Design: Kvantitativ, tvärsnittstudie. 

Metod: Inklusionskriterier: Familjer 

som vars barn behandlandes på ett 

behandlingshem i California Bay 

området och vars barn var 12 år eller 

yngre. 

Urvalsförfarande: Bekvämlighets 

urval. 

Urval: 94 familjer blev tillfrågade och 

188 enkäter skickades ut. 55 svar kom 

in 

Slutlig studiegrupp: 29 kvinnor och 22 

män. 

Åldern var 31-50 år.         

Datainsamlingsmetod: Enkäter , F-

COPES  

Analysmetod:  T-test 

Svaghet är att stickprovet är litet. 

Även att föräldrar kan ha svarat 

på frågorna tillsammans och en 

svaghet kan vara att det endast 

används ett mätinstrument för 

studien. 

Styrka: Metod och 

genomförande är tydligt 

beskrivna. 

Resultat: Stöd från familjen, 

vänner och nära anhöriga angavs 

som en stor del av copingen även 

att omvärdera en stressfull 

situation användes som coping för 

att göra situationen mer hanterbar. 

47% av studie gruppen uppgav att 

de hade en tro till Gud, men bara 

ett fåtal sökte andligt stöd. 93% 

sökte information och råd från 

familjer med liknade problem. 
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