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Sammanfattning 

 

Andelen barn och ungdomar som erhåller diagnosen autismspektrumtillstånd har 

ökat stort under de senaste 20 åren, en ökning som förväntas hålla i sig. Statistik 

påtalar att en procent bland svenska barn och ungdomar får diagnosen. Barn och 

ungdomar som diagnostiseras med autismspektrumtillstånd är i stort behov av en 

familj och en omgivning som engagerar sig och utgör ett gott stöd, för att barnet ska 

uppnå så hög funktionell nivå som möjligt. Därför är det av stor vikt att identifiera 

den emotionella process som föräldrar upplever då de har ett barn med diagnosen 

autismspektrumtillstånd. Med en ökad förståelse för föräldrarnas situation skulle 

deras resurser kunna tillvaratas och stärkas ytterligare.  

Syfte; Syftet med studien var att beskriva den emotionella upplevelsen av att vara 

förälder till ett barn med diagnosen autismspektrumtillstånd.  

Metod; En kvalitativ studie genomfördes där data samlades in genom 

semistrukturerade intervjuer med föräldrar vars barn hade fått diagnosen 

autismspektrumtillstånd. Dataanalys gjordes med hjälp av konventionell 

innehållsanalys med induktiv ansats. Antalet informanter som inkluderades var nio 

föräldrar, varav ett föräldrapar. Detta resulterade i åtta intervjuer.  

Resultat; Studiens resultat ledde fram till en övergripande rubrik som benämndes 

Emotionell anpassning. Tre kategorier togs fram, vilka var Kaos, Skapa Mening och 

Navigera. Kategorierna bestod av elva subkategorier. Föräldrarna beskrev hur deras 

föräldraskap bestod av en emotionell anpassning som aldrig riktigt nådde ett slut utan 

den fortgick i takt med att barnet växte.  

Konklusion; Det är viktigt att låta föräldrarna bearbeta de emotionella upplevelserna 

på ett bra sätt för att de ska kunna gå vidare på ett så funktionellt sätt som möjligt. Ett 

komplement till föräldrastödet skulle då vara att väga in den emotionella processen 

tillsammans med en tanke om en existerande krisreaktion. 

 

Nyckelord; Autismspektrumtillstånd, Emotioner, Föräldraroll, Föräldrastöd, 

Psykiatrisjuksköterskans ansvarsområde. 

  



Abstract 

 

The number of children and adolescents that receive a diagnosis of Autism Spectrum 

Disorder has increased in the last 20 years and the increase is expected to continue. 

Statistics demonstrate that one percentage of all children and adolescent in Sweden 

end up with the diagnosis. The children and adolescents with Autism Spectrum 

Disorder need family and other involved individuals that form a cohesive support, in 

order to achieve the highest possible functioning for the child. It´s important to 

identify the emotional process that the parents experience when their child has an 

autism spectrum disorder diagnosis. With an improved understanding of the parents' 

situation, their resources can be used and supported more effectively.  

Purpose; The purpose of this study was to describe the emotional experiences of 

parents to a child who received an autism spectrum disorder diagnosis.  

Methods; A qualitative study was conducted and data were collected by using semi-

structured interviews with parents with children diagnosed with Autism Spectrum 

Disorder. The data were analyzed by conventional content analysis using an 

inductive approach. The number of the informants were nine parents, including one 

couple, which resulted in eight interviews.  

Results; The result led to an overall heading named Emotional adaptation. Three 

categories appeared and they were named Chaos, Make Sense and Navigate. The 

categories consisted of eleven subcategories. Parents describe their parenting as an 

emotional adaptation without a clear ending, that evolves as the child grows and 

develops. 

Conclusion; It is of great importance to help the parents adapt to their crisis in a 

good way and to give them optimal support on their way forward. In addition to the 

regular parental support, the emotional process should be taken into account as well 

as a consideration of the parents' existing reaction to their crisis. 

 

Keywords; Autism Spectrum Disorder, Emotions Parenting role, Parenthood, 

Parental support,  Psychiatric Nurse. 
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INLEDNING 
 

Som sjuksköterska inom den psykiatriska vården sker det många möten med barn och ungdomar 

samt deras föräldrar eller annan vårdnadshavare. En växande patientgrupp utgörs av barn och 

ungdomar med autismspektrumtillstånd (Centers for Disease Control and Prevention [CDC], 2016; 

2010; Lobar, 2015; SBU, 2013; Socialstyrelsen, 2016). Det är viktigt att kunna ge föräldrarna ett 

gott stöd för att de i sin tur ska känna sig trygga och stärkta i föräldrarollen (Habilitering och hälsa, 

2014). Om inte föräldrarnas livssituation fungerar är det svårt för dem att stödja barnet på ett bra 

sätt och det blir också svårt för de som är yrkesverksamma och för föräldrarna att hitta 

gemensamma mål att sträva mot (Broberg, Norlin, Nowak & Starke, 2014). Det har påvisats att för 

familjer som har barn med funktionsnedsättningar är relationen till och stödet från de som är 

yrkesverksamma av stor vikt för föräldrarnas och syskonens livskvalitet och hälsa 

(Folkhälsomyndigheten, 2014a; Hall, 2012). 

Författaren till denna studie upplever att det ibland kan saknas en djupare förståelse för föräldrarnas 

situation. Familjearbetet baseras på att ge föräldrarna rätt redskap, för att de i sin tur ska kunna 

hjälpa sitt barn. Genom att identifiera den emotionella process som föräldrarna sannolikt upplever 

då de har ett barn med diagnosen autismspektrumtillstånd kan det resultera i att förståelsen ökar. På 

så sätt skulle föräldrarnas resurser kunna tillvaratas och stärkas ytterligare. Med vetskapen om vad 

som händer inom familjen då ett barn diagnostiseras med autismspektrumtillstånd, skulle det kunna 

leda till goda möjligheter att ge familjen stöd genom ett anpassat bemötande.  

  



 

 

BAKGRUND 
 

AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅND 
HISTORIK 
 

Psykiatrikern Eugen Bleuler beskrev autism år 1911, som ett tillstånd av inåtvänt tanke- och 

känsloliv hos patienter med schizofreni. Tillståndet benämndes då i termer som barndomspsykos 

eller barndomsschizofreni. Psykiatrikerna Leo Kanner och Hans Asperger har i sin tur haft stor 

betydelse för utvecklingen när det gäller kunskap och diagnostisering av autism (Gillberg, 1999; 

Mahjouri & Lord, 2012; Thernlund, 2013).  

Orsaken till autismspektrumstörning hos barn skulle enligt Kanner uteslutande bero på föräldrarna. 

Han ansåg att det handlade om en dysfunktion i föräldrarnas relation till barnet och att det skulle 

röra sig om en emotionell störning, snarare än en fysisk sådan. Här uppkom teorin om 

"kylskåpsmammor", som då skulle vara oförmögna att kunna relatera till sina barn. Under de 

kommande 40 åren var denna teori dominerande inom psykiatrin ända fram till 1980-talet (Gillberg, 

1999), då forskningen började påvisa att det snarare handlade om neurobiologiska 

förklaringsgrunder till autismspektrumstörningar (Gillberg, 1999; Socialstyrelsen, 2010). 

Nu kom det för dagen mer kända begreppet autismspektrumstörning, som hädanefter kommer att 

benämnas som autismspektrumtillstånd med förkortningen ASD (Habilitering och hälsa, 2017). 

Begreppet används för att påvisa att det inte är ett enskilt tillstånd utan snarare flera olika symptom 

som påvisas hos individen (Socialstyrelsen, 2010).  

 

DIAGNOSKLASSIFICERING 
 

Det finns två diagnossystem som används inom psykiatrin i Sverige. Det ena är International 

Classification of Diseases [ICD-10] (2010), som är utgivet av Världshälsoorganisationen (WHO). 

Det andra diagnossystemet är Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders [DSM-5] 

(2013), som är utgivet av den amerikanska psykiatriska föreningen. I samband med att det 

utkommit en ny version av DSM-5 under 2015, förekommer det numera större skillnader mellan de 

två diagnossystemen. En diagnosgrupp som påverkas är området som berör ASD. Den främsta 

anledningen är att DSM-5 sammanfattar samtliga autismformer under en diagnos som då rubriceras 

ASD (Habilitering och hälsa, 2017) 

 

DIAGNOS 
 

ASD är ett samlat begrepp för vad som tidigare benämndes som Autistiskt Syndrom, Aspergers 

Syndrom samt Genomgripande störning i utvecklingen utan närmare specifikation (PDD-NOS) 

(Habilitering och hälsa, 2017; Thernlund, 2013). Tillståndet beskrivs som varaktiga brister i 

förmågan till social kommunikation och interaktion, bristande förmåga till social ömsesidighet, 

avvikelser i det icke-verbala kommunikativa beteendet som påverkar sociala interaktioner, samt en 

påverkan på förmågan att kunna bevara, utveckla och förstå relationer mellan sig själv och andra 

(Thernlund, 2013). Svårighetsgraden av tillståndet baseras på nedsättningen av förmåga till social  



 

 

kommunikation och på eventuell förekomst av begränsade, repetitiva mönster i individens beteende 

(CDC, 2016; Thernlund, 2013; World Health Organization [WHO], 2016). Inom diagnoskriteriet 

ASD graderas funktionsnivån i tre olika nivåer. Nivå 1 innebär att individen kräver stöd, nivå 2 

innebär att individen kräver omfattande stöd och vid nivå 3 kräver individen mycket omfattande 

stöd (CDC, 2016). ASD kan finnas hos personer med olika begåvningsnivå där spannet sträcker sig 

från svår utvecklingsstörning till normal- eller högbegåvning. Personerna är lika olika varandra som 

andra människor, men de har vissa gemensamma grundläggande svårigheter (Thernlund, 2013). 

Förekomsten av ASD bland barn och ungdomar har ökat, sett till antalet som erhåller diagnosen. 

Ökningen anses bero på en större kunskap inom området, samt ändrade diagnoskriterier (Lobar, 

2015; SBU, 2013). Antalet individer som har ASD beräknas vara en procent bland svenska skolbarn 

(Gillberg, 2012; SBU, 2013) eller 15 000 barn och unga i Sverige (Socialstyrelsen, 2010). Det är ett 

av 68 barn som får diagnosen ASD i USA enligt CDC (2016), medan WHO (2016) rapporterar att 

det globalt sett är ett av 160 barn som uppfyller kriterierna för diagnosen. Förekomst av ASD är 

vanligare hos pojkar än hos flickor, men hur stor andel det egentligen handlar om är svårt att 

definiera (Gillberg, 2012). Det talas om att förekomsten hos pojkar är fyra till fem gånger vanligare 

än hos flickor (Hall, 2012), där flickor tenderar att diagnostiseras högre upp i åldern på grund av 

deras generellt sett större förmåga att anpassa sig i sociala situationer (Gillberg, 2012).  

ASD är inte en tillfällig funktionsnedsättning och heller inte möjlig att bota, eftersom det inte rör 

sig om ett sjukdomstillstånd (Hall, 2012, Socialstyrelsen, 2010, Thernlund, 2013; WHO, 2016). 

Liksom andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är ASD kopplat till hereditet. Däremot är 

det inte uteslutande genetiska faktorer som är orsak till uppkomsten av ASD, utan det kan bero på 

biologiskt betingade, medfödda eller tidigt förvärvade avvikelser i delar av centrala nervsystemet 

(Socialstyrelsen, 2010; Thernlund, 2013; WHO, 2016) Det finns en miljöpåverkan under 

fostertiden, extrem prematurfödsel, infektioner i hjärnan eller vissa sjukdomar som anses utgöra 

riskfaktorer (Socialstyrelsen, 2010). Hos de allra flesta leder det till livslånga svårigheter att uppnå 

full självständighet i det vuxna livet. Samtidig medicinsk eller psykiatrisk problematik eller annan 

funktionsnedsättning är inte heller ovanligt (Socialstyrelsen, 2010; Thernlund, 2013 WHO, 2016) 

och den här gruppen individer löper ökad risk att utveckla allvarliga psykiska symtom (Gillberg, 

2012; Socialstyrelsen, 2010; Toth & King; 2008; Weiss, Wingsoing & Lunsky, 2014). Lugnegård, 

Hallerbäck & Gillberg (2011) beskriver i sin studie hur annan psykiatrisk samsjuklighet 

förekommer hos individer med ASD. Av 54 studerade individer återfanns depression någon gång 

under livet bland 70%, ångestsyndrom identifierades hos 56% och samtidig ADHD-diagnos sågs 

hos 30 % av deltagarna. 

 

INNEBÖRDEN AV AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅND HOS BARN OCH UNGDOMAR 
 

ASD hos barn och ungdomar innebär en utvecklingsmässig påverkan hos individen. I synnerhet 

handlar det om en inverkan på individens sociala, kommunikativa och beteendemässiga förmågor 

(CDC, 2016; Socialstyrelsen, 2010). Det är inte alltid synbart för andra vem som har ASD, utan det 

handlar snarare om på vilket sätt som individen kommunicerar, samspelar och interagerar med 

andra människor. Det kan vara olika beteenden eller sättet att lära sig nya saker på som kan vara 

avvikande. Förmågan att kunna förvärva ny kunskap och att kunna lösa problem varierar stort 

(CDC, 2016). Medan en del behöver omfattande stöd för att klara av sin vardag, behöver andra 

desto mindre stöd (CDC, 2016; Socialstyrelsen, 2010; WHO, 2016). Hur omfattande 

funktionshindret blir för individen beror på graden av funktionsnedsättning. Det är också avgörande 

vilka insatser som ges för att främja utvecklingen av social och språklig kommunikation, samt 

inlärning. Med anpassade insatser i miljön, ökar förutsättningarna för att funktionen hos barnet 

gynnas (Socialstyrelsen, 2010). 



 

 

Det är inte ovanligt att barn med ASD saknar ett ömsesidigt behov av att dela erfarenheter med 

andra (Socialstyrelsen, 2010; Thernlund, 2013). Ett inneboende behov av uppskattning, delad 

uppmärksamhet och en önskan och en vilja att vara som alla andra är inte alltid lika starkt hos de 

här barnen jämfört med andra barn. Under det första levnadsåret kanske föräldrarna inte märker av 

några avvikelser (Thernlund, 2013). Språkutvecklingen kan stanna upp eller blir försenad och 

motoriska avvikelser kan förekomma (Socialstyrelsen, 2010; Thernlund, 2013). Det ses även en 

ökad känslighet för ljud och ljus, vilket beror på ett annorlunda sätt att ta in och tolka intryck och 

stimuli från omvärlden. Barnet är ofta mycket rutinbundet och enkelspårigt och det ter sig för andra 

utomstående att ha ganska speciella önskemål (Bonis & Sawin, 2016; Thernlund, 2013). Allt ska 

vara som vanligt annars kan det många gånger leda till aggressiva utbrott, just för att sammanhanget 

inte blir begripligt för barnet (Bonis & Sawin, 2016; Socialstyrelsen, 2010; Thernlund, 2013). 

Barnet väljer också att leka ensamt eller bredvid andra barn och deltar sällan i den direkta leken 

(Thernlund, 2013). Något som kännetecknas hos barn med ASD är förekomsten av specialintressen 

(Bonis & Sawin, 2016; Socialstyrelsen, 2010). 

Vad som är mest utmärkande vid ASD är en nedsatt mentaliseringsförmåga / Theory of Mind. Här 

handlar det om brister i förståelsen för hur andra människor tänker och känner och att kunna ta 

andras perspektiv. Individen har även ett mer detalj-fokuserat sätt att tänka och får svårigheter att 

kunna se helheter och sammanhang (Landstinget i Värmland, 2012; Thernlund, 2013). Ofta uppstår 

problem med att generalisera kunskaper och erfarenheter från ett sammanhang till ett annat. De 

exekutiva funktionerna som utgörs av planering och organisering, att hantera impulser och att kunna 

växla fokus, är ytterligare områden som innebär svårigheter (Thernlund, 2013). 

Med stigande ålder ställs ökade krav på att kunna fungera självständigt. De sociala koderna blir mer 

finslipade och sofistikerade och kamraterna får allt större betydelse för skapandet av värderingar, 

intressen och för den egna identiteten. Ofta hänger ungdomen inte med i kamraternas utveckling 

och de blir alltmer isolerade. Det uppstår svårigheter när det ställs krav på elevens förmågor och 

grupparbeten blir ofta en för svår uppgift. En stor del av de här ungdomarna hamnar utanför och blir 

isolerade från gemenskap under tonåren (Thernlund, 2013). 

ASD innebär i regel ett allvarligt funktionshinder med betydande risk för anpassningssvårigheter. 

Genom goda pedagogiska insatser och anpassningar av krav och miljö kan dessa barn och 

ungdomar uppnå en god funktionsnivå utifrån de egna förutsättningarna (Thernlund, 2013). Den 

viktigaste insatsen för den enskilde individen är att det skapas förståelse i familjen, bland vännerna, 

i omgivningen och i skolan (Bonis & Sawin, 2016; Thernlund, 2013). Socialstyrelsen (2010) menar 

att funktionsnedsättningens omfattning varierar från person till person och även i olika åldrar hos en 

och samma individ. En viktig aspekt är att det inte bara är det drabbade barnet som påverkas utan 

såväl syskon som föräldrar lever med en omfattande psykisk belastning (Bonis & Sawin, 2016; 

Socialstyrelsen, 2010). 

Att erhålla en diagnos för sitt barn kan delvis skapa ordning i kaoset och skapa en ökad förståelse 

för det egna barnet och dess sätt att fungera (Andréen & Svantesson, 2009; DePape & Lindsay, 

2015). Det kommer även att påverka den egna och omgivningens syn på situationen och på 

framtiden (Andréen & Svantesson, 2009; Bonis & Sawin, 2016; Fernañdez-Alcántara, García-Caro, 

Pérez-Marfil, Hueso-Montoro, Laynez-Rubio & Cruz-Quintana, 2016; Ooi, Ong, Jacob & Khan, 

2016). En diagnos är därför inte alltid en lättnad, utan vissa diagnoser kan ha en emotionell 

laddning och medföra en negativ social betydelse (Andréen & Svantesson, 2009; Bonis & Sawin, 

2016; Fernañdez-Alcántara et al., 2016; Ooi, Ong, Jacob & Khan, 2016). 

  



 

 

FÖRÄLDRAROLL 
 

Det är få tillstånd som medför lika stark inverkan på familjen som vid funktionsnedsättningen ASD 

(Dababnah & Parish; 2013; Mulligan, Macculloch, Good & Nicholas, 2012; Ooi, Ong, Jacob & 

Khan, 2016; Seltzer, Krauss, Orsmond & Vestal, 2001, Solomon & Chung, 2012;). Föräldrarollen 

medför utmaningar som är direkt relaterade till barnets funktionsnedsättning (Beauchesne & Kelley, 

2004; Bonis & Sawin, 2016; Folkhälsomyndigheten, 2014a; Solomon & Chung, 2012). Det är inte 

ovanligt att omgivningens okunskap och oförståelse leder till fördömanden och fördomar gentemot 

såväl föräldrarna som barnet med funktionsnedsättningen (Folkhälsomyndigheten, 2014a; DePape 

& Lindsay, 2015; Eaton, Ohan, Stritzke & Corrigan; 2016; Safe, Joosten & Molineux, 2012; 

Woodgate, Ateah & Secco, 2008). Genom att det egna barnet inte upplevs begripligt i förhållande 

till andra jämnåriga barn och deras beteende, innebär det ofta en stor påfrestning för föräldrarna 

vilket oundvikligen skapar känslor av oduglighet, skuld och maktlöshet (Andréen & Svantesson, 

2009). Detta medför att de ofta lever med en omfattande psykisk belastning som riskerar att 

äventyra deras hälsa (Folkhälsomyndigheten, 2014a; Socialstyrelsen, 2010). 

Föräldrarna känner att deras eget lidande inte uppmärksammas av omgivningen och av samhället, 

vilket skapar isolering och stigmatisering. Brist på förståelse för vad familjen går igenom är en 

starkt bidragande orsak till känslan och upplevelsen av att inte delta i sociala angelägenheter med 

familj och vänner (Lutz, Pattersson & Klein, 2012; Solomon & Chung, 2012; Woodgate et al., 

2008;). Behovet av stöd och hjälp kvarstår långt upp i åldern, jämfört med barn som följer en 

förväntad utveckling och behovet av stöd från föräldrarna är stort hos det enskilda barnet 

(Folkhälsomyndigheten, 2014a; Woodgate et al., 2008).  

Föräldrar till barn med ASD upplever högre nivåer av stress än föräldrar till barn med normalt 

förväntad utveckling (Miranda, Tárraga, Férnandez, Colomer & Pastor, 2015, Estes, Olson, 

Sullivan, Greenson, Winter, Dawson & Munson, 2013). Föräldrarnas förmåga att kunna känna hopp 

påverkar utvecklingen av depressiva symtom (Ekas, Pruitt & McKay, 2016). Det har påvisats hur 

ouppklarade reaktioner hos dessa föräldrar har en negativ inverkan på hela familjen och på den egna 

föräldrarollen (Van Engeland et al., 2014) Det är viktigt att förstå hur familjen och föräldrarna 

påverkas. Främst för att kunna hjälpa hela den drabbade familjen och i förlängningen kunna ge 

hjälp och stöd till det enskilda barnet (Lutz, Patterson & Klein, 2012). 

 

FÖRÄLDRASTÖD 
 

I samband med att det blev förbjudet att ta till aga i sin barnuppfostran 1979 och förbudet 

införlivades i föräldrabalken, påtalade regeringen behovet av en satsning på föräldrautbildning i 

syfte att hjälpa föräldrar att finna alternativ till aga i sin uppfostran. Föräldrastöd har som syfte att 

ge föräldrar kunskap om barns hälsa, emotionella, kognitiva och sociala utveckling och ska verka 

för att stärka föräldrars sociala nätverk. Målsättningen med ett förebyggande föräldrastöd är att via 

föräldrar främja barns hälsa och positiva utveckling och skapa goda förutsättningar för att skydda 

barnet mot ohälsa och sociala problem (Folkhälsomyndigheten, 2014b).  

LSS – Lag (199:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 2017:39) 

(Socialstyrelsen, 2007), tydliggör att målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva på 

samma villkor som alla andra. Det innebär också att den enskilde skall i största möjliga utsträckning 

ges inflytande och medbestämmande över de insatser som ges. Kvaliteten i verksamheten skall 

systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. När insatser rör barn skall barnets bästa särskilt  



 

 

beaktas och genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor som skall vara varaktiga och 

samordnade. Insatserna ska anpassas till individens unika behov samt utformas så att de är 

lättillgängliga för den som behöver dem och stärka förmågan att kunna leva ett självständigt liv  

Föräldrastödsprogram som används i Sverige bygger på evidens och det finns för närvarande två 

riktade föräldrastöd som utvärderats i flest studier. De riktar sig främst till barn med 

beteendeproblem. Det är tydligt att det finns begränsad tillgång på universella, hälsofrämjande 

föräldrastödinsatser i nuläget (Folkhälsomyndigheten, 2014b). För att föräldrar och deras barn som 

har funktionsnedsättning ska få del av de insatser som finns och ha tillgång till den samlade 

kompetensen hos yrkesverksamma inom olika verksamheter, krävs att de olika verksamheterna 

samverkar (Folkhälsomyndigheten, 2014a). 

Att vara närstående till en person som har drabbats av någon form av psykisk ohälsa kan få stora 

konsekvenser. Den som är närstående kan få inverkan på den egna psykiska eller fysiska hälsan, på 

den sociala situationen, privatekonomin, livskvaliteten och levnadsvillkoren i hög grad. Den barn- 

och ungdomspsykiatriska öppenvården ska genomsyras av god samverkan mellan patient, anhöriga 

och andra samverkansparter. I samtliga vårdprogram för divisionen psykiatri i Värmland poängteras 

vikten av att ha ett gott samarbete med närstående och att göra dem delaktiga i behandlingen 

(Landstinget i Värmland, 2010). Samtidigt påtalar Folkhälsomyndigheten (2014a) att det stora 

samordningsansvar som föräldrar till barn med funktionsnedsättning axlar, kräver mycket tid och 

kraft. I de flesta kommuner och landsting har Socialstyrelsens föreskrifter om samverkan i 

rehabilitering och habilitering ännu inte fått genomslag. Nationella lagar och riktlinjer verkar inte 

räcka för att komma tillrätta med kända brister i stödet till familjer som har barn med 

funktionsnedsättning. Vidare belyser Folkhälsomyndigheten (2014a) att föräldrar beskriver hur det 

finns betydligt mer kunskap och stöd riktat direkt till barnen än till dem som föräldrar. Enligt WHO 

(2016) är det av stor vikt att ge stöd till familjer med barn som erhåller diagnosen ASD. 

Utformandet av stödet ska vara evidensbaserat och erbjudas av personer med god kunskap om 

tillståndets innebörd. 

 

EMOTIONER 
 

Emotioner eller affekter, är ett signalsystem som har till uppgift att förmedla känslomässiga tillstånd 

(Mordka, 2016; Werner & Strang, 2003). En affektsignal utgör känslan i affekten som uppfattas och 

tolkas av individen och därigenom läggs grunden för hur upplevelsen kommer att uppfattas (Werner 

& Strang, 2003). Emotioner uppkommer automatiskt och är svåra att kontrollera (Mordka, 2016). 

Det finns hos vissa individer en sårbarhet som vid normala påfrestningar kan kompenseras. När 

påfrestande händelser inte hotar förmågan att analysera information och klargöra konsekvenser, kan 

den psykiska jämvikten också bevaras (Mordka, 2016; Werner & Strang, 2003). Då kan individen 

som regel ge uttryck för de känslor och tankar som händelsen har gett upphov till. Om däremot 

händelsen är alltför svår eller hotfull, överväldigas individen känslomässigt och den kognitiva 

kapaciteten kan slås ut. Den inre jämvikten hotas och kaos utbryter. Individen måste förstå det som 

händer för att kunna bemästra situationen.  

Förståelse uppnås genom att händelsen kan analyseras, tolkas och inlemmas i tidigare erfarenheter 

(Werner & Strang, 2003). Den betydelse eller mening som individen lägger i händelsen kan då 

uttryckas i ord och i kroppsspråk (Mordka, 2016; Werner & Strang, 2003). Förutsättningen för att så 

skall ske beror på om informationen kan bearbetas och att de emotioner som väcks till liv inte får bli 

överväldigande (Werner & Strang, 2003). Enligt Sonnby-Borgström (2012) beskrivs åtta  

 



 

 

grundläggande emotioner, vilka utgörs av sorg, rädsla, skam, ilska, avsky, intresse, förvåning och 

glädje. 

Werner & Strang (2003) beskriver hur känslor som förknippas med smärta kan upplevas som 

obehagskänslor, men att de oftare identifieras som rädsla, ångest, sorg, ilska och frustration. 

Individer kan uppleva psykisk smärta i samband med förlust eller vid hot om förlust. Den emotion 

som förknippas med förlust omfattar känslor av olust såsom sorg, besvikelse eller ilska. Lustkänsla 

inbegriper de tillstånd då individen har tillgång till något av subjektivt värde och som ger 

lustkänslor såsom tillfredsställelse, glädje eller välbehag. Dessa olika typer av emotioner har 

betydelse för individens utveckling och kapacitet att klara av svåra, smärtsamma upplevelser.  

Det är många föräldrar till barn med ASD som ser förmågor och resurser hos sitt barn. Här beskrivs 

en acceptans för individuella olikheter och att bli överraskad över att få se sitt barn klara av så 

mycket mer än vad som förväntats. Där finns en enorm stolthet över barnets sätt att vara och dess 

färdigheter (Ooi et a., 2016; Potter, 2016; Safe et al., 2012). Den emotionella processen kan 

upplevas som tuff emellanåt, med all dess komplexitet. Det krävs av föräldern att alltid sträva efter 

att vara en bättre version av sig själv, samtidigt som känslorna för barnet blir alldeles övermäktigt 

att hantera emellanåt (Potter, 2016). De upplever således att de uppskattar livet mer än vad de har 

gjort tidigare (DePape & Lindsay, 2015, Ooi, et al., 2016; Potter, 2016). 

 

KRIS 
 

För den som lever tillsammans med andra är varje kris en gemensam angelägenhet. Familjens 

jämvikt kan brytas sönder och slutligen leda till familjens kollaps. För att en kristerapi ska var 

meningsfull måste hjälpen ges till hela familjen samtidigt. Först då kan familjens resurser 

mobiliseras för att ta hand om och åtgärda problemen (Cullberg, 2012). Krisens förlopp utgörs 

enligt Cullberg (2012) av en chockfas, en reaktionsfas, en bearbetningsfas och en nyorienteringsfas. 

Faserna kommer mer eller mindre i ett bestämt förlopp, men med individuella skillnader där 

övergången i faserna kan vara svåra att urskilja. Slutskedet av nyorienteringsfasen kännetecknas av 

en fullständig återhämtning. Cullberg menar också att sorgeprocessen är i det närmaste identisk med 

krisreaktionens fyra faser. Samtidigt påtalar Gillberg (1999) att krisen aldrig får en slutgiltig 

lösning, utan föräldrarna genomgår återkommande faser av omprövningar och omformningar varje 

gång som livssituationen förändras.  

Svenska institutionen för sorgebearbetning (2016) beskriver sorg som en normal och naturlig 

känslomässig reaktion på någon form av förlust. Det kan exempelvis bero på relationsproblem, egen 

eller annans sjukdom eller att livet inte blev som det var tänkt. Det saknas andra, likvärdiga 

kristeorier som den Cullberg (2012) beskriver. Weiss et al., (2014), försöker i sin studie definiera 

begreppet kris hos föräldrar till barn med ASD. De lyfter fram fyra faktorer som antas påverka 

upplevelsen och förekomsten av en kris hos de studerade individerna. De fyra faktorerna utgörs av 

Krav, Inre förmågor, Extern påverkan och Subjektiva värderingar. Enligt Allred (2015) har flera 

forskare använt sig av Kübbler- Ross fem stadier av sorg under flera decennier när det gäller att 

förklara begreppet och fenomenet sorg. De fem stadierna utgörs enligt sorgeprocessen av 

Förnekelse, Ilska, Köpslående, Depression och Acceptans. Vidare lyfter Allred (2015) fram hur 

modellen har använts med syfte att förklara föräldrars reaktioner på olika funktionsnedsättningar 

hos det egna barnet.  

Komplexa och motstridiga processer väcks hos föräldrar till barn med ASD, där sorg beskrivs som 

en vanlig reaktion. Sorgen kan komma att handla om ledsenhet, rädsla och frustration över att 

behöva föra en kamp mot ASD och kan vara centrerad runt förlusten av en dröm som funnits hos 



 

 

föräldrarna (Solomon & Chung, 2012). Det innebär att en omvärdering av de egna förväntningarna 

på barnet blir nödvändig. 

 

PSYKIATRISJUKSKÖTERSKANS ANSVARSOMRÅDE 
 

Enligt ICN´s etiska kod för sjuksköterskor (2014) utgörs sjuksköterskans fyra grundläggande 

ansvarsområden av att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande. 

Individens behov av omvårdnad är något som är universellt. 

Psykiatrisk omvårdnad utgår från att alla människor ska ha samma möjligheter att växa och 

utvecklas. Alla individer med psykisk sjukdom eller psykiska funktionsnedsättningar har rätt till en 

god vård som präglas av ett personcentrerat förhållningssätt. Vården ska ge stöd till personens 

oberoende och självständighet och bedrivas på ett säkert sätt. Personen skall ges insatser som syftar 

till att stärka personens känsla av kontroll, förmågan att hantera känslor av meningslöshet, att 

utveckla strategier, lära sig att hantera sin sjukdom och dess konsekvenser, samt att formulera 

rimliga livsmål och uppnå personlig utveckling (Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor, 

2014). 

Som specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård följer ett personligt ansvar att vara delaktig i 

utformning och genomförande av den psykiatriska vården. Det innebär bland annat att utveckla 

vården och att sörja för att omvårdnad ges i samverkan med patient och närstående samt andra 

vårdgivare. I kompetensbeskrivningen framgår med tydlighet att sjuksköterskan ska värdera och 

tillämpa ny kunskap utifrån omvårdnad och medicinsk vetenskap. Med hjälp av olika pedagogiska 

former när det gäller undervisning, rådgivning och information skall patienten och de närstående 

erhålla stöd. Det är också av stor vikt att befrämja deras lärande och beslutsfattande. En viktig del är 

att bidra till ökad kunskap om och förståelse för psykisk ohälsa i samhället och tillämpa ett 

förhållningssätt som främjar professionens anseende och allmänhetens tillit (Psykiatriska 

riksföreningen för sjuksköterskor, 2014). 

Vidare innebär psykiatrisjuksköterskans omvårdnadsansvar också att tillvarata de anhörigas 

erfarenheter och deras egna behov för att kunna tillgodose behovet av information och kunskap i en 

personcentrerad omvårdnadsprocess. Behovet av stöd bör identifieras. De anhöriga ska också vara 

involverade i planeringen av vården runt patienten (Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor, 

2014). Svensk sjuksköterskeförening (2016) betonar att en viktig målsättning när omvårdnad 

bedrivs är att patienten och dennes närstående upplever sig respekterade, känner sig delaktiga i och 

är trygga med den vård som ges. Det är också viktigt att respektera vårdnadshavarens uppfattningar 

om samt upplevelser av vården, då ett minderårigt barn har mycket svårt att på ett lämpligt sätt 

kunna nyttja sin självbestämmanderätt.  

Psykiatrisjuksköterskan ska också kunna identifiera, bedöma, förebygga och hantera situationer som 

innebär risk för skada på patient, närstående eller medarbetare (Psykiatriska riksföreningen för 

sjuksköterskor, 2014). Omvårdnad bedrivs vanligen på personnivå och innehåller då en 

relationsaspekt och en sak-aspekt. Personen som är i behov av omvårdnad behöver till exempel 

stöd, guidning och aktiv hjälp med något och detta något får inte göras hur som helst utan det ska 

uppstå ur ett gott bemötande. Målsättningen är också att balansera maktförhållandet i 

omvårdnadsrelationen så att patient och närstående blir partners i omvårdnaden, känner trygghet 

och upplever respekt (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

 

  



 

 

PROBLEMFORMULERING 
 

Socialstyrelsen (2010) beskriver hur föräldrar till barn med ASD är i behov av information, råd och 

stöd då påfrestningarna i familjen ofta är omfattande. Av stor vikt är att uppmärksamma 

föräldrarnas behov av stöd vilket kan ges genom information, utbildning i bemötande och olika 

förhållningssätt samt psykopedagogiska strategier. I stöd ingår även möjligheten att träffa andra 

familjer i liknande situationer. Däremot finns inte beskrivet hur föräldrarna kan få stöd utifrån den 

emotionella process som det innebär att ha ett barn med en funktionsnedsättning. Genom att öka 

medvetenheten om vilka emotionella upplevelser som föräldrarna bär på och belysa förekomsten av 

dem, är förhoppningen att denna studie ska kunna generera ny kunskap som kan vara till en hjälp 

för familjen som helhet.  

 

SYFTE 
 

Syftet med studien var att beskriva den emotionella upplevelsen av att vara förälder till ett barn med 

diagnosen autismspektrumtillstånd. 

  



 

 

METOD  
DESIGN 
 

Metoden för studien har utgått från en kvalitativ forskningsansats i form av en intervjustudie. Enligt 

Hsieh & Shannon (2005) är konventionell innehållsanalys med en induktiv ansats en lämplig metod 

när syftet är att beskriva ett fenomen. Författaren strävar efter att undvika förutbestämda kategorier 

och tillåter istället kategorier och namn för kategorierna att komma fram ur insamlad data, samt att 

fördjupa sig i sin data för att tillåta nya insikter att framträda. 

 

URVAL 
 

Författaren har använt sig av ett bekvämlighetsurval och har vid två tillfällen bjudits in till 

föräldrautbildningar riktade till föräldrar och anhöriga till barn och ungdomar som nyligen har fått 

diagnosen ASD. Inbjudan har kommit från en av överläkarna vid barn- och ungdomspsykiatrin i 

Värmland. De informanter som var aktuella för intervju var föräldrar till barn som har fått 

diagnosen ASD. Det var viktigt att diagnosen skulle vara fastställd för att räknas som lämplig 

informant. Vidare gjordes ingen vidare urgallring bland de informanter som visade intresse. Antalet 

föräldrar som visade ett intresse att delta var 16 individer. 

I den första kontakten efter föräldrautbildningen säkerställdes att barnet hade diagnosen ASD, samt 

att det inte förekom en samtidig utvecklingsstörning. Däremot inkluderades föräldrar till barn som 

hade ASD med andra tilläggsdiagnoser, såsom ADHD/ ADD. Under tiden som författaren läste in 

sig på området, framkom det hur vanligt förekommande det är att barn och ungdomar har mer än en 

diagnos inom det neuropsykiatriska spektrumet. Det avspeglades också i verkligheten i samband 

med rekryteringen av informanter. Det slutliga antalet informanter som ingick i studien var nio till 

antalet, varav ett föräldrapar. 

 

Inklusionskriterier: Barnet skulle ha diagnosen ASD fastställd. Föräldrarna skulle kunna prata och 

förstå det svenska språket. Barnet skulle vara under 18 år. 

Exklusionskriterier: Om barnet var placerat någon annanstans än hos föräldern eller om barnet hade 

en samtidig utvecklingsstörning.   

 

DATAINSAMLING 
 

Författaren valde att göra en intervjustudie i form av en innehållsanalys utifrån aktuell 

frågeställning. Datainsamlingen genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer. En 

intervjuguide utformades som bestod av ett mindre antal öppna frågor (Hsieh & Shannon, 2005). 

Målet med intervjuguiden var att nå informanternas berättelser utan att styra dem alltför mycket. 

Denna form av intervjuer krävde av författaren att verkligen lyssna på informanten och att anstränga 

sig för att förstå och ta in vad informanten ville säga (Yin, 2013). Enligt Polit & Beck (2016) är 

semistrukturerade intervjuer som består av få men öppna frågor en mycket fri form av 

intervjumetod.  

Författaren har, precis som Malterud (2014) förespråkar, uppmuntrat informanterna till att berätta  



 

 

fritt och försökt att undvika slutna frågor. Det var också viktigt att skapa en bra stämning under 

intervjun så att informanten skulle känna sig trygg i situationen. Genom att öppna upp med en fråga 

som gjorde att informanten kände sig bekväm i situationen, ökade möjligheten att kunna skapa en 

god relation mellan författaren och informanten (Malterud, 2014). Utöver de fem frågor som 

utgjorde intervjuguiden, bad författaren var och en av informanterna att med egna ord beskriva sitt 

barn, med det främsta syftet att hjälpa dem att slappna av. Intervjuguidens frågor var utformade för 

att försöka nå informanternas emotionella upplevelser tiden innan barnet hade fått en diagnos, under 

tiden som utredningen genomfördes och tiden efter att barnet slutligen hade erhållit diagnosen.  

 

1. Beskriv er tillvaro i familjen innan ni fick diagnos.  

a) Den första tiden fram till dess att era funderingar kring barnet väcktes. 

b) Tiden fram tills det bestämdes att ert barn skulle utredas. 

Vilka funderingar, känslor och tankar bar ni med er? 

2. Berätta om tiden när ert barn genomförde sin utredning.  

a) Vilka känslor och tankar fanns hos er då?  

b) Hade ni samma känslor då som innan utredningen började?  

c) Hade något förändrats? 

3. Berätta hur det kändes för er när ni fick diagnosen fastställd och beskriven för er? 

4. Hur var tiden efter utredningen och återgivningen?  

5. Hur ser ni på framtiden, för ert barn och för hela familjen? 

 

På samma sätt som när intervjun började, avslutades varje intervju med att informanterna själva fick 

ge råd eller stöd till andra föräldrar som befinner sig i en liknande situation, med en förhoppning om 

att avrunda intervjun på ett bra sätt. 

Först genomfördes en provintervju, som senare kom att ingå i studiens resultat. Den inspelade 

ljudfilen lyssnades igenom av författaren upprepade gånger och en transkribering av intervjun 

gjordes. Under tiden som transkriberingen bearbetades gjordes en bedömning av den utformade 

intervjuguidens lämplighet utifrån studiens syfte. Då intervjuguiden bedömdes som lämplig av 

författaren genomfördes resterande intervjuer.  

Intervjuerna spelades in på ljudfiler och transkriberades därefter ordagrant av författaren (Yin, 

2013). Materialet transkriberades med typsnitt Times New Roman, texten skrevs med radavstånd 

1.5 och storlek 12 (McLellan, Macqueen & Neidig, 2003). Det resulterade i ett analysmaterial som 

omfattade 110 sidor. Transkribering är ett kritiskt steg i förberedelsen av dataanalysen och 

författaren måste säkerställa att transkriberingen är korrekt utförd (Polit & Beck, 2017). 

Under intervjuerna utformades memos när det ansågs lämpligt för att tillföra ytterligare information 

av värde för uppsatsens resultat. När det transkriberade materialet var färdigställt påbörjades analys 

av materialet (Yin, 2013). Enligt Thyme Wiberg et al. (2013) skall författaren läsa det 

transkriberade materialet upprepade gånger för att på så vis fånga mesta möjliga mening ur sin 

insamlade data. 



 

 

Intervjuerna genomfördes under tidsperioden 6 december 2016 – 31 januari 2017. De genomförda 

intervjuerna utfördes på författarens arbetsrum eller i informanternas egna hem. Intervjuernas längd 

var i genomsnitt 44.56 minuter långa (md), där den kortaste intervjun varade i 19:51 minuter och 

den längsta intervjun var 78.30 minuter lång. En av intervjuerna genomfördes över telefon, då det 

vid tidpunkten för intervjun uppstått personliga förhinder för deltagaren ifråga, men som själv 

föreslog att det skulle passa bättre att göra intervjun över telefon. 

Informanterna bestod av åtta mammor och en pappa. I två av familjerna var föräldrarna 

sammanboende och hade gemensam vårdnad om barnet. I övriga sex familjer hade mamman 

enskild eller delad vårdnad. Sju av åtta barn var bosatta hos mamma på heltid. Hälften av 

mammorna arbetade, en var arbetslös, en var hemmafru, en var sjukskriven och en var 

sjukpensionär. Informanterna erhöll varsitt nummer för att författaren skulle kunna identifiera alla 

informanter. Detta var ett tillvägagångssätt som skulle säkerställa informanternas anonymitet. 

 

Tabell 1. Information om deltagande informanter samt respektive barn. 

Informant Barnets kön         Barnets ålder        Diagnos Tid sedan diagnos 

Mamma Pojke 6.5 år              ASD + ADHD 6 månader 

Mamma Pojke 16 år               ASD + ADD 1 år 

Mamma  Pojke 15 år              ASD  1.5 år 

Mamma Pojke 15 år              ASD + ADHD 1 år 

Mamma  Pojke 6 år              ASD + ADHD 6 månader 

Mamma + Pappa Flicka 11 år ASD + ADHD 6 månader 

Mamma Flicka 8 år               ASD + ADHD 1.5 år 

Mamma Flicka 15 år           ASD  1 år 

 
 

BORTFALL 
 

En av intervjuerna resulterade i ett bortfall. Anledningen till bortfallet var att intervjun bokades om 

till en telefonintervju, på förfrågan av informanten. Intervjun spelades in över telefon, men när 

materialet skulle transkriberas, så var det omöjligt att höra informantens utsaga. Detta medförde att 

en transkribering av materialet inte skulle vara tillförlitligt och att stora delar av innehållet därmed 

skulle utgå. Därför gjordes valet att utesluta den specifika intervjun och istället ersätta den med en 

ny intervju med en ny informant. De åtta informanter som inkluderades i studien gjorde det utifrån 

ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att de som kontaktades via telefonen och som författaren kom 

i kontakt med, samt kunde boka in en tid för att utföra intervjun, var de som inkluderades. När åtta 

intervjuer genomförts och bedömningen gjordes att inga ytterligare intervjuer krävdes för att gå 

vidare till analysprocessen, togs ingen kontakt med resterande intressenter. 

  



 

 

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
 

Författaren utformade ett skriftligt tillstånd som riktade sig till verksamhetschefen för en barn- och 

ungdomspsykiatrisk klinik i Sverige och erhöll ett godkännande från berörd verksamhetschef att 

genomföra den tilltänkta studien. Skriftlig och muntlig information i form av informationsbrev 

lämnades ut i samband med en föräldrautbildning som hölls inom kliniken vid två olika tillfällen. 

Därefter fick föräldrar visa sitt intresse att delta genom att ta del av informationsbrevet och skriva 

under ett medgivande. I informationsbrevet framgick att informanternas sekretess skulle säkerställas 

och att deras uppgifter skulle hanteras konfidentiellt. I samband med att magisteruppsatsen 

godkänts kommer allt material att förstöras. Vid visat intresse togs kontakt med aktuella 

informanter och därefter bokades tider in för att genomföra intervjuer. I samband med 

telefonkontakten gavs än en gång information om informantens rättigheter att när som helst avsluta 

sitt deltagande i studien utan att behöva förklara orsaken. Inspelning av intervjuerna genomfördes 

via mobiltelefon för att skapa ljudfiler.  

 

ANALYS 
 

Studiens författare arbetar kliniskt som sjuksköterska inom psykiatrisk öppenvård och har tidigare 

varit verksam inom barn- och ungdomspsykiatrisk vård. Det har således bidragit till en medvetenhet 

om hur den egna förförståelsen eventuellt kunde påverka den genomförda undersökningen och 

resultatet av studien. Därmed eftersträvades ett objektivt förhållningssätt genom att försöka bortse 

från förförståelsen så långt det var möjligt. Det är viktigt att vara medveten om den egna 

förförståelsen i intervjusituationen samt under analysarbetets gång. Samtidigt gjorde den medhavda 

förförståelsen att mer objektiva bedömningar av det insamlade materialet kunde göras och det fanns 

också en styrka i att ha god kunskap om det fenomen som studerades (Malterud, 2014; Polit & 

Beck, 2017). 

 

 

 

Figur 1. Analysmetoden enligt Hsieh & Shannon (2005). 

 



 

 

Genom att utveckla ett kodningsschema blev det lättare för författaren att koda den insamlade 

datan. Koder sorterades därefter in i kategorier beroende på hur de var relaterade till varandra och 

hur de hörde samman (Hsieh & Shannon, 2005). Se tabell 2. Den insamlade datan analyserades 

upprepade gånger och det resulterade i sammanlagt 97 koder. Därefter bildade koderna kluster, 

vilka var 11 till antalet. Dessa kluster kom att bilda subkategorier och kategorier, beroende på hur 

de var relaterade till varandra. Datainsamlingen och dataanalysen uppkommer ofta samtidigt och 

det är en aktiv process (Polit & Beck, 2017). 

 

 

Tabell 2. Exempel från analysprocessen 

Meningsbärande 

enhet 

Initial analys Kod Subkategori Kategori 

”Ja, det har varit 

väldigt mycket 

olika i, känslor. 

Ibland har det 

varit, alltså, en 

rädsla för att man 

inte har vetat vad 

det har varit”. 

Rädsla för att inte 

veta, även om man 

vet. 

Process Att förstå Skapa mening 

 

 

 

TROVÄRDIGHET 
 

Enligt Yin (2013) finns ett antal metoder för att säkerställa en studies trovärdighet. Genom att få 

tillgång till data med rikt innehåll inom utvalt område, så erhålls data som är både detaljerad och 

varierande. Precis som Yin (2013) förespråkar har intervjuerna spelats in för att säkerställa en 

analys av data så nära sanningen som möjligt. Det medförde att författaren kunde ta del av hela 

intervjumaterialet utan att riskera att data skulle gå förlorat. Det har stor betydelse för 

trovärdigheten både vad gäller metoden och resultatet. Enligt Malterud (2014) innebär 

transkribering av intervjuer många gånger ett tidskrävande och mödosamt arbete, men utförs det av 

författaren själv så stärker det analysmaterialets validitet. 

Vidare menar Malterud (2014) att författaren i processen och resultatet ska påvisa förmåga att 

ifrågasätta sitt tillvägagångssätt och dragna slutsatser. Resultat och tillvägagångssätt ska klara av att 

kritiska frågor ställs. En studies relevans tydliggörs när den är färdigställd och den kan komma 



 

 

andra till användning. Då avgörs om den kan bidra till viktig kunskap inom utvalt område. En 

studies validitet handlar om överförbarhet, extern validitet och giltighet, intern validitet. En studies  

validitet handlar om att kunna återge vad studien beskriver en sanning om. Intern validitet beskriver 

huruvida studien kartlägger det som det har för avsikt att kartlägga. Överförbarheten, den externa 

validiteten, återger i vilka sammanhang studiens fynd är giltiga. Malterud (2014) belyser att det i 

kvalitativa studier är svårt att helt kunna fastställa om datamättnad uppnåtts då det kan påverkas av 

flera olika faktorer när författaren upplever att inget nytt framkommer från intervjuerna.  

Enligt Malterud (2001) kan ett sätt att värdera överförbarheten från en studie vara om någon annan 

som läser studien kan utöka den egna kunskapen genom det resultat som är framtaget. Författaren 

bör alltså sträva efter att kunskapen ska kunna vara överförbar och läsaren ska själv kunna bedöma 

hur långt denna överförbarhet sträcker sig (Malterud, 2014). Reflexivitet handlar om hur väl 

författaren visar förmåga att och eftersträvar ett ifrågasättande förhållningssätt till sin process och 

sitt resultat, genom att lyfta fram tvivel och eftertanke. Det handlar mycket om att redogöra för sin 

förförståelse och sina hypoteser så att läsaren får ta del av detta. Det innebär att författaren inser och 

överväger den egna synvinkelns inverkan i forskningsprocessen (Malterud, 2014). 

 

ETISKA STÄLLNINGSTAGANDEN 
 

Studien följde samma regler som om godkännande hade sökts från etisk kommitté. Författaren 

arbetade utifrån Helsingforsdeklarationens rekommendationer (World Medical Association, 2013) 

om hur forskning ska bedrivas för att vara etiskt hållbart. Det medför ett ansvar att se till att 

deltagarnas hälsa, värdighet, integritet, rätt till självbestämmande samt sekretess gällande personlig 

information inte äventyras av ett deltagande i forskning. Det innebär också att ställning skall tas till 

varför forskningen är nödvändig. Under studiens gång avidentifierades varje deltagare för att 

säkerställa att data behandlades konfidentiellt och inte skulle kunna vara spårbart i resultatet.  

I samband med studien utformades informationsbrev för såväl klinikchef som till informanter, med 

det huvudsakliga målet att på ett korrekt sätt informera om studiens syfte. Samtliga informanter fick 

ge sitt informerade samtycke till att delta i studien och var väl informerade om rättigheterna att 

avsluta deltagandet om de så önskade. Brinkmann & Kvale (2015) beskriver vilka etiska riktlinjer 

som gäller för att genomföra intervjuer. Här lyfts frågor som varför studien bör göras, vad resultatet 

ska kunna leda till, vilken information som informanterna ska få i förväg, hur anonymiteten kan 

garanteras och hur den egna förförståelsen hos författaren eventuellt kan påverka studiens resultat.  

Direkt efter att en intervju hade spelats in på mobiltelefonen, överfördes ljudfilen till ett USB-

minne. Därefter raderades ljudfilen från mobiltelefonen. Det transkriberade materialet och 

ljudfilerna som har sparats på ett USB-minne, förvarades i ett dokumentskåp i författarens hem. 

Detta för att på ett tillförlitligt sätt säkerställa deltagarnas sekretess. 



 

 

RESULTAT  
 

Kategorier och subkategorier beskrivs i löpande text och presenteras som rubriker. Resultaten stärks 

med citat från informanternas utsagor. Resultatet redovisas i sin helhet genom en illustration i Figur 

2.  

 

 

 

 

 

Figur 2. Illustration över studiens resultat. 

 

Studiens resultat baserades på tre huvudkategorier med en gemensam rubrik. Rubriken har fått 

benämningen Emotionell anpassning, vilket baserades på det huvudsakliga resultatet. Informanterna 

återgav i sina utsagor en högst individuell anpassning till den situation som de var och en befann sig 

i och det handlade om en anpassning av uppkomna emotioner. Under rubriken framkom tre tydliga 

huvudkategorier som har fått etiketterna; Kaos, Skapa mening och Navigera. Huvudkategorierna 

fångade upp tre tillstånd eller faser som samtliga informanter berörde i sina intervjuer. Dessa visade 

väldigt tydligt hur föräldrarnas emotionella upplevelser först bestod av ett kaos. Så småningom 

försökte föräldrarna att skapa en mening med det som hände och försökte förstå vad det innebar. 

När de slutligen hade accepterat och tagit till sig den nya verkligheten, sökte de sig utåt. De ville 

skapa förståelse för att andra skulle förstå deras barn och dem själva och de tog sikte mot framtiden. 

Ständigt med emotionerna närvarande i en dynamisk process.  

 



 

 

Under huvudkategorierna skapades elva subkategorier, vilka fanns för att tydligare återge studiens 

huvudfynd. De illustreras i Figur 3.  

 

 

 

 

Figur 3. Träddiagram som redovisar studiens resultat. 

 

KAOS 
 

I den första kategorin som framkom under analysen handlade det om att föräldrarna mer eller 

mindre befann sig i ett känslomässigt kaos. Genom att de själva med tiden uppdagade att det var 

något speciellt med det egna barnet, men även med påverkan från omgivningen började de ana att 

det var något som inte stämde. 

 

Inte som andra 

Föräldrarna hade i takt med barnets uppväxt förstått att dess avvikande beteende skiljde sig från 

andra barns sätt att vara. Ett föräldrapar berättade om hur deras barn var sen i sin utveckling och 

hade försenad språklig utveckling, vilket gjorde att det väcktes funderingar hos dem väldigt tidigt. 

Att uppleva att barnet utmärkte sig som annorlunda eller avvikande var jobbigt, men det var också 

frustrerande att konstatera att det var samhället som skapade mycket av utanförskapet. Flera av 

föräldrarna berättade att de märkte hur barnets beteende var avvikande och att det började bli 

bekymmersamt med kompisrelationer, vilket medförde känslor av oro och stress och de undrade 

vad som var fel. Att se men inte riktigt förstå var en utmaning för föräldrarna och ovissheten var 
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påfrestande. Det var flera av föräldrarna som berättade om mobbning och utanförskap, vilket 

ytterligare förstärkte känslan av att barnet var lite annorlunda. 

 

”Och hela tiden sådär, så jag blev ju sönderstressad till slut. Det var sådana saker, plus att hon 

helt plötsligt inte hade några vänner. Inga kompisar, hon blev helt ensam. Det var mycket sådant 

där som man funderade på. Vad är det som är fel”. (7) 

 

En del av utanförskapet identifierades när föräldrarna försökte göra barnet engagerad i 

fritidsaktiviteter. En förälder berättade att barnet provade både ridning och innebandy, men att 

aktiviteterna fick avslutas då det inte var anpassat efter barnets behov. Flera av föräldrarna berättade 

hur barnet själv tröttnade på aktiviteterna efter en tid och att det var svårt att hitta en aktivitet som 

passade.  

Föräldrarna beskrev situationer där främmande vuxna människor ställt sig och skällt ut barnet för ett 

beteende som denne ansåg vara oacceptabelt. Föräldraparet berättade om hur deras barn fick ta på 

sig en roll som bråkstake på sin förskola och där föräldrarna själva förstod att problemet handlade 

om barnets begränsade språkliga förmåga och svårigheter i det sociala samspelet. När föräldrarna 

upplevde att pedagogerna inte kunde förstå utan istället valde att lägga orsaken till problemen hos 

barnet och dess annorlunda beteende, så skapade det frustration och ilska hos dem. 

 

Signaler från skolan 

En förälder berättade att det dröjde länge innan skolan reagerade och eftersom det inte fanns några 

svårigheter hemma, så fanns det heller ingen anledning att vara orolig. Föräldern kände i efterhand 

både sorg och ledsenhet över att det skulle ta lång så tid att få till en utredning. Det visade sig att 

barnet hade haft det jobbigt under hela sin skoltid, men att det dröjde så länge innan en utredning 

genomfördes. Föräldern blev både trött och frustrerad över situationen. Två föräldrar berättade att 

det hos äldre ungdomar främst var skolan som identifierade svårigheter i skolgången eller med 

ökade svårigheter i socialt samspel, medan frågetecknen ofta funnits länge hos föräldrarna. När 

skolan fick upp ögonen för problematiken hos ungdomen skapade det en ledsenhet hos föräldrarna 

eftersom ungdomarna ofta hade hamnat utanför det sociala samspelet. 

 

”Och då började jag prata med hennes mentor liksom. Han såg ingenting som var fel. Men när han 

började studera lite mer så såg han ju att hon satt väldigt mycket ensam. Och när hon stod med, i 

gruppen om man säger så, så sade hon aldrig någonting”. (7) 

 

Kritik 

Som förälder till barn med ASD var det vanligt att behöva konfronteras med andra människors 

kritik gentemot barnet. Det skapade mycket oro och ledsenhet hos föräldrarna då deras barn 

missförstods av andra och ständigt kritiserades. Det skapade också oro att som förälder hela tiden 

behöva försvara sitt barn i olika situationer.  

 

”Då gick jag in på toaletten och så bröt jag ihop. Jag grät liksom, jag tänkte vad är det för fel på 

dem”? (6) 



 

 

 

Människor i omgivningen kritiserade även föräldrarna och ifrågasatte deras uppfostran av barnet. 

Det i sin tur skapade känslor av skuld, stress, oro och ledsenhet eftersom det är svårt att inte ta illa 

vid sig av kritiken. Kritiken berodde på okunskap, men det var svårt att inte bli berörd.  

 

”Jag fick höra mycket från omgivningen att ”Du har ett ouppfostrat barn, eftersom han slåss så 

mycket”, ifrån andra föräldrar, att ”Det är bra att du säger till ditt barn för han slåss, han slår min 

son väldigt mycket”. (8) 

 

Flera föräldrar berättade hur deras barn med ASD fick en roll som bråkstake och det satte sina spår. 

Hos föräldrarna skapade det känslor av förtvivlan och föräldrarna gjorde sitt bästa för att stötta sitt 

barn. 

 

Oförstående omgivning 

Det var många av föräldrarna som berättade om hur omgivningens sätt att vara gentemot barnet och 

föräldrarna var en direkt orsak till deras oro och ledsenhet. Att hämta sitt barn från skolan och oroa 

sig över vad pedagogerna skulle välja att berätta från skoldagen skapade mycket stress hos 

föräldern. Hade barnet haft en bra dag eller hade barnet slagit någon annan. Omgivningen förstod 

heller inte riktigt vad det innebar att vara förälder till ett barn med ASD och vilka ytterligare krav 

det medförde. Föräldrarna upplevde oro och stress när de kämpade för att försöka få tillvaron att 

fungera för sitt barn och för sig själva.  

 

”Men du är ju hemma”. Ja, jag är hemma. Men jag är inte trött i kroppen, utan det är i huvudet. 

För man, nu är jag kanske den personen som oroar mig väldigt mycket, men hellre det än att bara 

rycka på axlarna”. (7) 

 

SKAPA MENING 
 

När föräldrarna började ta till sig verkligheten och att barnet hade ASD, så började processen med 

att skapa mening, vilket innebar att de behövde komma fram till vad det fick för betydelse för just 

dem. För att kunna skapa mening så behövde de för det första förstå vad det handlade om. I 

förståelsen handlade det mycket om att genomgå en process och för en del föräldrar medförde det 

ambivalenta känslor. 

  



 

 

Att förstå 

 

”Det är ju en process i familjen så fort man upptäcker att ett barn inte är som alla andra barn. 

Utan det är något speciellt med detta barn. Och sedan är det ju ens egna tankar man får och bollar 

det sinsemellan. ” ” Man bollar ju väldigt många tankar innan man kommer fram till den här delen 

när det är något annat”. (5) 

När föräldrarna ännu inte riktigt hade förstått vad det handlade om, skapade det en rädsla för det 

okända. Det var skrämmande att vara ovetande och känslorna avlöste varandra med såväl rädsla 

som frustration, ilska och irritation. Flera föräldrar berättar att när de väl kom till insikt med att det 

behövdes en diagnos för att få rätt hjälp för sitt barn, så skapade det en sorg hos flera av föräldrarna. 

Samtidigt som det också fanns en vetskap om att en diagnos inte skulle komma att förändra barnet 

på något vis. Det hände något hos föräldern när barnet fick sin diagnos. 

 

” Men det har varit jobbigt, det har varit riktigt pissjobbigt skulle jag vilja säga. För det är en sorg 

eftersom samhället ser ut som det gör idag, så får man inte avvika på något sätt”. (8) 

 

Där fanns också en frustration över situationen. Tidigare kunde föräldrarna hoppas att tillståndet 

skulle vara övergående, men nu var de istället tvungna försöka att anpassa sig till den nya 

verkligheten. En förälder berättade att när hon såg mer än vad omgivningen gjorde, så skapade det 

en osäkerhet hos henne och hon mer eller mindre nonchalerade sin egen föraning. Att se med egna 

ögon, men att förlita sig på andras kunskap med en förhoppning om att ha fel, skapade ambivalenta 

känslor hos föräldern. Där fanns en förhoppning om att oron skulle sakna grund.  

 

” Och ja, då hade jag i tanken redan där liksom att, men jag ville inte ta upp det. Jag tänkte att om 

de tycker att allt är bra så är det nog det”. (6) 

 

Om svårigheterna var tydligare i skolan än hemma, så skapade det dels skuldkänslor hos föräldrarna 

för att de låtit barnet genomgå en utredning, men det ingav även känslor av hopp om att barnet 

kanske trots allt var ”normal”. Att det helt enkelt handlade om att det var skolmiljön som inte 

passade för alla barn och att det därför var miljön som skapade problemet. Det var också så att 

föräldrarna kunde känna lättnad över att få svar på att felet inte hade legat hos dem, något som med 

tiden hade gett upphov till skuldkänslor. Med diagnosen fick föräldern en upprättelse. Det finns en 

lättnad och en glädje i att veta och att få bekräftelse, men där fanns också en sorg över att förstå att 

barnet inte var som alla andra. Något som beskrevs som både otäckt och jobbigt. 

 

”Det var också väldigt blandat. Först blev man ju ganska lättad över att man fick svar på att det 

var någonting så att det inte bara var… Man har ju gått igenom allting, att man har varit en dålig 

förälder, så att man inte har kunnat uppfostra sitt barn till exempel”. (2) 

 

En mamma, som själv hade diagnosen aspergers syndrom, kunde se något positivt ur det faktum att 

barnet ärvt sin funktionsnedsättning från henne. Hon menade att de har diagnosen gemensamt och 

att hon kan förstå sitt barn på ett unikt sätt.  



 

 

 

”Jag känner för en gångs skull kan jag göra någonting…nyttigt så med min asperger som jag ärver 

mitt barn”. (4) 

 

Acceptera 

Att acceptera kunde för föräldrarna handla om att söka efter svar i något som var svårt att få grepp 

om. Genom att försöka se problemen tidigt och inte vänta in i det längsta på att få ett besked, så 

behövde föräldrarna arbeta med att försöka förstå och att anpassa redan när problemen uppstod. Det 

handlade främst om en anpassning och en acceptans. Föräldrarna försökte också att öka sin kunskap 

genom att läsa på om ASD. 

 

”Och det, det kan jag tycka att man ändå gick och hade förhoppningen om att det kanske skulle 

göra att det var, då skulle vi få svaren i alla fall och det var liksom lösningen på allt”. ”Det har ju 

inte med diagnosen på papperet att göra utan det har ju med situationen man lever i att göra, det 

får man ju försöka på något sätt att anpassa”. (2) 

 

Det blev viktigt att föräldern kan ta till sig diagnosen. Genom att få en diagnos så blev det mer 

konkret. Det kunde kännas både bra och jobbigt, även med tiden. 

 

”Att få det på papper. Att det är det här han har. Så väldigt turbulent. Vissa dagar känner jag att 

det är helt okej, han är den han är och vi tar det därifrån. Men vissa dagar tycker jag att det är 

jättejobbigt. Fortfarande, trots att det är så pass längesedan som jag fick beskedet”. (8) 

 

Genom att acceptera uppgav föräldrarna en styrka och en stolthet i sin föräldraroll. Att stå upp för 

sin kamp för barnet och det jobb som de gör. Även om större kunskap hos föräldrarna ökade 

förståelsen, berättade flera av dem om ett motstånd mot att inse att barnet var lite annorlunda och 

det kunde ta tid att nå acceptans. 

 

”Men det går. Man fixar det på något vis, så är det ju. Man måste. Det var faktiskt någon som sade 

det.” ”Vi som är föräldrar till speciella barn, vi är superhjältar”. Och det är nog så vi ska se oss 

egentligen. För vi har ju, vi måste ha mer ork, mer tålamod, mer av allt överhuvudtaget. Och det 

har vi”. (5) 

 

Inre utveckling 

Med tiden uppkom en personlig utveckling som stärkte föräldrarna och det resulterade i en 

förändring till det bättre. Samtidigt som de fick förståelse för sitt barn och dess svårigheter och de  

accepterade det, så genomgick de även en inre utveckling. Det handlade både om sättet att vara och 

förändrade värderingar. De lärde sig att prioritera annorlunda och att göra en omvärdering av sitt 

liv. En förälder berättade om en större empatisk förmåga, medan en annan förälder beskrev ett 

större inre lugn som följd av allt som hände. 



 

 

 

” Jag genomgår nog en lite personlig utveckling själv tror jag faktiskt”. (1) 

 

NAVIGERA 
 

Navigera handlade om att skapa mening i det som hände, att vända sig utåt till omgivningen för att 

få stöd från andra, att få stöd i skolan, men även att kunna skapa förståelse för sitt barn och att lära 

ut till andra, just för att skapa rätt förutsättningar för barnet. Det följde mycket krav som ställdes på 

föräldrarna och det handlade om att kunna hantera dessa krav. En viktig del i kategorin var den som 

handlade om framtiden. Att föräldrarna kunde framåt, vad framtiden kunde innebära och hur de såg 

på den. Övergripande sågs framtiden som något oroväckande och den kunde också upplevas som 

skrämmande och oviss.  

 

Stöd  

När föräldrarna var redo började ett sökande efter rätt stöd. Det var viktigt att våga be om hjälp och 

att se att det fanns fler föräldrar i liknande situationer, det skapade gemenskap och bröt känslan av 

ensamhet. Att känna sig ensam skapade oro, ledsenhet och stress. Just ensamhet var en känsla som 

berördes av många av föräldrarna och det skapade ett ökat lidande. Genom att våga öppna upp sig 

för andra följde många möjligheter till att få hjälp och stöd, vilket kunde bli väldigt bra. Det kunde 

minska känslan av ensamhet. 

 

”För att det är jobbigt under resans gång, men våga be om hjälp. Man är ingen sämre förälder för 

att man vågar be om hjälp”. ” För man märker att det är många runt omkring, man är inte 

ensam”. (8) 

 

Behovet av stöd var olika från barn till barn. När föräldrarna upplevde att de faktiskt fick rätt stöd 

för sitt barn, kände de sig lättade och lugnade och de kunde även börja slappna av. Den ständiga 

oron lindrades och de kände sig lyssnade på. 

 

”När det blir så bra. Det känns sådär. Äntligen. Känner man liksom att man kan andas lite grann, 

för när man, man går på helspänn hela tiden”. (7) 

 

Genom rätt stöd så ökade också förståelsen även från föräldrarna. Det i sin tur skapade en trygghet 

hos dem och de kände sig kompetenta med att veta hur de skulle handskas med sitt barn. Det fanns 

skolor som anpassade och skapade rätt förutsättningar för barnet även innan det finns en fastställd 

diagnos. Detta ledde till en lättnad hos föräldrarna, det skapade glädje och tacksamhet för det stöd 

som gavs. En mamma berättade att hon hade gott förtroende för vården och att hon och hennes 

familj hade fått stöd när de behövde det. Hon upplevde trygghet och lättnad i den kontakten. 

 

Det fanns ett område som föräldrarna upplevde skulle kunna bli bättre på att ge barnet rätt stöd och 

det handlade om förskolan och skolan. Att inte erhålla rätt stöd när det fanns behov gav upphov till 



 

 

känslor av frustration, oro och maktlöshet. Det var svårt att strida för sitt barns rätt, det tog mycket 

tid, kraft och ork, men ofta hade föräldrarna inget val.  

 

”Men just det här med att få stöttning i skolan, så hade han, behövde han ju ha diagnos på papper. 

Så det har vi ju kämpat jättemycket med. Och de har ändå inte hajat det helt. Och hade vi inte haft 

diagnosen fast på papper så hade de nog inte lyssnat överhuvudtaget. Så det är ju en viktig del 

där”. (4) 

Det var också tydligt att bemötandet gentemot de här barnen inte alltid var optimalt. Ett föräldrapar 

berättade om hur deras barn vid upprepade tillfällen lämnades ensam ute på gården efter utevistelse, 

medan barngruppen hade gått in för att äta lunch. Barnet hade kortare vistelsetid på förskolan och 

fick då vänta ute tills föräldern kom. Detta skapade ledsenhet, frustration och ilska hos föräldrarna 

som ifrågasatte hur deras barn faktiskt behandlades. 

I sin strävan efter att få till rätt stöd i skolan, valde en förälder att ta hjälp av en vän som var väl 

insatt i vilka rättigheter ett barn har när det gäller skolan. Denne kunde argumentera och redogöra 

behovet på ett sätt som fick de andra parterna att lyssna. Det gjorde att föräldern kände sig nöjd och 

tacksam över resultatet, men det skapade samtidigt ilska och ledsenhet över att hon inte blev 

betrodd att vara den person som kände barnet bäst. Hon kände sig överkörd och det skapade 

otrygghet. En annan mamma berättade om hur situationen med barnets ständiga frånvaro från 

skolan ledde till att hon anmäldes av skolan och att det var tal om att det skulle betalas vite med 

hänvisning till skolplikten.  

Föräldrarna upplevde även bristande stöd i kontakten med vården. Att känna sig åsidosatt skapade 

negativa känslor och ett stort lidande hos de här föräldrarna. Det fanns föräldrar som också fick en 

känsla av att åsidosättandet skulle var personligt riktat mot just deras familj. Det fanns ett stort 

behov av att få stöd med att hantera olika situationer och att få vägledning mitt uppe i det svåra. 

Upplevde föräldrarna att de inte fick rätt anpassat stöd eller uteblivet stöd, så skapade det mycket 

frustration. 

 

Skapa förståelse  

I sin strävan efter att navigera sin föräldraroll och bland alla emotioner som förekom, blev det 

oerhört viktigt att söka sig till andra föräldrar i liknande situationer. Detta var ett sätt att hantera 

situationen och att orka fortsätta framåt. Ofta uppkom en känsla av att vara helt ensam om sin 

situation, men genom att träffa andra föräldrar bröts ensamheten och det skapades istället en 

gemenskap. Gemenskapen utgjorde en stödjande funktion, gav positiva inslag och minskade 

känslan av ensamhet. 

 

”Det är jättebra att den möjligheten finns och att det också finns den föräldrautbildningen, att få 

veta att man inte är ensam i det här. Även ifall man känner sig väldigt ensam, men att det finns så 

många andra föräldrar som sitter med samma. Att man får träffa andra människor är så skönt”. (8) 

 

Föräldraparet som intervjuades var båda eniga om att det var viktigt att vårda sin parrelation. De 

uppgav att hela familjen påverkades av processen kring barnet med ASD och att det var slitsamt för 

förhållandet. Genom att vårda relationen kunde det bidra till att den stärktes istället. De menade att 

hos många andra föräldrapar hade liknande situationer skapat klyftor i relationen, medan de själva 

förts närmare varandra. 



 

 

Det var viktigt för föräldrarna att försöka lära andra i omgivningen vad det innebar att ha ASD och 

vilka begränsningar det fick för barnet. Det handlade om att skapa förståelse inom den egna 

familjen, bland vänner och i skolan, men även bland klasskamrater, klasskamraters föräldrar och 

främlingar i omgivningen. När förståelsen ökade hjälpte det till att minska stressen hos föräldrarna 

som delvis fick en upprättelse i sin föräldraroll. Med en ökad förståelse följde också en ökad 

tolerans för det som var avvikande. En förälder berättade hur hennes barn förbjudits att leka med en 

klasskamrat av dennes föräldrar och här blev det oerhört viktigt att hjälpa det egna barnet att bli 

förstådd. 

 

”Så att jag hoppas ju att det ska öka förståelsen hos föräldrarna. Så att, vissa kommer ju inte att 

vilja förstå. Så kommer det ju alltid att vara. Men hos merparten har jag ju märkt en ökad 

förståelse. Han har faktiskt blivit bjuden på sitt allra första kalas. Hos en mamma som ändå har 

förbjudit sin son att träffa min son”. (8) 

 

Genom att vägleda skolan försökte föräldrarna att öka kunskapen hos pedagoger och andra 

professioner i skolan. Istället för att skälla ut barnet inför sina klasskamrater, fick pedagogerna 

verktyg för att lösa situationerna som uppstod på ett sätt som var anpassat efter barnet. Det var en 

förälder som genom sin frustration och ilska fick kraften att skriva en handbok om barnets 

funktionsnedsättning i ett försök att få andra att förstå. Ytterligare en mamma berättade att hon själv 

behövde ha förståelse för sitt barn först, innan hon kunde förklara för andra. Hon menade att det 

inte gick att lära ut till andra innan hon själv fått kunskap om barnets diagnos. En sak som var minst 

lika viktig var att hjälpa barnet att skapa förståelse för sig själv. Det var svårt att som förälder ha 

sett sitt barn lida under många år och att ha känt sig annorlunda.  

 

”Så tycker jag att det är väldigt skönt att, att han har fått svar på som han trodde liksom innan, att 

han var dum i huvudet, att han inte fattade någonting och det här”. (2) 

 

Krav 

En annan sak som många av föräldrarna berättade var att de hade förväntat sig någonting mer av att 

genomföra en utredning.  En förhoppning om att det skulle ge svar på alla frågor, men även att de 

skulle få hjälp med mycket mer. Istället upplevde de att allting lämnades tillbaka till dem själva och 

att de ställdes inför krav som de inte riktigt klarade av att leva upp till. De kände att de borde kunna 

hantera situationen, men utan att veta hur. Föräldrarna var eniga om att det tog mycket tid i anspråk 

att ha ett barn med ASD, då det innebar många möten med sjukvården såväl som psykiatrin och 

återkommande möten med skolan. En förälder berättade att hennes barn slutade att gå till skolan. 

Han riskerade att komma efter kunskapsmässigt och mamman kämpade jättemycket för att få rätt 

stöd. Hon fick ta på sig en roll som lärare för att hjälpa barnet och det ledde till stor frustration och 

mycket stress. Det var heller inte ovanligt att föräldern förväntades anta en roll som medlare mellan 

olika instanser. Det gav upphov till ökade stresskänslor. Att föräldrarna skulle ställa egna krav var 

en förutsättning för att få någon hjälp. Samtidigt måste föräldrarna också lära sig att sänka kraven 

på sig själv, för att orka med i längden. 

 

”Ja, och så får man liksom vara någon slags budbärare mellan olika instanser”. (3) 



 

 

 

När föräldern inte vet vad det fanns att göra för att hjälpa sitt barn, skapade det frustration. Att vilja 

hjälpa men att inte veta hur var jobbigt. Kraven på föräldrarna kom från olika håll. En mamma 

berättade om de egna krav hon hade på sig själv och hur de skapade stress, oro och ledsenhet. Hon 

önskade att den andre föräldern skulle ta mer ansvar för barnet. En annan förälder berättade att det 

var hon som varit hemma och då var den som fick ta det mesta arbetet kring barnet.  

 

” Så det är också en svår balansgång så, men så det blir att jag tar på mig mer än jag klarar av. 

Vilket jag också måste ibland. Men så blir det typ att jag bryter ihop och, åh gud”. (6) 

 

En mamma berättade hur deras familjesituation hade lett till att de kände glädje av att vara ifrån 

varandra. Mamman upplevde skuldkänslor över denna glädje, men kände också hur situationen som 

sådan skapade stress. Hon stressades av att umgås med barnet samtidigt som hon kände stress av att 

vilja vara ifrån honom. 

 

Framtiden 

Något som var oundvikligt för samtliga föräldrar, var att fundera över barnets framtid. Det 

underlättade när de hade fått en förståelse för barnets svårigheter och när de visste vad det handlade 

om. Gemensamt för alla föräldrar utom en, var att de kände en stor oro över framtiden. Det 

handlade om en ovisshet över hur barnet skulle fungera fortsättningsvis i skolan, förmågan att 

anpassa sig och fungera ute i samhället, om barnet skulle kunna uppnå självständighet eller behöva 

stöd även i vuxen ålder. En del funderade över barnets möjligheter till att få ett jobb. 

 

”Jag är orolig för skolan”. (4) 

 

De kände rädsla och oro, men även ilska mot orättvisan i att detta inte var en självklarhet för alla 

barn och ungdomar. Där fanns även en stor rädsla över att barnet ska bli ensamt och utan att fungera 

socialt då detta trots allt var det område som innebar störst utmaningar för samtliga av barnen.  

 

” Det är ju det, det är blandade känslor. Det är ju både ilska och ledsenhet och förbannelse framför  

allt, jag tänker hon har ju samma rätt som alla andra. Så att jag hoppas ju att hon kommer kunna 

ha samma rätt som alla andra va, att hon kommer klara det här. Om inte annat så får vi ju kämpa 

och hjälpa till för hon ska ha rätten att kunna bo själv”. (5) 

 

En mamma berättade att hennes oro grundades i en rädsla över hur barnet skulle klara sig om hon 

inte fanns där för henne. En rädsla att dö från sitt barn. Hon hade svårt att se vem som istället skulle 

utgöra ett stöd. Att känna sig ensam mitt uppe i allt som hände skapade oro, stress och ledsenhet. 

Vidare berättade en annan mamma att hon hade positiva känslor inför framtiden och trodde att det 

skulle komma att gå bra för barnet. 

 



 

 

När barnet hade fått sin diagnos och föräldrarna hade accepterat diagnosen, så tog de sikte mot 

framtiden. Däremot hade inte den emotionella anpassningen nått sitt slut. Emotionerna var ständigt 

närvarande och olika emotioner fortsatte att avlösa varandra. När några av frågorna hade fått sina 

svar, skapades det nya frågor som behövde besvaras.  

”I och med att man fick diagnosen, för då tror man ju ändå att, ja men nu kommer det att lösa sig. 

Nu kommer vi att få alla svar och nu kommer vi att få jättemycket tips och idéer hur vi hanterar det 

här, så nu kommer det inte att, typ som att vi kommer på något sätt kunna behandla bort diagnosen. 

Att det inte kommer att märkas av. Så är det ju inte. Utan den finns ju kvar och den är precis lika 

påtaglig”. (2) 



 

 

DISKUSSION 
 

RESULTATDISKUSSION 
 

Samtliga föräldrar beskrev återkommande olika emotionella upplevelser i sin föräldraroll som var 

en del i en större process. Föräldrarna beskrev ett annorlunda föräldraskap som främst handlade om 

att få en egen förståelse för sitt barn och att lyckas skapa en mening i det kaos som så småningom 

resulterade i en diagnos. Enligt Socialstyrelsen (2010) är det viktigt att iaktta föräldrarnas behov av 

information, råd och stöd då påfrestningarna i dessa familjer är omfattande. En diagnos ska ses som 

ett hjälpmedel för att försöka förstå en persons svårigheter och dennes behov. Med en diagnos kan 

generell kunskap erhållas gällande ASD och den underlättar för föräldrar att själva kunna inhämta 

information om tillståndet. Här är det då av stor vikt att sjuksköterskor såväl som andra professioner 

som möter dessa familjer är medvetna om vilken påverkan barnets svårigheter har på hela familjen. 

 

KAOS  
 

Inte som andra 

Något som tydligt framgick i studiens resultat var att föräldrarna ofta såg något avvikande hos 

barnet, långt innan omgivningen uppdagade det. Ibland litade föräldrarna till den egna magkänslan 

och stod på sig för att få till en utredning, men det hände också att föräldrarna inte blev lyssnade på 

och deras oro nonchalerades istället. Det ledde till att hjälpen blev fördröjd vilket gav upphov till 

känslor av sorg. Enligt Carlsson et al. (2016), Crown (2009) och DePape & Lindsay (2015) ser 

föräldrar till barn med ASD signaler hos barnet tidigare än omgivningen. De upplever att barnets 

utveckling skiljer sig från jämnåriga barns utveckling och föräldrarna blir därmed oroliga. Carlsson 

et al. (2016) menar att det medför känslor av tvivel på det egna föräldraskapet då barnet är 

annorlunda jämfört med andra barn.  

Bonis & Sawin (2016) och Socialstyrelsen (2010) betonar vikten av att i ett tidigt skede identifiera 

ASD hos barn och att tidiga interventioner är viktiga för att ge familjen rätt insatser. För att det ska 

vara möjligt behövs god kunskap om ASD bland all personal som möter barn och ungdomar. Bonis 

& Sawin (2016) och DePape & Lindsay (2015) beskriver hur en stor del av föräldrar till barn med 

ASD fick vänta lång tid innan de fick svar på sina frågor kring barnet och att de många gånger 

nonchalerades i sin oro. Detta överensstämmer inte på något vis med Socialstyrelsens 

rekommendationer om att tidigt fånga upp dessa barn. Studiens informanter menade att när det egna 

barnet upplevdes som annorlunda och avvikande skapade det både funderingar och oro. De ställde 

sig frågande till vad det kunde bero på. 

 

Oförstående omgivning/ Kritik 

Det framkom hos föräldrarna i studien att det många gånger var omgivningen och samhället som 

skapade ett utanförskap, då toleransen mot det som är annorlunda inte är tillräckligt stort. Broady, 

Stoyles & Morse (2017) beskriver stigmatisering av barn med ASD som omfattande. Det är svårt 

för omgivningen att förstå vad den bakomliggande orsaken till ett utbrott hos ett barn kan vara och 

tror ofta att det handlar om ett ouppfostrat barn vars föräldrar är odisciplinerade i sitt  



 

 

förhållningssätt (Bonis & Sawin, 2016; Broady et al., 2017; DePape & Lindsay, 2015; Ooi, Ong, 

Jacob & Khan, 2016). Föräldrarna ifrågasätts av utomstående och ASD ses som en ursäkt för ett 

oönskat beteende hos barnet (Bonis & Sawin; Lutz, Patterson & Klein, 2012). Föräldrarna känner 

sig ledsna, upplevelsen är smärtsam och det leder till allt mer omfattande isolering från socialt 

umgänge (Broady et al., 2017). Socialstyrelsen (2010) lyfter fram hur viktigt det är att människor 

runt barnet med ASD har ett förhållningssätt som minimerar känslan av att det är något fel på 

barnets personlighet, men att det är vanligt att omgivningen reagerar på ett ovanligt beteende som 

bryter mot normen.  

Det enskilda barnet, såväl som föräldrar kritiseras ofta av omgivningen, vilket medför att de 

behöver försvara sig själva och sitt barn (Bonis & Sawin, 2016; Woodgate et al., 2008). Föräldrar 

till barn med ASD behöver ta ett ansvar för att skydda barnet mot en kritiserande omgivning och att 

bli superföräldrar för att hantera påfrestningen (DePape & Lindsay, 2015; Woodgate et al., 2008). 

Detta stämmer väl överens med flera av de uttalanden som föräldrarna i denna studie har gjort. En 

mamma beskrev hur alla föräldrar till barn med ASD är superhjältar. De behöver ha mer tålamod 

och mer ork. Det händer något inom föräldrarna när deras barn ständigt kritiseras. Att uppleva hur 

det egna barnet inte accepteras av andra skapade ledsenhet och förtvivlan både för barnets skull, 

men även för föräldrarna själva. 

Föräldrar till barn med psykisk ohälsa möts av en förutfattad bild av att vara oförmögna att 

uppfostra sina barn (Eaton et al., 2016), där främlingar öppet kritiserar föräldrar till barn med ASD. 

Detta skapar mycket smärta och lidande, eftersom det viktigaste för dem helt enkelt är att vara en 

god förälder (Bonis & Sawin, 2016; DePape & Lindsay, 2015). Gillberg (1999) beskriver hur 

mödrar till barn med ASD i alla tider utpekats med egenskaper såsom att vara känslokalla, 

deprimerade och förvirrade. Trots många studier har hypoteserna inte kunnat bekräftas. Tvärtom 

påtalas motsatsen, nämligen att mödrar till barn med ASD har stor uthållighet och hyser enormt 

mycket kärlek till sitt barn. Det är olyckligt när föräldrar till en specifik grupp barn utpekas som 

sämre lämpade i egenskap av vårdnadshavare. Både Gillberg (1999) och Wing (2012) menar att 

detta synsätt är förlegat, men inte bortglömt.  

 

Inverkan på familjen 

Mycket av familjens bekymmer, stress och lidande grundade sig i omgivningens oförståelse och det 

var en direkt orsak till oro och ledsenhet. Det handlade dels om oförståelse hos pedagoger på 

förskola och skola som påvisade otillräcklig kunskap med brister i bemötandet av barnet. Där fanns 

en oförståelse i allmänhet från omgivningen för vilka påfrestningar de här familjerna levde med och 

de påföljande kraven. Det var en ständig strävan efter att erhålla rätt stöd för sitt barn och för att få 

en fungerande tillvaro, helt i överensstämmelse med slutsatserna som Folkhälsomyndigheten 

(2014a) och DePape & Lindsay, (2015) drar utifrån sina studier.  

DePape & Lindsay (2015) identifierade hur stress hos dessa föräldrar hade en negativ inverkan på 

tron om att vara kompetent och lämplig som vårdnadshavare. Socialstyrelsen (2003) menar att det 

sällan är påfrestningar, belastningar eller hot i sig som är avgörande för individens sätt att reagera 

på stress. Det är snarare relationen mellan belastningarna och de resurser som finns att tillgå för att 

hantera dem som kommer att avgöra reaktionssättet. Vidare uppger Socialstyrelsen (2003) att det 

har gått att påvisa att den utsträckning i vilken en negativ livshändelse följs av en depression är 

beroende av individens sociala rollförväntningar. 

I en engelsk undersökning visade sig kvinnor vara mer benägna att reagera med depression på 

problem med barn och familj, medan män snarare reagerade depressivt på finansiella bekymmer. 

Vidare framkommer det att föräldrar till barn med ASD uppvisar högre nivåer av stress,  



 

 

nedstämdhet och depressioner än föräldrar till barn med förväntad utveckling (Ekas et al.,2016; 

Keenan et al., 2016; DePape & Lindsay, 2015; Poslawsky et al., 2014; Reed & Osborne, 2012). I 

mötet med familjer där något av barnen har diagnosen ASD, behövs en medvetenhet om att de utgör 

en grupp som är särskilt utsatta när det kommer till psykisk ohälsa (Ekas et al., 2016; 

Folkhälsomyndigheten, 2014; Poslawsky, Fabiënne, Naber, Van Daalen & Van Engeland, 2014; 

Reed & Osbourne, 2012; Socialstyrelsen, 2010; Woodgate et.al., 2008).  

Neurobiologiskt orienterad forskning ser stress som en viktig bakgrund till depressioner. Empiriska 

undersökningar har tydligt påvisat hur insjuknandet i depressioner ofta orsakas av yttre 

belastningsfaktorer som exempelvis sorger och besvikelser (Socialstyrelsen, 2003). Enligt 

Socialstyrelsen (2003) kan generella utmattningsreaktioner ses i samband med långvariga, 

emotionellt krävande situationer runt individen. Med andra ord skulle det gå att dra slutsatser om att 

informanterna i denna studie utgör en sårbar grupp när det kommer till att utstå stress och att 

utveckla såväl depressioner som utmattningssyndrom.  

I två av de åtta familjerna i studien visade det sig att båda föräldrarna levde tillsammans som par, 

medan övriga föräldrar levde ensamma eller i andra parförhållanden. Paret lyfte fram vikten av att 

vårda sin parrelation och hade erfarenheter av att liknandesituationer fick många andra par att 

separera. DePape & Lindsay (2015) uppgav att föräldrar till barn med ASD erfor både positiva och 

negativa effekter på parrelationen. En del upplevde att de kom närmre varandra, medan andra 

upplevde att de snarare stöttes bort från varandra och att de hade fullt upp med att leva i helt andra 

roller än att vara ett kärleksfullt par. Woodgate et al. (2008) fann att föräldrarna många gånger 

kunde känna svårigheter att komma nära sin partner i den intensiva familjesituationen, men att det 

var oerhört viktigt att försöka stötta och finnas för varandra. Ooi et al. (2016) menade att relationen 

mellan föräldrar till barn med ASD antingen stärks eller påverkas negativt av den intensiva 

situationen i familjen. Enligt Bonis & Sawin (2016) och DePape & Lindsay (2015) kunde en 

bidragande orsak vara att det främst var fäderna som arbetade och mödrarna som var hemma och 

tog hand om barnet i större utsträckning. Mödrarna kunde därmed uppleva att de fick ta ett större 

ansvar för barnet och att de därmed hade fått otillräckligt stöd från sin partner.  

Informanterna i denna studie bestod av åtta mammor och en pappa. Det framgick att i sju av åtta av 

de deltagande familjerna bodde barnen hos mamma på heltid. Av åtta mammor var det hälften som 

arbetade, vilket innebär att resterande fyra mammor inte hade en sysselsättning utanför hemmet. 

Carlsson et al. (2016), DePape & Lindsay (2015) Folkhälsomyndigheten (2014a), och Mahmood, 

Saleemi, Riaz, Hassan & Khan (2015) framhöll arbetet som en viktig tillflyktsort för föräldrar till 

barn med ASD. Det fungerade som en copingstrategi med möjlighet att fokusera på annat än den 

intensiva föräldrarollen. De hade sett att fäder är de som i störst utsträckning förvärvsarbetade, att 

de uppskattade sitt arbete och att det hade en positiv inverkan på välbefinnandet. Fäderna behövde i 

mindre utsträckning än mödrar göra förändringar i sin arbetssituation för att anpassa den till 

familjelivet (Carlsson et al., 2016; DePape & Lindsay, 2015).  

Potter (2016) gjorde en studie som handlade om positiva upplevelser av att vara pappa till barn med 

ASD. Här hade 198 fäder beskrivit såväl positiva som negativa aspekter i föräldraskapet. En stor 

andel av fäderna (61%) arbetade heltid, medan 11 % var pensionerade eller utan sysselsättning. Det 

kan ha viss betydelse för resultatet att större delen av fäderna faktiskt hade full sysselsättning och 

inte tog lika stort ansvar på hemmaplan. Här vill författaren till studien betona att det är viktigt i 

mötet med familjen att förstå värdet av att ha en sysselsättning och att det kan vara en hjälp för 

föräldrarna att själva orka med. Enligt Folkhälsomyndigheten (2014b) är det många föräldrar till 

barn med ASD som för att klara av vardagen väljer att förkorta sina arbetsdagar, vilket ofta innebär 

ekonomiska och sociala följder. Det kan leda till att föräldrarna blir deprimerade, utbrända och 

långtidssjukskrivna. För många innebar det också att de måste driva rättsliga processer för att få 

tillgång till rätt stöd. Här menar Folkhälsomyndigheten (2014b) att det pris som dessa föräldrar och 

deras barn betalar när stödet från samhället och samverkan mellan olika aktörer brister ofta är högt. 



 

 

 

SKAPA MENING 
 

Acceptans 

När föräldrarna fick en egen förståelse för barnets svårigheter och förstod att det handlade om en 

funktionsnedsättning som var bestående över tid, genomgick de en process. Innan det var fastställt 

att det fanns en bakomliggande diagnos så skapade det en rädsla för det som var okänt. Det var 

skrämmande och känslorna avlöste varandra. I takt med förståelsen förekom sorg parallellt hos 

flertalet av föräldrarna och hos samtliga sågs en frustration över situationen. Så småningom blev det 

nödvändigt att anpassa sig till situationen och föräldrarna behövde tid att acceptera barnets diagnos. 

Carlsson et al. (2016) menar att efter att barnet erhållit sin diagnos medför det en ny syn på barnet 

och det påverkar i sin tur föräldrarnas vardag och familjens tillvaro. Safe et al. (2012) menar att 

föräldrarna behöver tid för acceptans, att det handlar om att sörja sitt förlorade barn och att försöka 

skapa en positiv bild av ASD, något som försvåras av omgivningens brist på förståelse. Enligt Ooi 

et al. (2016) kan tiden till acceptans vara olika lång och det måste få ta tid. En del föräldrar hamnar i 

ett stadie av förnekelse och deras roll som barnets försvar blir försvagad. Så småningom hittar de 

sätt att hantera verkligheten, genom att utforma olika copingstrategier. Att hantera diagnosen ses 

som en resa mot anpassning. Så småningom går ofta hopplöshetskänslan och känslan av förlust över 

i ett behov av att vara stark för sitt barn och en strävan efter att ge barnet de bästa förutsättningarna 

för framtiden (Woodgate et.al., 2008) 

 

Rollkonflikt 

Det ställdes ofta orimliga krav på föräldrarna där de inte bara skulle ha en föräldraroll, utan de 

förväntades även att anta en lärarroll för att försäkra sig om att barnets utbildning inte blev lidande. 

De fick också anta en medlarroll mellan exempelvis skola och sjukvård, vilket resulterade i en inre 

rollkonflikt. Det skapade stor stress, mycket frustration och en osäkerhet hos föräldern vars primära 

uppgift skulle vara att ha en föräldraroll. Detta överensstämmer helt med vad Crown (2009) skriver 

om upplevelsen av att vara förälder till ett barn med ASD. Även Folkhälsomyndigheten (2014a) 

lyfter i sin rapport att föräldrar till barn med funktionshinder har ett stort samordningsansvar som är 

såväl tidskrävande som inverkar negativt på den egna kraften och orken. Safe et al. (2012) beskriver 

mödrars arbete och ansvar som något oändligt. Mödrarna kan inte enbart fokusera på föräldrarollen 

och de har svårt att identifiera och känna igen på vilket sätt de skall bemöta barnets behov. Istället 

menar Carlsson et al. (2016) att rollen som expert på sitt barn och att anta flera roller, är något som 

föräldrarna försöker att återfå efter att barnets diagnos fastställts. Här blir då en mångfasetterad 

föräldraroll en styrka och ett sätt att återfå kontrollen över situationen och kunskapen om det egna 

barnet blir således drivkraften. 

 

NAVIGERA 
 

Stöd 

En viktig del av det stöd som etablerades kring barnet var att utgå från att föräldrarna är en självklar  

och jämbördig del i teamet och det krävdes ett relationsskapande förhållningssätt. Detta skulle 

innefatta alla insatser från utredning, behandling, stöd och rehabilitering (Socialstyrelsen, 2010). 

Istället vittnade flera av föräldrarna i studien om ett bristande stöd kring barnet, där de hade upplevt 

sig åsidosatta och inte lyssnade på. Att lita på sig själv som expert på sitt barn lyftes fram som en 



 

 

viktig aspekt. Det var en smärtsam upplevelse att känna sig åsidosatt när den emotionella 

påfrestningen var hög och föräldrarna mycket sårbara. När de behövde gott stöd och känna trygghet 

med att andra tog huvudansvaret, blev situationen än mer kaosartad om de som mötte dessa 

föräldrar inte lyssnade till dem. Det handlade då om familjens lidande, men också en 

samhällsekonomisk kostnad.  

Många gånger kan samhället inte riktigt ge det stöd som barnet behöver utifrån sina begränsningar, 

vilket medför att föräldrarna måste utgöra ett stöd där barnet inte klarar sig på egen hand (Woodgate 

et al., 2008). Enligt Bonis & Sawin (2016), Folkhälsomyndigheten (2014a) och Woodgate et al. 

(2008) behöver olika professioner bli bättre på att bemöta föräldrarna. De ska tillsammans sörja för 

att barnets behov tillgodoses. Vidare menar Bonis & Sawin (2016) och Milerad & Lindgren (2014) 

att samarbetet mellan sjukvård och skola är avgörande för att barn ska få ta del av den 

specialistkompetens som är nödvändig för barnets utveckling.  

Vidare menar Bonis & Sawin (2016) att när föräldrar känner gott förtroende ökar deras trygghet och 

stressnivån minskar. Samtidigt lyfter Ghaderi et al. (2014) fram vikten av att främja föräldrars egna 

förmåga att kontrollera sin och sitt barns situation och att låta föräldern ha makten över sitt liv. 

Detta främjas av att föräldrarna tillåts att vidmakthålla rollen som expert på det egna barnet 

(Carlsson et al., 2016). I bedömningar om vad som är barnets bästa hos barn och ungdomar med 

ASD är det nödvändigt att ta med professioner som är specialiserade inom området. Detta för att 

säkerställa vård och stöd av god kvalitet (Bonis & Sawin, 2016; Folkhälsomyndigheten, 2014a; 

Socialstyrelsen, 2010). En av föräldrarna i studien kände gott stöd i kontakten med sjukvården och 

var trygg i den kontakten. Bonis & Sawin (2016) lyfter fram hur relationsskapande förhållningssätt 

mellan föräldrar och professioner minskar föräldrarnas stress och de känner sig mer nöjda i 

kontakten. 

Flera av mammorna i denna studie berättade hur de försökte få barnen att delta i sportsliga 

aktiviteter, men ingen aktivitet blev långvarig. Dels på grund av barnets bristande intresse men även 

då dessa aktiviteter inte var tillräckligt anpassade för barn och ungdomar med ASD. Det medförde 

att barnet hamnade utanför det sociala samspelet. Enligt SBU (2013) är det stora svårigheter för 

många barn och ungdomar med ASD att hitta konstruktiva aktiviteter med andra jämnåriga. Bonix, 

& Sawin (2016) har sett kopplingar mellan ASD och lågt deltagande vid olika aktiviteter, då 

svårigheter att med motorik, balans, hörsel-syn- och känselintryck, samspel och sociala färdigheter 

hos många barn och ungdomar med ASD utgör stora utmaningar för dem. 

Det var också avgörande hur den närmaste familjen och vännerna fick en ökad förståelse för att 

kunna erbjuda sitt stöd och sin omtanke. En mamma berättade hur svårt det var för henne att få 

anhöriga att förstå att barnet faktiskt hade en diagnos. Det innebar inte bara att föräldrarna måste 

komma till insikt om och själva acceptera barnets diagnos, utan de skulle också försöka övertyga 

betydande personer i sin omgivning om att något var annorlunda hos barnet. Folkhälsomyndigheten 

(2014a) och Safe et al. (2012) beskriver hur föräldrarna tar på sig rollen att utbilda människor i den 

närmaste omgivningen samt skola och elever, för att skapa förståelse. Det handlar om att vara en 

röst utåt genom att lära andra vad det innebär att ha ASD (Bonis & Sawin. 2016; DePape & 

Lindsay, 2015; Woodgate et al., 2008). Enligt Eaton et al. (2016) finns det individer som anser att 

mental ohälsa inte existerar alls utan att det istället handlar om misslyckandet med att vara en god 

förälder. Det får föräldrarna att känna sig misslyckade och skapar känslor av skuld hos dem. Det 

påvisar också hur respektlösa andra människor kan vara över föräldrarnas situation.  

 

Framtiden 

När det kom till att se på framtiden för sitt barn med ASD, skapade det nästan uteslutande oro och 

rädsla hos föräldrarna. De var eniga om att de hade svårt att se hur och om barnet skulle kunna 



 

 

uppnå självständighet och klara av att flytta hemifrån, eller om det skulle behöva fortsatt stöd så att 

föräldrarna kanske inte kunde släppa taget. De oroades över skolgång och arbete. Det faktum att de 

behövde reflektera över detta, skapade ilska, frustration och ledsenhet över den orättvisa som det 

återspeglade. Detta stämmer överens med vad Depape & Lindsay (2015) och Ooi et al. (2016) 

menar med att föräldrar till barn med ASD ofta känner rädsla och oro inför barnets framtid och 

välbefinnande. Det är svårt att föreställa sig hur barnet ska kunna erhålla god livskvalitet vad gäller 

arbete, social integrering och att bilda familj (Bonis & Sawin, 2016; Ooi et al., 2016). Däremot 

beskriver Lutz et al. (2012) hur föräldrar istället accepterar situationen och fokuserar på att barnet 

ska få må bra och vara lycklig. Föräldrarna måste inse att barnet med stor sannolikhet aldrig 

kommer att bli helt självständigt. 

 

Föräldrastöd 

Reed & Osborne (2012) resonerar en del kring etablerade föräldrastödsprogram och dess värde för 

föräldrar till barn med ASD. Programmen erbjuder möjligheten för föräldrar att lära sig hantera 

problembeteenden, men de skulle också behöva öppna upp möjligheten för föräldrar att utforska 

vilken inverkan barnets diagnos har på dem. De skulle kunna behöva få bearbeta en potentiell 

sorgeprocess, vilken kan uppkomma i samband med barnets ASD-diagnos. Finns denna möjlighet 

för föräldrarna eller är det något som behöver kompletteras till de föräldrastöd som finns idag? Den 

frågan ställer Reed & Osborne i sin studie. De menar att detta är ett område som ytterligare behöver 

utforskas för att utvärdera om det kan vara effektivt och om det kan ha ett värde för föräldrar och 

barn som berörs av ASD. Det är då också av stor vikt att identifiera markörer för detta så att 

föräldrar kan dra nytta av sådan hjälp. Crown (2009) menar att det är viktigt att föräldrarna får 

processa innebörden av barnets funktionsnedsättning. Föräldrar som är traumatiserade, sörjande och 

överväldigade har svårt att kunna ta till sig information. De behöver utrymme, tid och möjlighet att 

få sörja. 

 

Tillägg 

Författaren till denna studie vill avsluta resultatdiskussionen med att tillägga något som 

observerades vid samtliga intervjuer. Även om föräldrarnas utsagor om den emotionella 

upplevelsen mestadels kantades av oro, frustration, ilska, ledsenhet och andra emotioner med 

negativ laddning, så är de här föräldrarna genuint engagerade i sina barn. Under intervjuerna slogs 

författaren av vilken enorm kärlek som omgav varje enskild förälder. Detta gick helt enkelt inte att 

ta miste på och därför är det viktigt att det skulle få ingå i resultatdiskussionens sista delar. En 

förälder som genom sin dikt har satt ord på sin kärlek till det egna barnet genom, är Karin Sissek. 

Dikten finns bifogad som Bilaga 1. Karin är inte en av studiens informanter. 

 

KRISTEORI 
 

Enligt Cullberg (2012) ses många likheter mellan sorgeprocessen och krisreaktionen. Samtidigt 

menar Gillberg (1999) att om det förekommer kriser hos dessa familjer, så handlar det om en  

utdragen sådan. Vidare säger Cullberg (2012) att en psykisk kris består av fyra faser, nämligen 

chockfas, reaktionsfas, bearbetningsfas och nyorienteringsfas. Resultatet i denna studie skulle 

kunna jämföras med en krisreaktion, där Kaos utgör chockfasen med övergång i reaktionsfasen. 

Skapa mening utgör reaktionsfasen och övergång till bearbetningsfasen. Kategorin Navigera utgör 

bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen. 



 

 

Enligt Cullberg (2012) varar chockfasen ett kort ögonblick upp till några dygn och beskrivs som en 

relativt kort fas. Däremot menar han att det finns kriser som kommer så stegvis att en chockfas 

knappt är märkbar. Sjukdom eller andra tillstånd som har ett successivt förlopp kan utlösa en 

krisreaktion av sådan karaktär. Föräldrarnas emotionella upplevelser i samband med kaos handlar 

om att få en egen förståelse för sitt barn, att identifiera något som är avvikande och som så 

småningom bekräftas av omgivningen. 

När föräldrarna sedan försöker skapa mening är det viktigt att de kan acceptera barnet och dess 

diagnos, att förstå och detta bidrar så småningom till en inre utveckling. På samma sätt beskriver 

Cullberg (2012) att reaktionsfasen tar vid där chockfasen så småningom mattas av. Här försöker då 

den drabbade att finna en mening i det som händer. Denna studies andra kategori Skapa mening, är i 

stort detsamma som Cullberg beskriver under reaktionsfasen. Däremot ses även hur krisreaktionens 

bearbetningsfas till viss del kan ingå under Skapa mening. Föräldrarnas förmåga att nå acceptans 

och att själva förstå handlar om att bearbeta det hela, vilket beskrivs som krisreaktionens tredje fas.  

Denna studies tredje kategori, Navigera, handlar om att finna stöd, att skapa förståelse och att rikta 

blicken framåt. Detta faller in under krisreaktionens båda sista faser, nämligen bearbetningsfasen 

och nyorienteringsfasen. Här beskriver Cullberg (2012) hur individen vänder sig mot framtiden utan 

att vara alltför fast i det som har varit och vad som orsakat själva reaktionen. Den sista fasen i 

krisreaktionen når aldrig ett tydligt avslut, utan fortgår snarare livet ut. Vad som är avgörande för att 

kunna gå vidare och leva med krisen är att den drabbade på något vis har kunnat försona sig med 

det som skett (Cullberg, 2012). Solomon & Chung (2012) menar att få ett barn med 

funktionsnedsättning ställer ökade krav på föräldrarna och det är inte ovanligt att föräldrar upplever 

en psykisk kris i samband med den första informationen om barnets funktionsnedsättning. 

Cullberg (2012) beskriver hur behandlaren ska fungera som ett vikarierande hopp för individen i 

kris och menar att detta är en kärnpunkt i kristerapin. Det innebär att behandlaren ska utgöra en 

stabiliserande faktor och vara ett stöd för individen. På så vis kan den drabbade stå ut under 

krisperioden. Det har även betydelse för bearbetningen om det finns möjlighet att involvera andra 

familjemedlemmar av betydelse för individen. Målet är att stödja individens egna resurser till 

läkning. Här finns kunskap att erhålla för professioner som möter dessa familjer och som ska möta 

dem i den krisartade situation som de eventuellt befinner sig.  

 

Sammanfattning 

För att sammanfatta studiens resultat så framgick det att den emotionella upplevelsen aldrig fick ett 

slut. Emotionerna var ständigt närvarande och de varierade över tid. Alla föräldrar var emotionellt 

engagerade i sina barn och önskade att hjälpa och stötta under livets gång. Om föräldrarna ofta 

möttes av fördomar, kritik, oförståelse och motstånd i sina försök att få barnet och familjen att passa 

in i samhället, så är det inte konstigt att emotionerna blev intensiva, varierande och krävande. Det 

skulle kunna vara så att det är samhället som försvårar tillvaron för dessa familjer och är en starkt 

bidragande orsak till måendet hos föräldrarna. Om det hade funnits bättre insatser och tydligare, 

mer lättillgängligt stöd, skulle föräldrarnas emotionella upplevelse kanske komma att se annorlunda 

ut. Enligt SBU (2013) finns ett behov av förbättring när det kommer till delaktigheten för individer  

med ASD och deras anhöriga. Det framgår att de i stor utsträckning upplever stigmatisering, social 

isolering och bristande kunskaper hos såväl vården som skolan. Det skapar känslor av maktlöshet 

och ett sätt att förebygga stigmatisering ligger i att ställa diagnos i ett tidigt skede. 

  



 

 

METODDISKUSSION 
 

Studien ansågs vara lämplig att genomföra med en konventionell innehållsanalys för att svara på 

studiens syfte. Genom att beskriva ett fenomen utgör en induktiv ansats möjligheten att försöka 

förstå informanternas utsagor. Genom att skapa kategorier utifrån dessa utsagor strävar författaren 

efter att kategoribildningen inte görs i förväg (Hsieh & Shannon, 2005). Under analysen lästes 

texten upprepade gånger för att säkerställa att innebörden av texten uppfattats korrekt. Texten bröts 

ner i mindre delar för att kunna få en övergripande bild över den insamlade datan. Meningsbärande 

enheter sorterades in i ett stort antal kluster och subkategorier och kategorier började framträda. När 

hela processen gjordes ytterligare en gång, visade det sig att de initiala kategorierna inte längre var 

tillräckligt tydliga och enhetliga, varpå nya subkategorier och kategorier började växa fram. 

Analysprocessen var en levande process där författaren inte använde sig av förutbestämda 

kategorier utan tillät att dessa framträdde ur datan. Enligt Hsieh & Shannon (2005) är ett kritiskt 

moment med denna analys om författaren misslyckas med att verkligen förstå innehållet i utsagorna 

och därmed även misslyckas med att identifiera kategorier. Om så sker, kan det medföra att 

resultatet inte representerar data på ett tillförlitligt sätt. 

Om det hade funnits mer tid att tillgå, skulle den aktuella studien ha kunnat genomföras som en 

kvalitativ studie och utgå från Grounded Theory. Metoden används framför allt för att utveckla 

teorier om människors beteenden genom att analysera kvalitativa data (Gerrish & Lathlean, 2015).  

En av studiens styrkor då författaren skrev ensam var att författaren genomförde samtliga intervjuer 

och transkribering på egen hand. På så vis var författaren nära sitt material genom hela processen. 

Enligt Malterud (2014) kan detta anses som en styrka för studiens validitet. Transkribering är inte 

en passiv och teknisk handling, utan ingår snarare i den analytiska processen. Författaren har varit 

delaktig i samtliga delar, från rekrytering av informanter, kontakten med informanterna, 

intervjutillfället, transkriberingen och analysprocessen. Det innebär att författaren blev bekant med 

studiens material och möjligheten att nå ett djup i resultatet var god. Transkriberingen tog mycket 

tid i anspråk, med ett genomsnitt på 45 minuter inspelat material per informant. Författaren fick 

tipset om att anlita någon annan till hjälp att genomföra transkriberingen, men författaren ansåg att 

det skulle vara väl investerad tid att själv transkribera texterna. Dels genom att bli välbekant med 

sitt eget material, men även för att på så sätt själv ha kontroll över studiens gång och samtliga av 

dess delar. Däremot lyfter Malterud (2014) att risken med att vara ensam författare gör det svårt att 

få fler synvinklar och åsikter om ett fenomen. Det finns då risk att resultatet och hela processen blir 

alltför snäv och entydig. Det finns flera fördelar med att vara fler författare om en studie. Malterud 

(2014) anser att med fler författare skapas fler nyanser under hela processen och det kan ge upphov 

till att fler detaljer identifieras än när en ensam författare bedriver forskningen. Att hjälpas åt med 

intervjuerna, transkribera texter och analysera materialet parallellt med varandra skapar större 

möjligheter till fler nyanser än om arbetet bedrivs enskilt. Fler författare ger också större påverkan 

på resultatet utifrån förförståelsen från fler individer än en. 

Genom att tydligt redogöra samtliga steg gällande design, tillvägagångssätt och analys, har 

författaren strävat efter att skapa möjligheter för läsaren att bedöma studiens överförbarhet 

(Malterud, 2014). Författaren upplevde att studien har uppnått tillräcklig mängd data genom de åtta 

intervjuer som genomfördes. 

Författaren arbetade tidigare inom barn- och ungdomspsykiatrin och mötte då många familjer vars 

barn hade diagnosen ASD. Denna förförståelse kan ha färgat författaren under studiens gång, men 

genom hela forskningsprocessen har det eftersträvats ett så objektivt förhållningssätt som möjligt. 

Det är oundvikligt att författarens bakgrund och position inte skulle inverka på området som 

studeras, vilken synvinkel som används, den metod som bedöms mest lämplig för syftet, vilka  



 

 

resultat som väljs ut som mest lämpliga och de slutsatser som dras från framtaget resultat. Det är 

därmed inte rimligt att anta att författaren kan vara helt objektiv under studiens gång (Malterud, 

2001).  

Urvalskriterierna kan på ett sätt anses vara alltför få och det i sin tur ger utrymme för att inkludera 

barn vars diagnoser omfattar mer än enbart ASD. I ett samhälle där individers olikheter och likheter 

går att sätta in i olika fack med tydliga avgränsningar dem emellan och där det är möjligt att 

avskärma olika symtom från varandra, så skulle det vara möjligt med en sådan snäv inkludering. 

När verkligheten däremot är mer dynamisk och komplex än så, är det av stor betydelse att inkludera 

riktiga, levande individer. Barn och ungdomar som av olika anledningar får kontakt med barn- och 

ungdomspsykiatrin och erhåller diagnoser för att förklara de svårigheter som finns, de 

begränsningar som uppstått eller ett försämrat mående, kan i slutändan få flera olika diagnoser. 

Tvärtom faller många av dem in under två eller fler områden vars diagnoser överskuggar varandra.  

Författaren till denna studie har strävat efter att försöka återspegla den verklighet som barnen och 

familjerna representerar och anser sig ha lyckats väl genom att inkludera samtliga av de informanter 

som ingår i denna studie. Studiens informanter har bestått av åtta mammor och en pappa/ ett 

föräldrapar. Om fördelningen hade varit mer jämlik så kanske resultaten hade sett annorlunda ut. 

Dock återspeglar detta sanningen i den mån att en större andel av barnen faktiskt bor mer hos 

mamma än hos pappa och att skilsmässostatistiken är hög i allmänhet. Bakomliggande faktorer har 

inte penetrerats ytterligare i denna studie då det inte har varit dess syfte. Urvalet hade kunnat göras 

genom att fokusera mer på vilka informanter som ska delta. Däremot påvisar de deltagande 

informanterna ändå en god variation vad gäller ålder och kön på barnen. Ytterligare demografisk 

data om informanterna, men även om deras barn, hade möjligen kunnat bidra till fler diskussioner 

kring bidragande orsaker till de utsagor som delgivits under intervjuerna. Författaren valde att inte 

fokusera så mycket på demografisk data, mer än den data som ansågs relevant för att identifiera 

inklusionskriterier och exklusionskriterier. Om studien hade inkluderat fler informanter så hade det 

kanske genererat i annorlunda svar, eftersom fenomenet som studeras handlar om emotionella 

upplevelser. Det är något som är personligt och högst individuellt och det kan vara besvärligt att 

generalisera det.  

Enligt Yin (2013) är ett mått på trovärdigheten om datamättnad uppnås, något som det ändå anses 

att denna studie har lyckats med, eftersom det uppdagades att mycket i informanternas utsagor var 

återkommande. Därför gjordes bedömningen att de åtta intervjuerna var tillräckligt för att kunna gå 

vidare till analysprocessen. Författaren uppfattade att genom att inte i förväg ge informanterna 

information om vilka frågor som skulle ingå i intervjuguiden, så har de inte kunnat påverkas i sina 

utsagor i förväg. Detta medförde att svaren blev spontana och formulerade i stunden.  

Momentet att genomföra intervjuer var en viktig del i processen och författaren anser att det finns 

förbättringsområden vad gäller intervjutekniken. Författaren genomförde en provintervju som 

inkluderades i studien. Då författaren har skrivit uppsatsen ensam, kan det vara en svaghet att inte 

ha haft hjälp av någon annan att ta ställning till hur intervjuerna skulle kunna genomföras på annat 

sätt för att erhålla mer innehållsrik data än det som författaren faktiskt fick fram.  

Syftet med studien har varit tydlig genom hela arbetet och såväl klinikchef som informanter har 

noggrant blivit upplysta om syftet samt tillvägagångssättet och informanterna har skrivit på 

informerat samtycke, samt upprepade gånger fått muntlig information gällande vad deltagandet 

skulle innebära för dem och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande. Att säkerställa 

informanternas sekretess och anonymitet är något som författaren varit noggrann med att uppfylla. 

All data i form av inspelat material samt transkriberingar har noggrant förvarats på ett USB som 

varit inlåst då författaren inte arbetat med materialet. Information om hantering av materialet efter 

avslutad och godkänd magisteruppsats har också kommit informanterna till kännedom. Att  



 

 

säkerställa att ingen informant skulle komma till skada i samband med deltagandet i studien har 

eftersträvats genom sekretess och anonymitet där varje informant avidentifierades och istället erhöll 

ett nummer. Detta för att författaren skulle veta vilket citat som hör till vilken intervju. Intervjuerna 

har utförts på en genomtänkt och trygg plats med fokus på att skapa en god stämning mellan 

informant och författare. 

Avslutningsvis vill författaren belysa att läsaren bör vara försiktig med att generalisera studiens 

resultat till andra grupper och individer. Det kulturella sammanhanget kan skilja sig åt och med 

hänsyn till demografisk data kan individerna skilja sig åt. Det kan därför inte vara helt säkert att alla 

föräldrar har samma emotionella upplevelser. 

 

KONKLUSION 
 
Om det är möjligt att koppla samman de emotionella upplevelser som studiens informanter har 

beskrivit med en krisreaktion, så är det viktigt att arbeta vidare med det stycke som handlar om att 

låta föräldrarna bearbeta sin kris på ett bra sätt och att de ska komma vidare på bästa tänkbara sätt. 

Ett komplement till föräldrastödet skulle då vara att väga in den emotionella processen tillsammans 

med en tanke om en existerande krisreaktion. Det viktigaste är ändå att visa respekt för föräldrarnas 

emotionella upplevelser. 

 

KLINISK IMPLIKATION 
 

I studiens resultat beskriver föräldrarna en rad olika emotioner i upplevelsen av sin föräldraroll, då 

barnet har diagnosen ASD. Det är tydligt att de påverkas emotionellt och att emotionerna varierar 

under tid, men att emotionerna ständigt är närvarande. Genom att lyfta fram detta och öka 

förståelsen hos vårdpersonal som möter de här familjerna i sin yrkesroll, kan bemötandet anpassas 

och föräldrarna kan bli hjälpta att möta de egna emotionerna på ett bra sätt. Att lyfta ämnet i 

samband med arbetsplatsträffar kan öka medvetenheten hos vårdpersonal och det kan också öppna 

upp för diskussioner och reflektioner över hur bemötandet ser ut, men även vad som kan förändras. 

Det kan också vara av betydelse att öka kunskapen kring krisens förlopp och hur vårdpersonal kan 

möta individen under de olika skeden som krisen består av. Med en kunskap om kristeori ökar 

också möjligheten att vara trygg i bemötandet och att kunna ge stöd uppe i det svåra. Studiens 

författare har en förhoppning om att studien ska komma att läsas av yrkesverksamma kollegor inom 

olika professioner och att det ska väcka både tankar och utöka kunskapen inför mötet med dessa 

familjer. Det är upp till läsaren att värdera relevansen i studiens innehåll. 

 

FORTSATT FORSKNING 
 
Vidare forskning skulle kunna vara att undersöka förekomst av en sorgeprocess eller en krisreaktion 

hos en större grupp informanter. Det kan vara så att de emotionella upplevelserna hos föräldrarna 

förstärks och försvåras av omgivningens oförståelse och att de även kan vara en starkt bidragande 

orsak till upplevelserna.  
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BILAGA 1. 
 

Det runda barnet 

 

Du är ett runt barn 
men det finns bara fyrkantiga vuxna 
Du är ett runt barn 
men det finns bara fyrkantiga dagis 
Du är ett runt barn 
men det finns bara fyrkantiga blanketter 
Du är ett runt barn 
men det finns bara fyrkantiga diagnoser. 

 

Du gillar när frid, tystnad och ordning råder 
men barn brukar ju skrika och busa 
Du gillar att prata med dig själv 
men barn brukar ju ha en massa kompisar 
Du gillar när det blir som vi sagt 
men barn brukar ju vilja säga tvärtemot 
Du gillar att leka samma sak hela tiden 
men de vuxna säger att barn ska vara kreativa 

 

Du är det runda barnet 
och ingen skulle bli lyckligare av att du var fyrkantig. 

 

 

 

Författare: Karin Sissek 

 

 

 

 

 

 


