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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: Autism är en funktionsnedsättning som påverkar utvecklingen i kommunikation, 

reducerar intressen och aktiviteter och bidrar till en nedsatt förmåga till social förståelse. När 

ett barn får diagnosen autism medför detta förändringar för hela familjen. Familjen får 

uppleva känslomässiga och sociala påfrestningar i sin vardag. 

Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva familjens upplevelse av att leva med ett barn 

som har autism. 

Metod: En kvalitativ litteraturstudie baserad på 13 vetenskapliga originalartiklar 

genomfördes. Dataanalysen utgick från en kvalitativ analysmetod enligt Höglund Nielsen & 

Granskär (2017). 

Resultat: Under analysen av artiklarna framkom fyra huvudkategorier med sammanlagt tolv 

tillhörande underkategorier. Föräldrarnas känslomässiga utsatthet: Föräldrar känner oro och 

stress för barnet, upplever frustration över barnets alla behov och rutiner och har skuldkänslor 

över syskonförsummelse. Syskonens känslomässiga dilemma: Syskonen känner oro och tar ett 

alltför stort ansvar. Syskon hyser agg men uttrycker också kärlek för sitt autistiska syskon. 

Familjens känsla av hopplöshet: Familjen känner sig isolerad på grund av det autistiska 

barnets aggressiva beteende och de samhälleliga bristerna. Familjens känsla av möjligheter: 

Familjen upplever hopp när de får det stöd och den hjälper de behöver.                     

Slutsats: Föräldrarnas känslomässiga utsatthet kan leda till emotionell utmattning. Syskonen 

har motstridiga känslor för sitt autistiska syskon. Familjen upplever omgivningen som 

oförstående vilket bidrar till familjens känsla av hopplöshet och isolering. Samhället är 

skyldigt att stötta och göra insatser. På grund av okunskap och personalbrist är denna hjälp 

ofta otillräcklig vilket skapar otrygghet och lidande för hela familjen.  
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INLEDNING 
 

“Nu stirrar de på mig igen och tycker jag är en dålig förälder som inte har någon pli på mitt 

barn. Tänk om de bara kunde fatta att hen är autistisk och inte mår så bra just nu. Det är därför 

hen slänger sig på golvet och skriker. Var är hens syskon då? De skäms nog och tycker det är 

jobbigt så de har säkert flytt fältet. Så här slutar det ofta när min familj och jag är på offentliga 

platser.”  

 

När ett barn drabbas av autism är det inte bara barnet som lider utan hela familjen. De flesta 

människor saknar kunskap om autism och hur den kan ta sig uttryck. Enligt Lindberg & Valsö 

(2015) börjar kunskapen om autism att spridas i samhället, dock på en relativt ytlig nivå. 

Författarna till den här studien har på olika sätt kommit i nära kontakt med familjer med 

autistiska barn. Syftet med denna studie är att beskriva familjens upplevelse av att leva med 

ett autistiskt barn.   

 

 

BAKGRUND 
 

Historik  

Barnpsykiatrikern Leo Kanner använde termen autism då han på ett systematiskt sätt ville 

beskriva barn som hade ovanliga beteendemönster och särdrag däribland avsaknad av känslor 

i samröre med andra människor, överdrivet upprepande av självvalda rutiner och mutism eller 

tydliga avsteg från normalt tal (Nylander & Thernlund, 2013; Wing, 2012). Kanner ansåg 

vidare att autism var sällsynt och uppstod eftersom kvinnor i överklassen saknade förmågan 

att knyta an till sina barn (Rasmussen, 2014). Enligt Gillberg (1999) fortsatte man därför i 

över fyra decennier att lägga det mesta av skulden till autism på känslokalla föräldrar med hög 

status och skärpt intellekt. Under 1980-talet enades man slutligen om att autism berodde på 

biologiska faktorer och inte orsakades av känslokyla och brist på empati (Gillberg, 1999). 

Numera beskrivs autism vanligen som en genetiskt orsakad neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning lika vanligt förekommande i alla samhällsklasser (Rasmussen, 2014). 

 

Vad är autism? 

Autism är en medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning och kännetecknas av störd 

utveckling i sociala interaktioner som ansiktsuttryck, ögonkontakt och känslomässig 

ömsesidighet (Autism- och Aspergerförbundet, 2009). Hos barn kan detta visa sig genom att 

barnet undviker ögonkontakt, pekar på saker de vill ha och inte bryr sig om andras blickar och 

pekningar (Habiliteringen, 2018). Begränsad eller försenad utveckling i kommunikationen, 

reducerade intressen och aktiviteter samt nedsatt förmåga till social förståelse är också 

huvuddrag hos en person med autism. Hos yngre barn med autism kan detta ses då få eller 

inga initiativ till samspel tas, känslor barnet har delas inte med andra och de härmar inte heller 

andras beteende (Nylander & Thernlund, 2013).  

 

Oftast syns inga märkbara tecken på autism under barnets första levnadsår. I tvåårsåldern 

brukar barn vanligen komma i gång och prata förståeligt och visa intresse för sin omgivning 

och av andra barn. Ett autistiskt barn däremot säger på sin höjd ett par ord och väljer oftast att 

leka enformiga lekar för sig själv (Nylander & Thernlund, 2013).  
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Autism uppträder ofta tillsammans med andra funktionsnedsättningar, däribland epilepsi, och/ 

eller olika former av utvecklingsstörning och som samsjuklighet med depressionstillstånd 

(Allgulander, 2014). Idag används oftast autismspektrumtillstånd (AST) när man pratar om 

diagnostiserad autism. AST är samlingsnamnet för de olika funktionsnedsättningarna av 

neuropsykiatrisk karaktär. (Rasmussen, 2014).   

 

Diagnosticering av autism 

Tidigare använde man separata diagnoser inom autismområdet och särskilde mellan Autistiskt 

syndrom, Aspergers syndrom, Atypisk autism och Autismliknande tillstånd (Rasmussen, 

2014, Special Nest, 2015). Enligt Special Nest (2015) slogs de tidigare diagnoserna för olika 

autismtillstånd samman på grund av att ny forskning visade på fler likheter än olikheter hos 

diagnoserna och därmed inte fann någon större mening att hålla kvar vid dem. Numera 

används oftast en övergripande autismdiagnos och istället anges tydligt om personen även har 

en utvecklingsstörning dvs intellektuell funktionsnedsättning, en språkstörning och/ eller 

någon annan funktionsnedsättning (Autism, 2009). För att kunna fastställa att ett barn har 

autism måste barnet ha vissa beteendemönster eller symtom. Grundläggande för alla 

autismspektrumdiagnoser är symptom inom tre olika funktionsområden vilka rör den störda 

förmågan till sociala interaktioner, den störda kommunikations- och språkförmågan, samt en 

begränsad beteenderepertoar och en brist på fantasi. Symptomen kan uppträda i olika 

kombinationer och svårighetsgrader (Rasmussen, 2014). Dessutom ska dessa symtom 

debuterat innan barnet fyllt tre år (Rasmussen, 2014; Habiliteringen.se, 2014). För att 

fastställa en autismdiagnos måste först utredning och undersökning av barnet göras. Detta 

sker oftast i olika steg. Först intervjuas föräldrarna om barnet. Därefter undersöks barnet för 

att härifrån kunna planera fortsatt utredning. Denna utredning kan variera från fall till fall och 

innehåller ofta några av dessa utredningsmoment: psykologisk, pedagogisk eller språklig 

utredning och kontroll av grov- och finmotorik. När utredningen är klar informeras föräldrar 

och förskola/ skola om utredningens resultat (Habiliteringen, 2014). 

 

Sjuksköterskan har en central roll i det professionella teamet som hjälper familjer med 

autistiska barn. Hen som är en professionell utövare ser till människans behov av vård och 

omsorg. Det är sjuksköterskans och samhällets skyldighet att påbörja olika insatser och stötta 

barn och familjer som söker för den oro de har (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

Eftersom sjuksköterskan på olika sätt försöker kommunicera och arbeta med det autistiska 

barnet och dennes föräldrar blir hen en del i det autistiska barnets utbildning (Hall & Graff, 

2011) Sjuksköterskor tillsammans med läkare på barnhabiliteringen ger hjälp och stöd till 

barn, ungdomar och vuxna med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar. De ger 

också stöd och kunskap i olika former till föräldrar, närstående och andra i barnets nätverk 

(Habiliteringen.se, 2016). 

  

Det finns idag ingen medicin som botar autism. Men man kan ibland ändå behöva 

läkemedelsbehandla barn med autism. Det vanligaste är att någon form av centralstimulerande 

läkemedel eller om barnet är utåtriktat och aggressivt kan neuroleptika hjälpa (Rasmussen, 

2014). Enligt Wing (2012) kan även behandling med betablockerare göras, dels för att dämpa 

ångesten dels för att ge ett lugnande beteende.  

  

Barn med diagnosen autism 

Enligt Allgulander (2014) är autistiska symptom nästan fem gånger vanligare hos pojkar än 

hos flickor. Man uppskattar att ett hundratal barn utvecklar denna funktionsnedsättning varje 
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år i Sverige. Enligt Socialstyrelsen (2010) innehar knappt 1 procent av Sveriges barn någon 

form av autismspektrumtillstånd vilket innebär att cirka 15 000 barn och unga har av någon 

form av autism (Socialstyrelsen, 2010). 

 

Antalet barn som diagnostiseras med autismspektrumstörning i Sverige har under 2000-talet 

ökat. Lundström, Reichenberg, Anckarsäter, Lichtenstein & Gillberg (2015) och Idring, 

Lundberg, Sturm, Dalman, Rai, Lee & Magnusson (2014) fann att trots en relativt konstant 

nivå av symptom på autism så hade antalet diagnoser under samma period ökat linjärt. Detta 

förklarades med att fler barn, som tidigare fått andra diagnoser, nu istället fick diagnosen 

autismspektrumstörning. En ökad medvetenhet för sjukdomen bidrog också till att 

diagnosticering av autism ökade (Dagens Medicin, 2015; Idring et al., 2014). 

 

Föräldrars reaktioner på diagnosen 

Enligt Lindberg & Valsö (2015) reagerar föräldrar på många olika sätt när deras barn fått 

diagnosen autism. En del söker kunskap inom området genom litteratur, kurser mm. Nicholas, 

Zwaigenbaum, Ing, MacCulloch, Roberts, McKeever and McMorris (2016) beskriver att de 

flesta mammorna till barn som precis fått sin autismdiagnos snabbt iklädde sig olika roller för 

att på så sätt försöka identifiera, förstå och hitta olika möjligheter till behandling. I 

“forskarrollen” sökte mammorna efter kunskap och ny forskning om autism medan de i 

“advokatrollen” försökte vara den starka och välplanerade advokat som det krävdes för att få 

igenom sina barns rättigheter.  

 

Föräldrar upplever ofta sin livssituation som stressande då de på olika sätt hela tiden får slåss 

för sitt barns rättigheter. De känner sig både frustrerade och ångestfyllda på grund av 

okunskap, avsaknad av resurser och förmåga från omgivningen till anpassning (Sjölund et al., 

2017).  

 

Enligt Vårdguiden 1177 (2018) kan det för föräldrar där ett barn nyligen fått autismdiagnos 

innebära att man tvingas göra en del förändringar i de vardagliga rutinerna eftersom ett sådant 

barn ofta har behov av mer stöd och stimulans än andra barn. Andra problem som föräldrarna 

till autistiska barn kan drabbas av är en sämre ekonomi. Detta beror på att föräldrarna kan 

behöva gå ner i arbetstid för att kunna ta hand om det autistiska barnet eller på tid som måste 

läggas på kontakter och möten med bland annat habilitering och psykiatri. En del föräldrar 

varken hinner eller orkar heller att arbeta då de ständigt lever med en hög belastning både 

psykiskt och fysiskt inte bara från samhället utan också i vardagen hemma (McEvilly, Wicks 

& Dalman, 2015; Sjölund et al., 2017).  Enligt McEvilly et al. (2015) har som tidigare nämnts 

familjer med autistiska barn det också sämre ekonomiskt ställt än familjer som inte har något 

autistiskt barn. Detta beror enligt författarna framförallt på otillräckligt stöd från samhället. 

Barn med autism förstör ofta saker vilket även detta leder till merkostnader för föräldrarna. 

Det är också viktigt i sammanhanget att föräldrarna inte glömmer bort sina andra barn. De 

måste vara lyhörda och tänka på att avsätta tid även för övriga familjen (Wing, 2012). 

 

Familjeliv och syskonens situation 

När ett barn får diagnosen autism innebär detta en stor förändring för hela familjen. Enligt 

Gillberg (1999) är påfrestningarna som familjen då får uppleva både känslomässiga och 

sociala och de tär på hela familjen. Familjesituationen kring ett autistiskt barn kan lätt bli 

kaotiskt då anklagelser, sömnproblem och oenigheter om hur man ska hantera problem som 

uppstår lätt uppkommer (Gillberg, 1999). Tidigare forskning visar på att familjer med 

autistiska barn, speciellt de barn som hade svåra sömnrubbningar och/ eller utåtagerande 

beteende, upplevde mer psykisk stress (Benderix, 2007). 
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Det behöver dock inte uppstå några känslomässiga och beteendemässiga problem mellan det 

autistiska barnet och dennes syskon. Hastings & Petalas (2013) fann att ju tidigare det 

autistiska barnet fick sin diagnos desto mindre konflikter upplevde dennes syskon dem 

emellan. Om det uppstod konflikter berodde detta snarare på mindre värme och närhet i 

syskonrelationen än att ett syskon var autistiskt. 

  

Utöver tidig diagnos bör föräldrar vara medvetna och har kunskap om övriga syskons 

livssituation för att familjelivet ska fungera.  Detta eftersom det finns många olika faktorer, 

bland annat hur gamla syskonen är och i vilket utvecklingsstadium de befinner sig samt vilka 

förhållanden det finns inom familjen, som kan ha betydelse och påverka familjens liv. Syskon 

till autistiska barn har nästan alltid samma behov och önskemål. De vill bli sedda, bekräftade 

och känna sig lika viktiga och omtyckta som sitt autistiska syskon. Syskon har en önskan om 

att träffa andra barn med autistiska syskon och de vill lära sig mer om autism för att förstå sitt 

syskon bättre (Alwin, 2008). 

 

Mer förståelse om autism kan syskonen få genom att leka och lära sitt autistiska syskon olika 

saker. Peckett, MacCullum & Knibbs (2016) fann att om autistiska barns byggde med lego 

tillsammans med sina syskon en stund varje vecka hade detta positiv inverkan på relationen 

syskonen emellan genom en förbättrad kommunikation mellan dem under dessa lekar.   

Trots mycket känslomässig stress på grund av sorg, besvikelse och oro för framtiden, många 

olika anpassningar gjorda för att få en fungerande vardag och den påverkan det autistiska 

barnet hade på familjelivet, så fann Corcoran, Berry och Hill (2014) att familjer ändå kunde 

hitta glädje. Familjerna såg positivt på saker som människor normalt inte upptäckte eller 

brydde sig om. De hade lärt sig uppskatta de små sakerna i livet som den lycka de delade med 

familjen när deras autistiska barn log och var glad (Corcoran et al., 2015).  

 

Vad gör samhället för att stötta familjen?  

För personer med autism och dennes familj finns det olika former av stöd och insatser. Vilket 

stöd som ges beror på behoven hos det enskilda barnet och hens omgivning. Det är viktigt att 

se till det enskilda barnet behov, graden av autism men familjens behov och önskemål får inte 

heller glömmas bort (Socialstyrelsen, 2010). Enligt Lagen om Stöd och Service till vissa 

funktionshindrade (LSS 1993:387) har barn med autismdiagnos rätt att få det stöd de behöver 

i form av ledsagning, personlig assistans, vistelse på korttidsboende utanför det egna hemmet 

av kommunen. Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska barn med autism gå i vanlig grundskola 

och gymnasium. Skolan ska erbjuda särskilt stöd och ett åtgärdsprogram för att klara 

kunskapskraven. För att få gå i särskola måste barnet ha en utvecklingsstörning. Landstinget 

erbjuder stöd, råd och insatser av olika slag. Från Habiliteringen kan bland annat motorisk 

träning och behandling, språk- och kommunikationsträning, specialpedagogiskt stöd och stöd 

till anhöriga erhållas. Försäkringskassan erbjuder olika ekonomiska stöd till både den 

autistiska personen och dennes anhöriga så som vårdbidrag, assistansersättning och 

handikappersättning (Försäkringskassan, u.å). 

 

 

TEORETISK REFERENSRAM 
 

Denna studie tar sin utgångspunkt i ett vårdvetenskapligt perspektiv för att på så sätt belysa 

hur det är att leva i en familj med ett autistiskt barn. Genom att fokusera på familjens livsvärld 

kommer även deras lidande, hälsa, behov av trygghet och hur de finner mening och 
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sammanhang i sina liv att belysas. Dessa begrepp är enligt Dahlberg & Segesten (2010) 

centrala för att förstå livsvärlden. Att leva med ett autistiskt barn innebär förändringar för hela 

familjen. I det systemteoretiska perspektivet är utgångspunkten mänskliga relationer vilka 

ingår i ett system vars delar påverkar varandra. Man kan se familjen som ett system och om 

en familjemedlem drabbas av ohälsa så påverkas också övriga medlemmar (Benzein, Hagberg 

& Saveman, 2017).  

 

Livsvärld 

Livsvärlden kan beskrivas som en värld av upplevelser och erfarenheter som varje människa 

bär med sig. Den kan uppfattas som ett sätt att förhålla sig till tillvaron och dess uppgift är att 

hjälpa människan att förstå och uppleva sin omvärld (Ekebergh, 2015).  Enligt Ekebergh 

(2015) karakteriseras livsvärlden av det okonstlade förhållningssätt som människan använder 

både när den närmar sig själv och andra människor. Livsvärlden har ingen egen tillvaro utan 

den är den människa den symboliserar vilket innebär att den är unik för var och en av oss. 

Samtidigt som den är unik för var och en så delas den till viss del med andra då människor 

ofta upplever saker på liknande sätt (Dahlberg & Segesten, 2010; Ekebergh, 2015). Detta 

innebär att även det barn som lider av autism delar sin livsvärld med andra, däribland sin 

familj vilket medför att alla familjemedlemmar kommer att påverkas av hur detta barn mår. 

Autism medför förändringar i tillvaron för hela familjen och därmed även i deras livsvärld 

och dessa förändringar måste de alla anpassa sig till och leva med. 

 

Livslidande   

Enligt Wiklund Gustin (2014) kan lidande beskrivas som den enskilda människans upplevelse 

av att möta något ont. Orsakerna till det onda kan vara både av fysisk, och psykisk natur 

såsom en kroppsskada eller kanske en nära anhörig som är svårt sjuk (ibid). En sjukdom eller 

traumatisk händelse kan göra att man börjar reflektera över sitt liv och vart man är på väg 

(Wiklund Gustin, 2014). Ett syskon till ett autistiskt barn kan uppleva lidande när denne 

tvingas avstå från sitt tidigare vardagliga liv på grund av de förändrade familjeförhållanden 

som ofta uppstår just när en familj drabbas av att en nära anhörig blir/är sjuk. Enligt Arman 

(2015) är livslidande utöver att vara förknippat med en människas stolthet ofta även relaterat 

till att åstadkomma saker och lyckas i sin roll exempelvis som förälder.  Föräldrarna kan lida 

av att inte känna att de orkar eller att de räcker till (Wing, 2012). Detta lidande är inte alltid 

synbart och kan ta sig olika uttryck ibland som likgiltighet, hopplöshet eller som smärta 

(Benzein, Hagberg & Saveman, 2017). Lidandet upplevs också olika utifrån den enskilde 

individens livsvärld och det är unikt och formas av individen själv och hens omgivning 

(Wiklund Gustin, 2014). 

 

Trygghet  

Trygghet är, enligt Dahlberg & Segesten (2010), en grundläggande känsla intimt förbunden 

med självkänslan och som kan inbegripa både inre och yttre faktorer såsom bra uppväxt och 

god miljö. När en människa upplever sig ha mening och sammanhang i livet kan även detta 

uppfattas som en slags trygghet. Otrygghet kan uppstå om en sjukdom eller en 

funktionsnedsättning gör att mening och sammanhang rubbas och börjar utgöra ett hot mot 

människans vardag. Enligt Dahlberg & Segesten (2010) vill man då återskapa tryggheten 

genom att undkomma detta hot. Människan kan, även om sjukdomen inte går att bota, känna 

en viss trygghet om sjukdomen eller funktionsnedsättningen är hanterbar.  

 

Dahlberg & Segersten (2010), menar också att människor har ett behov av rutiner i vardagen 

för att känna trygghet och välbehag. Rutiner ger balans och på så sätt kan oro och förvirring 
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undvikas. Barn med autism behöver för sin utveckling ett bemötande och ett stöd som gör att 

det känner sig tryggt (Socialstyrelsen, 2010). För autistiska barn är det därför extra viktigt 

med rutiner. Omväxlande rutiner och olika situationer skapar otrygghet eftersom dessa barn 

inte så lätt kan sätta sig in i nya situationer. Detta kan framkalla vrede och frustration hos 

barnet. Enligt Dahlberg & Segesten (2010) har även trygghet att göra med närhet till andra 

människor. Denna kan vara svår att uppnå i en familj vars autistiska barn har 

humörsvängningar och utbrott.   

 

Att göra saker på samma sätt varje dag skapar ofta en trygghet för autistiska barn (1177 

Vårdguiden, 2018). Även för familjen blir en sådan struktur viktig. Detta för att undvika den 

oro som även de känner för eventuella vredesutbrott vid oplanerade händelser.  

 

 

PROBLEMFORMULERING 
 

Redan när psykiatern Kanner beskrev autism så var det autistiska barnets familjs livsvärld 

omtalad. Känslokalla mammor menades skapa kyla och distans i familjen vilket ledde till att 

barn fick autism. Den beskrivna känslolösheten kopplades dock inte till den chock och sorg 

dessa föräldrar troligtvis befann sig i. Föräldrar reagerar dessutom olika när deras barn får 

diagnosen autism. En del söker kunskap, en del hamnar i kris, bryter ihop och anklagar sig 

själva för att de inte märkt något. 

  

När en familjemedlem drabbas av ohälsa berörs övriga medlemmar i familjen av detta då de 

delar sina livsvärldar med varandra och eftersom familjen även kan ses som ett system så 

påverkas hela familjen när förändringar sker i en del av systemet. Detta får konsekvenser för 

familjen som upplever lidande eftersom en familjemedlem, det autistiska barnet, inte mår bra. 

Syskon till barn med autism kommer ofta i skymundan då föräldrarna behöver lägga mycket 

tid på det autistiska syskonet. När ett syskon tvingas avstå från sitt tidigare vardagliga liv på 

grund av att mer struktur och nya rutiner införs kan detta upplevas som ännu ett lidande för 

detta. Men dessa anpassningar måste göras eftersom barn med autism har behov av struktur 

och rutiner för att må bra och känna trygghet. Trygghet kan också upplevas genom närhet till 

andra människor. En sådan närhet kan vara svår att erhålla i familjer med autistiska barn då 

dessa ofta har humörsvängningar och utbrott.  

  

Sjuksköterskan ser i sin profession till människors behov av vård och omsorg och har därför 

en central roll i de insatser och den stöttning som familjer med autistiska barn behöver för sin 

trygghet. Det är hen som, tillsammans med samhället, är skyldig att stötta det autistiska barnet 

och dennes familj. Man ser främst till det enskilda barnets behov men familjens behov och 

önskemål får inte heller glömmas bort. Genom denna studie vill författarna beskriva familjers 

upplevelser av att leva med ett autistiskt barn. 

 

 

SYFTE 
 

Syftet med denna studie var att beskriva familjers upplevelser av att leva med ett barn som har 

autism.    
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METOD 
 

Design 

I en litteraturstudie ställer man inledningsvis en specificerad och väl definierad 

undersökningsfråga som sedan bildar ett syfte. Litteratur inom det specificerade området som 

frågan berör eftersöks därefter (Kristensson, 2014). Utvalda studier granskas sedan med 

avseende på kvalitet och relevans och tabeller över resultaten från dessa skapas (Rosén, 2017) 

(Bilaga 1). Litteraturstudien avslutas genom att en värdering och en sammanställning av det 

slutliga materialets resultat görs (Kristensson, 2014; Rosén, 2017). 

 

Författarnas metodval var en kvalitativ litteraturstudie vilken vilade på vetenskapliga 

originalartiklar som var peer reviewed och hade en induktiv ansats, det vill säga den utgick 

från familjens upplevelser av att leva med ett autistiskt barn. Dessa upplevelser 

sammanställdes sedan i övergripande strukturer för att se mönster i det empiriska materialet 

(Kristensson, 2014; Olsson & Sörensen, 2011). Att artiklarna var peer reviewed betyder att de 

har genomgått en särskild sakkunnig granskning av andra oberoende forskare med kompetens 

inom området (Olsson & Sörensen, 2011). Författarna gjorde, för att säkerställa artiklarnas 

kvalitet, en kvalitetsgranskning efter en given mall (Bilaga 1) (Karlsson, 2017; Segesten, 

2012).  

 

Datainsamling 

Vetenskapliga artiklar samlades våren 2018 in i databaserna Cinahl och PsycINFO. Sökord 

användes för att underlätta litteratursökningen och för att kunna utesluta icke relevanta 

referenser (Willman, Bahtsevani, Nilsson and Sandström., 2011). Författarna använde 

databasernas ämnesordsregister, Cinahl Headings och PsycINFO Thesaurus, för att få förslag 

på andra lämpliga ord (Karlsson 2012; Polit & Beck, 2017). Sökorden som användes var 

autism spectrum disorders, siblings with autism, family, experience, identifying, autism early, 

changes in prevalence och Sweden och sökningen gjordes genom fritext, ämnessökning och 

trunkering. I samband med att ämnessökning gjordes tillkom och ändrades några av sökorden 

för att på så sätt avgränsa ytterligare inom området (Polit & Beck, 2017). De nya sökorden var 

family attitudes, family relations, parenting, sibling relations, parental attitudes, parents, 

qualitative och interview. Family, autistic disorder och siblings behölls som sökord. 

Litteratursökningen inleddes med en så kallad testsökning där ordet autism spectrum 

disorders* och siblings with autism användes för att undersöka om det fanns relevanta artiklar 

i tillräcklig omfattning för att svara på studiens syfte. Därefter gjordes en fritextsökning i 

Cinahl där begreppet autism spectrum, disorders* användes igen nu tillsammans med 

sökorden Siblings with autism och experience.i kombination med den boolerska operatorn 

AND. För att bredda sökningen och öka antalet träffar användes trunkning dvs ordet 

avslutades med tecknet *. Detta gör att alla böjningsformer av ordet samtidigt tas med i 

sökningen (Karlsson, 2017).  Ytterligare fritextsökningar gjordes med bland annat sökorden 

autism spectrum disorder och autism för att få fler sökresultat.  Med hjälp av Cinahl Headings 

gjordes därefter en sökning där ämnesorden family attitudes, family relations, parenting, 

sibling relations, family, parentel attitudes, parents och siblings användes i kombination med 

OR en annan boolersk operator. För att få ner antalet träffar lades ytterligare ämnesord och 

begränsningar till i ämnesordsökningen. En ämnesordssökning används för att göra sökningen 

mer exakt då den görs på endast de ord som anses beskriva innehållet (Karlsson, 2017).   

Fritextsökning gjordes även i PsycINFO. De valda sökorden här var autism, experience och 

Sweden i kombination med den boolerska opertorn AND. Datainsamlingen avslutades med en 
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ämnesordsökning i PsycINFO Thesarus där samma ämnesord som vid ämnesordsökningen i 

Cinahl Heading användes. Översikt av sökningarna bifogas i Bilaga 3.   

 

Urval och urvalsförfarande 

För att hitta lämpliga artiklar som uppfyllde denna studies syfte hade vissa inklusions- och 

exklusionskriterier fastställts. Inklusionskriterier för artiklar var att artiklarna och den 

kvalitativa litteratur som valdes till studien grundade sig på autism samt familjens och 

syskons upplevelse av att växa upp med syskon som har diagnosen autism. Artiklarna skulle 

vara från år 2010 och framåt. Diagnosen skulle dessutom vara ASD (Autism Spectrum 

Disorder) då det är denna samlingsdiagnos som numera används för de tidigare olika 

diagnoserna av autism. Definitionen av barn hr gjorts utifrån barnkonventionens definition, 

följaktligen är barnen i de inkluderade studierna mellan noll och arton år. Författarna har 

också valt att inkludera barn som idag är vuxna om deras upplevelser i de valda artiklarna är 

från när de var barn.  Begreppet familj definierades som biologiska föräldrar och 

adoptivföräldrar samt biologiska och icke biologiska syskon. Kvantitativa artiklar 

exkluderades från studien. Övriga exklusionskriterier var att artiklar med enbart den ene 

förälderns upplevelser valdes bort. Inga artiklar som berörde autism i Asien eller Afrika togs 

heller med i denna studie. 

 

Artikelsökningarna resulterade i ett sammanlagt urval av 286 artiklar vars abstrakt lästes 

igenom, se Bilaga 2. Abstrakt som indikerade att artiklarna svarade till studiens syfte 

selekterades för vidare genomläsning och utifrån dessa valdes 13 artiklar som svarade an på 

syfte och urvalskriterier ut.  

   

Kvalitetsgranskning 

En kvalitetsbedömning gjordes för att belysa varje studies tillvägagångssätt och huvudsakliga 

innehåll (Polit & Beck, 2017). En checklista för kvalitativa artiklar användes för att 

säkerställa kvaliteten och granskningen innefattade syfte, design/ metod, urval, 

insamlingsmetod, analys, tolkning samt publiceringsår (Forsberg & Wengström, 2016) 

(Bilaga 1). Enligt Forsberg & Wengström (2016) bör, för att uppnå en hög kvalitet på studien, 

så många artiklar som möjligt hålla högsta kvalitet. 

 

Analys  

En kvalitativ manifest innehållsanalys användes för att stora textmängder skulle kunna 

behandlas i artiklarna. Att innehållsanalysen var manifest innebar att den höll sig till det 

textnära och självklara innehållet och formulerades på en deskriptiv nivå indelad i kategorier 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2017) Artiklarna lästes först individuellt av båda 

författarna och därefter analyserades på ett textnära och deskriptivt sätt för att visa på det 

uppenbara innehållet i artiklarnas resultatsektion (Hällgren Graneheim, & Lundman 2017). 

Innehållsanalysen ledde till en djupare förståelse för den kvalitativa studiens innebörd. Den 

bestod av de fem stegen:  meningsenhet, kondensering, kodning, underkategorisering och 

kategorisering (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Från artiklarnas resultatdel 

identifierades meningsbärande enheter det vill säga den del av artiklarna som skildrade 

studiens syfte. Dessa enheter kondenserades först vilket innebär att de kortas ner och det 

väsentligaste i meningen tas med (Kristensson, 2014). Därefter kodades innehållet vilket 

innebär att det sammanfattades i ett par ord. Därefter delades koder som hörde ihop med 

avseende på innehåll upp i underkategorier. Dessa grupperades i sin tur i flera 

huvudkategorier (Forsberg & Wengström, 2016; Lundman & Hällgren Graneheim, 2017; 

Kristensson, 2014). För exempel på utförande av analysförfarandet, se Bilaga 3. 
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Förförståelse 

Alla bär vi på förförståelse om vår omvärld. Den är en slags förståelse vi människor har och 

den finns hos oss både i vår medvetenhet men även i det omedvetna (Ekebergh, 2015). 

Författarna till denna studien bör vara medvetna om sin egen förförståelse eftersom de har 

erfarenhet och kunskap i ämnet då den ene är förälder till ett autistiskt barn och den andre har 

personer i sin närhet med denna diagnos. När förförståelsen medvetandegörs så är det lättare 

att hålla sig neutral i analysen och inte låta resultatet påverkas av de personliga erfarenheterna 

(Olsson & Sörensen, 2011).  

 

Forskningsetiska aspekter 

Ett grundläggande dokument med etiska regler som måste följas är Helsingforsdeklarationen 

(2013). Utifrån denna har etiska överväganden gjorts och de originalartiklar som är med i 

denna litteraturstudie har alla genomgått en etisk granskning. Wallengren & Henricsson 

(2012) skriver att det är av stor vikt att enbart ta med artiklar som har godkännande av den 

etiska kommittén.  En av de utvalda artiklarna hade dock ingen tydlig beskrivning kring etiska 

aspekter men eftersom det framgick att hänsyn tagits angående anonymitet och integritet, 

valdes den att inkluderas i studien. Olsson & Sörensen (2011) skriver också att det är av stor 

vikt att inte medvetet förfalska eller förvränga resultat då detta påverkar litteraturstudiens 

trovärdighet. En strävan efter hederlighet och ärlighet i det vetenskapliga arbetet bör finnas 

där resultatet återges på ett noggrant och objektivt sätt så att risken för plagiat och 

förvrängning reduceras (Henricson, 2017).  

 

 

RESULTAT 
 

Efter analys av artiklarna kunde fyra huvudkategorier med tolv tillhörande underkategorier 

identifieras som beskrev familjens upplevelse av att leva med ett barn som har autism (Tabell 

1).  För att göra resultatet mer levande användes citat från de utvalda artiklarna. Dessa citat är 

kursiverade nedan.  

 

Tabell 1. Huvudkategori med tillhörande underkategori 

Huvudkategori Underkategori 

Föräldrarnas känslomässiga utsatthet Förnekelse och Acceptans 

Oro, stress och sömnlöshet 

Skuld och skam 

Frustration 

Syskonens känslomässiga dilemma Oro och stress 

Olust och agg 

Syskonkärlek 

Familjens känsla av hopplöshet Barnets beteende 

Social isolering 

Brister och okunskap 

Familjens känsla av möjligheter Hopp och glädje 

Tillgängliga resurser 
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Föräldrarnas känslomässiga utsatthet 

 

Förnekelse och acceptans 

Föräldrarna förnekade ofta först att barnet hade en funktionsnedsättning. Roberts, Hunter & 

Cheng (2017) fann att föräldrar hellre pratade om hur andra skulle förhålla sig till barnet än 

att berätta att barnet var autistiskt. Eftersom föräldrarna hade svårt att acceptera 

funktionsnedsättningen försökte de ibland att skapa en “skyddad” värld runt dem och barnet 

där sjukdomen inte existerade (Montaque, Dallos & McKenzie, 2018). Att acceptera att barnet 

hade autism kunde initialt vara svårt även om många föräldrar innerst inne visste att barnet 

troligen hade denna funktionsnedsättning. ”You know in your heart that it is probably autism” 

(Hall & Graff, 2010, s 196). 

 

När föräldrar väl accepterat funktionsnedsättningen hade de inte heller svårt att se sitt barn 

som vilket annat barn som helst. Föräldrarna ville inte att barnet skulle var annorlunda men 

när de accepterat att autism var en del av hur barnet var, tyckte de ”plötsligt” inte längre att 

barnet var speciellt konstigt (Roberts et al., 2017). 

 

Oro, stress och sömnlöshet 

När ett barn fått diagnosen autism så påverkade det hela familjen. Föräldrarna upplevde oro 

och stress över de konsekvenser deras olika beslut fick för hela familjen. Detta kunde leda till 

att när föräldrarna skulle fatta beslut istället blev handlingsförlamade (Hodgetts, Nicholas & 

Zwaigenbaum,, 2013; Hoogsteen & Woodgate, 2013 ). 

   

Många föräldrar tyckte att det “nya okända”, det vill säga autismdiagnosen, överväldigande 

dem med känslor, osäkerhet och oro för framtiden, exempelvis vad som skulle hända med 

deras barn när de var döda och inte längre kunde ta hand om dem (De Grace, Hoffman, 

Hutson and Kolobe, 2014; Hall & Graff, 2010.; Hodgetts et al., 2013). De kände också en oro 

för hur de skulle klara av att hantera barnet här och nu. ” I remember like shutting my 

bedroom door and crying and thinking how is this ever going to get better” (Hoogsteen & 

Woodgate, 2013 s 137). 

 

Den ene föräldern upplevde det som stressande om den andre föräldern gick omkring och 

klagade över att hen inte orkade mer. Båda föräldrarna kände oro och stress när barnet fick 

utbrott och både ville och inte ville undvika dessa (Montaque et al., 2018). Att aldrig få sova 

en hel natt på grund av det autistiska barnets nattliga rutiner och sömnproblem skapade också 

oro och stress hos de vakna föräldrarna (Hodgetts et al., 2013; Roberts et al., 2017). ” We 

were just like zombies” (Roberts et al., 2017 s e7). 

 

Skuld och skam 

Föräldrar till barn med autism kände ofta mycket skuld och skam. Detta berodde på att de 

kände att de försummade de andra syskonen eftersom det autistiska barnet tog så mycket tid 

med alla sina olika rutiner (DeGrace et al., 2014; Hall & Graff, 2010; van Tongerloo, van 

Wijngaarden, van der Gaag and Lagro-Janssen, 2014). Föräldrarna kände också skuld över 

hur de hanterade sitt ingripande vid barnets utbrott och att de inte alltid kunde hantera eller 

orkade ingripa när det inträffade. Föräldrar kände dessutom ofta skuld och skam då de 

upplevde att omgivningen såg ner på dem och ansåg dem vara dåliga föräldrar (Gorjy., 

Fielding & Falkmer, 2017; Hodgetts & Woodgate., 2013; Montaque et al., 2018). De 
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anklagade ofta sig själva för utbrotten men bad inte omgivningen om hjälp på grund av 

stolthet och skam. ” I just got to the point where I was just like I can’t do this but again, I 

don’t know why now I didn’t ask for any help. I think it’s probably because I was em probably 

pride really because I worked at the nursery” (Montaque et al., 2018 s 134). 

 

Frustration 

Föräldrarna kände frustration över att de inte fick någon tid över till sig själva (Hall & Graff, 

2010; Hoogsteen & Woodgate, 2013; Roberts et al., 2017). Att egentid var viktigt bekräftades 

sedan i Hoogsteen & Woodgate (2013) studie där föräldrar uttryckte att det var viktigt att 

finna egentid eftersom om denna saknades så ledde det till än större frustration då föräldrarna 

inte kände att de då var bra för någon. ” Initially I didn’t worry about getting exercise for 

myself…that´s really switched over…if I don´t get out there and get some of the stress off...I’m 

not going to be good to anybody” (Hoogsteen & Woodgate, 2013 s 138).  

Föräldrar uttryckte frustration och osäkerhet i hur de skulle uppfostra det autistiska barnet på 

grund av dennes omedgörlighet (Corsano, Musetti, Guidotti and Capelli, 2017; Derguy, 

Michel, M’Bailara, Roux and Bouvard, 2015; Hoogsteen & Woodgate, 2013). Enligt Mount 

& Dillon (2014) kunde denna frustration minskas genom att man var försiktig vid tillämpning 

av nya färdigheter i sin uppfostran och förde in det nya i lagom dos.  

 

Föräldrar kände sig också frustrerade över det stora ansvar de fick ta och hur mycket de fick 

slåss för sitt barns rättigheter på grund av den ansvarslöshet de upplevde att samhället visade. 

” It’s incredible tough to be fighting against the school about the child’s right to support” 

(Westman Andersson et al., 2017 s 1789). 

 

Syskonens känslomässiga dilemma 

 

Oro och stress 

Syskonen kände oro, stress och otrygghet vid utbrott från det autistiska syskonet, men för att 

inte skapa fler problem för sina föräldrar så försökte de dölja denna. De beskrev den oro de 

kände vid utbrotten då deras syskon skrikandes sprang runt i huset oro (Corsano et al., 2017; 

Gorjy et al., 2017). ” If my brother’s having a hard time...Like if he has a meltdown. He gets 

angry and punching and biting… He starts smacking himself in the head and talking to 

himself. He acts likes he has an evil lady in his head and she tells him to do nasty things like 

hurt himself and other people” (Gorjy et al., 2017 s 1491). 

 

Det var vanligt att syskon, trots mindre uppmärksamhet från föräldrarna, tog på sig ett 

överdrivet stort ansvarstagande gentemot sitt autistiska syskon (Corsano et al., 2017; Gorjy et 

al., 2017; Ward, Smith Tanner, Mandleco, Dyches and Freeborn, 2016). De betedde sig ibland 

som “extra” föräldrar fast beslutna att lösa familjens alla problem och hålla koll på syskonet 

för att göra vardagen så normal och hanterbar som möjligt. ” I feel like I’m a third guardian 

(Gorjy et al., 2017 s 1491). 

 

Syskonen oroade sig också för sitt autistiska syskons framtid och var denne skulle bo men 

behöll oftast dessa känslor för sig själva för att inte späda på sina föräldrars oro (Corsano et 

al., 2017). 
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Olust och agg 

En del syskon tyckte det var jobbigt att ha ett autistiskt syskon, dels för att syskonet ofta skrek 

och förstörde saker, dels för att det tog mycket av föräldrarnas tid i anspråk. Ibland kände 

syskonen agg gentemot det autistiska syskonet eftersom de upplevde att de fick mindre 

uppmärksamhet från sina föräldrar (Ward et al., 2017). Aggen syskonen kände kunde också 

bero på att de hade problem med att hitta något ställe där de fick vara i fred. Enligt Gorjy et 

al. (2017) använde syskonen ofta det egna rummet som en fristad för återhämtning och 

välbefinnande. Men det var inte alltid så lätt att få vara ifred där heller då det autistiska 

syskonet kunde komma instormande och skrikande börja slåss (Ward et al, 2016).  

 

En del syskon hyste olustkänslor för sitt autistiska syskon. Det autistiska barnets syskon 

kände ibland att de fick göra många uppoffringar för syskonet som de inte bara upplevde vara 

sjukt och problematiskt utan även mycket krävande. En del gick så långt att de mer eller 

mindre ville avsäga sig syskonskapet (Corsano et al., 2017). ” I will see my brother only if I 

meet him by chance when I go to visit my parents. Nothing more” (Corsano et al., 2017 s 

157).  

  

Syskonkärlek 

Det var inte alla syskon som kände olust och agg för sitt autistiska syskon. Många syskon 

uttryckte att trots alla anpassningar de fått göra i sina liv så fick det många positiva effekter på 

längre sikt i form av stärkt syskonrelation och -kärlek. I flera studier uttryckte syskonkärleken 

till sitt autistiska syskon. De tyckte hen var en underbar person och vän som var rolig att leka 

och vara med. Hen spred också glädje och var en tillgång för hela familjen (Corsano et al, 

2017; Gorjy et al., 2017; Ward et al, 2016). Av sitt autistiska syskon fick de lära sig vad 

ovillkorlig kärlek var och detta hade gett dem en livserfarenhet och ökad förståelse för andra. 

” A wonderful person and who is available to the whole family” (Corsano et al., 2017 s 156). 

” He’s so nice to be around and loves everyone...he’s really funny and makes us laugh” 

(Ward et al., 2016 s 72). 

 

Familjens känsla av hopplöshet  

 

Barnets beteende 

Familjen upplevde många gånger det autistiska barnets uttryckssvårigheter frustrerande. De 

hade svårt att prata med hen då hen grät mycket och inte kunde uttrycka sig så man förstod 

vad hen menade/ ville (Ward et al., 2016). Hen var oftast inte heller intresserad av vad de ville 

säga till hen. Om hen tilltalade dem så var det oftast med en upprepning av samma fras gång 

på gång vilket gjorde att familjen upplevde en känsla av hopplöshet (Roberts et al, 2017; 

Ward et al., 2016). 

 

Uttryckssvårigheterna gjorde ofta det autistiska barnet frustrerat och kunde leda till 

humörsvängningar från ena stunden till den andra. Barnet uttryckte ett aggressivt utåtagerande 

beteende gentemot sin omgivning då det sprang omkring skrikandes i huset, knuffade till 

personer och slog i dörrar. ” He is a big boy who tackles me down… he knocked the door off 

the wall and locked us out of the house” (Hall & Graff, 2010 s 194). 

 

Det autistiska barnets oro kunde få konsekvenser i familjens vardag då oväntade besök och 

resor kunde ställa till det för barnet på grund av dennes problem med att förstå och uttrycka 

sina behov och önskemål. Även om familjen tyckte att de uttryckt sig klart och tydligt så 

missförstods detta ändå ofta av det autistiska barnet (Montaque et al., 2018). ” My parents had 
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come round sort of unexpectedly which was okay but my daughter doesn’t really like people 

turning up unexpectedly” (Montaque et al., 2018 s 129). 

 

Social isolering 

Föräldrar till barn med autism kände sig isolerade på grund av barnets beteende. Eftersom det 

var svårt att förutse hur det autistiska barnet skulle reagera i olika sammanhang så valde 

föräldrarna ofta att stanna hemma (Hall & Graff, 2010; Hodgetts et al., 2013). Många 

autistiska barn hade svårt för nya miljöer och olika sorters ljud och hur de reagerade varierade 

med alltifrån lättare oro, skrik, gråt till riktigt aggressiva utbrott då det kastade och förstörde 

föremål och vägrade att samarbeta. Detta gjorde det svårt för familjen att gå ut och äta, hälsa 

på vänner och bekanta, åka på utflykter eller semestrar (Hodgetts et al., 2013; Mount & 

Dillon, 2014, Ward et al., 2016). ” It’s kind of hard sometimes that we can’t do all the things 

we would’ve normally been able to do” (Ward et al., 2016 s 72). 

 

Föräldrar kunde också uppleva sig isolerade på grund av omgivningens oförstånd. De tyckte 

att samhället och människorna var dömande och att de inte passade in (Gorjy et al., 2017). 

Hoogsteen & Woodgate (2013) fann att föräldrar avskärmade sig från omvärlden på grund av 

att ingen förstod eller ville förstå medan Derguy et al. (2015) fann att familjer isolerade sig då 

de inte kunde acceptera omgivningens “överreaktion” på deras autistiska barn. Föräldrar som 

kände sig isolerade visste inte hur eller om de orkade berätta för sina vänner och sin släkt om 

barnets problem vilket fick dem att uppleva en känsla av hopplöshet.  

 

Brister och okunskap 

De samhälleliga brister som föräldrar upplevde berodde mycket på okunskap hos de som 

kallade sig professionella. Både Hall & Graff (2010) och Westman Andersson et al. (2017) 

fann att föräldrar upplevde det frustrerade när de märkte att de hade mer kunskap om autism 

än de professionella. Avsaknad av kompetens och hög personalomsättning skapade inte heller 

några förutsättningar för den kontinuitet som familjen så väl behövde (Westman Andersson et 

al., 2017). Föräldrarna som ofta hade många frågor visste inte vem de skulle vända sig till för 

att få svar på dessa eftersom de inte var säkra på att den person de haft kontakt med 

fortfarande var tillgänglig (Derguy et al., 2015). ” He got his on individual support but not 

trained so that person quit all the time due to not suitable. Staff turnover high” (Westman 

Andersson et al., 2017 s 1789). 

 

Enligt Westman Andersson et al. (2017) kunde föräldrarna uppleva att hjälp och stöd var 

ojämnt fördelat över landet och man måste bo på rätt ställe i Sverige för att få den hjälp man 

behövde. På grund av det bristfälliga samhälleliga stödet och avsaknad av rådgivning fick 

många föräldrar sköta det mesta själva och fick därför inte heller det stöd i hemmet de 

behövde för att kunna återhämta sig. Istället var det äldre syskon och grannar som fick hjälpa 

till. Detta kunde leda till otrygghet i familjen och problem med de inbördes relationerna (Hall 

& Graff, 2010; van Tongerloo et al., 2014; Westman Andersson et al., 2017). När Derguy et 

al. (2015) frågade föräldrar till barn med autism om vilka stödformer de hade behov av fann 

de just att relations- och känslomässigt stöd tillhörde de stöd som föräldrarna saknade och 

efterfrågade mest.  

 

På grund av omgivningens okunskap upplevde både föräldrarna och syskonen till autistiska 

barn hopplöshet. Okunskap hos personal i skolan och inom barnomsorgen gjorde det svårt för 

dem att förstå och tolka autistiska barns behov vilket både var oroväckande och frustrerande 

för deras föräldrar (Hall & Graff, 2010; Mount & Dillon, 2014). Syskon vågade inte bjuda 

hem kamrater om inte dessa också hade syskon som hade autism eftersom de vara rädda för 
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vad deras okunskap om autism annars kunde få för konsekvenser.” When I found out a 

classmate had a brother with an ASD I felt more at ease, I could invite him home and I knew 

he understood me” (Corsano et al., 2017 s 157).   

 

Familjens känsla av möjligheter 

 

Hopp och Glädje 

En del föräldrar hade en tro om att deras barn skulle bli bättre och de gladde sig åt att 

diagnosen hade fört dem samman som föräldrar. Föräldrarna fann glädje i att de genom att 

kommunicera med varandra och övriga familjemedlemmar hade fått en starkare och mer 

sammansvetsad familj (Hall & Graff, 2010; Mount & Dillon, 2014; Roberts et al., 2017). 

Enligt DeGrace et al. (2014) var det stöd och engagemang från hela familjen som gav styrka 

och hopp att gå vidare. Genom att använda familjen och andra familjer som katalysatorer när 

man rörde sig genom det nya och okända lyckades man förstå sin situation bättre och hitta 

nytt hopp och styrka. 

 

Föräldrarna kunde uppleva det påfrestande att uppfostra och lära sitt autistiska barn nya saker. 

De fann dock glädje och hopp i de positiva framsteg som barnet ibland ändå gjorde. ” He 

wasn’t going to do it. Then, one day, he just did it…He’s exercising; change the ways he’s 

eating...He’s discovered girls, I think. The sentiment was captured in. We danced for joy” 

(Roberts et al., 2017 s e6).  

 

Tillgängliga resurser 

Föräldrar vars barn fick stöd och hjälp från samhället upplevde ofta denna som positiv. De 

kände sig tacksamma och mådde bra när stödpersonen hade rätt social kompetens och kunde 

hjälpa deras barn (DeGrace et al., 2014; Westman Andersson et al., 2017). ” She is the one 

who helped our son to be the amazing guy he is today. We are eternally grateful” (Westman 

Andersson et al., 2017 s1793). 

 

Andra föräldrar i liknande situation var också en positiv resurs för föräldrarna. När de 

träffades kunde de utbyta erfarenheter, få saker förklarade och lära sig av varandra 

Föräldrarna var även sina egna resurser då de själva sökte kunskap och utbildade sig inom 

autismområdet (DeGrace et al., 2014; Hall & Graff, 2010; Montaque et al., 2018). 

 

 

DISKUSSION 
 

Det framkom i resultatet att föräldrar har en känslomässig utsatthet på grund av förnekelse av 

diagnos, oro och stress som en följd av barnets beteende och en oviss framtid. Syskons 

känslomässiga utsatthet skapas av den oro och den stress som syskon upplever när de växer 

upp med ett autistiskt syskon och tvingas ikläda sig rollen som ”extraförälder”. Familjen blir 

ofta socialt isolerad på grund av omgivningens oförståelse för de utmaningar som en familj 

med ett autistiskt barn möter i sin vardag. Den erfarenhet som kärleken till det autistiska 

syskonet ger har dock syskonen med sig i livet vilket gör det lättare för dem att se positiva 

egenskaper hos andra människor trots olikheter.  
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Metoddiskussion 

Denna studie utfördes som en kvalitativ litteraturstudie. En litteraturstudie är passande när 

olika forskningsresultat ska sammanställas eller när en fördjupning inom ett ämne ska göras 

(Kristensson, 2014). Att studien är kvalitativ ökade förståelsen för det studerade fenomenet 

det vill säga att som förälder och syskon leva med ett barn som har autism (Polit & Beck, 

2017). Eftersom det är första gången författarna genomför en litteraturstudie så kan 

datainsamling, granskning och analys påverkats av författarnas oerfarenhet och den 

begränsade tid de hade till sitt förfogande. Denna studies trovärdighet har stärkts genom att 

två databaser med omvårdnadsfokus använts då detta ökar möjligheterna att finna artiklar som 

svarar an på studiens syfte. Sökorden som använts till denna studie anses vara relevanta och 

svarar väl på dess syfte (Henricsson, 2017). Efter att en analysering av flera artiklar gjorts kan 

en sammanställning av individuella upplevelser skapas från ett stort urval och på så sätt bidra 

till en helhetssyn av familjens upplevelser av att leva med ett autistiskt barn. Willman et al. 

(2011) menar vidare att eftersom en kvalitetsbedömning är personlig så påverkas resultatet av 

bedömningen då fler än en har kvalitetsbedömt de utvalda artiklarna. Författarna valde därför 

att först läsa artiklarna var för sig och därefter jämföra de individuella bedömningarna av 

resultaten från de utvalda artiklarna med varandra för att stärka tillförlitligheten av det 

framkomna. Avgränsning gällande artiklarnas publiceringsår gjordes. Artiklarna skulle vara 

högst åtta år gamla då dagens forskning går snabbt framåt (Willman et al., 2011).  

Även en empirisk studie med intervjuer hade kunnat vara ett möjligt metodval som författarna 

också övervägde men sedan uteslöt då en sådan ansågs vara för tidskrävande (Willman et al., 

2011). 

   

Inklusionskriterier och exklusionskriterier användes för att avgränsa sökningarna och lättare 

finna artiklar som svarade till studiens syfte. Willman et al. (2011) beskriver att hänsyn bör 

tas till språkliga begränsningar och att ett språk som behärskas bör väljas, varav endast 

artiklar skrivna på engelska valdes att inkluderas i studien. Inga avgränsningar gällande 

föräldrars och syskons ålder gjordes vilket kan ha påverkat studiens resultat då deras tidigare 

livserfarenhet kan ha varit olika. Familjemedlemmarnas tidigare erfarenheter kan ha bidragit 

till ett intressant resultat med upplevelser av vardagen genom olika perspektiv, vilket kan ses 

som en styrka för studien.  De till resultatet utvalda artiklarna berörde enbart autism och 

involverade familjemedlemmar som levde tillsammans med ett sådant barn Inga artiklar som 

berörde autism i Asien eller Afrika togs heller med i denna studie eftersom författarna ansåg 

att deras livsbetingelser och sätt att hantera funktionsnedsättningen oftast var för olik den i 

Europa och Amerika. Enligt Tait, Fung, Hu, Sweller och Wang (2016) var det först i slutet på 

1980-talet som autism började identifieras bland barn i Asien och det dröjde ända fram till 

början av 2000-talet innan densamma erkändes som en funktionsnedsättning. I Asien saknas 

fortfarande generella diagnoskriterier och regelverk för diagnosticering. Det finns dessutom 

stora brister i både den samhälleliga och sociala förståelsen vilka enligt Tait et al. (2016) går 

igen i de flesta asiatiska och även afrikanska länderna. 

 

De valda meningsenheterna översattes till svenska med hjälp av lexikon samt av två personer 

i detta fallet författarna, för att minska risken för missuppfattning av texten. De citat som 

användes i resultatdelen valde författarna att inte översätta för att på så sätt minimera risken 

av förlorad innebörd (Kristensson, 2014). Författarna var under studiens gång medvetna om 

sin förförståelse och har försökt vara så neutrala som möjligt i sina analyser av texterna. 

Genom att skriva ner tidigare lärdom och förväntningar och sedan tillsammans diskutera och 

reflektera över förförståelsen har författarna försökt minska dess påverkan på resultatet 

(Henricsson 2017). 
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Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva familjers upplevelser av att leva med ett barn som har 

autism. I studien framkommer att autism är en funktionsnedsättning som är en utmaning både 

för föräldrarna och syskonen. Resultatet indelas i de fyra huvudkategorierna: Föräldrarnas 

känslomässiga utsatthet, Syskonens känslomässiga dilemma, Familjens känsla av hopplöshet 

och Familjens känsla av möjligheter. 

När ett barn i en familj uppmärksammas för sitt udda beteendemönster och andra typiska 

autistiska särdrag väcker detta en mängd med olika känslor hos dennes föräldrar vilka kan ta 

sig olika uttryck. Föräldrar kan hamna i kris, anklaga sig själva och bryta ihop medan vissa 

förnekar det hela (Lindberg & Valsö, 2015). Resultatet i denna studien visar på att en del 

föräldrar känner sig först besvikna och nästan lite lurade då de drömmar och planer det har för 

sitt barn nu inte längre kommer infrias. Föräldrarnas känslor går från förnekelse till acceptans 

när deras barn får en autismdiagnos. Detta resultat styrks av den reaktion mammorna till barn 

som precis fått diagnosen uppvisar i Lopez, Magana, Xu och Guzman (2018). Mammorna 

uttrycker att förnekelse är en av de mest intensiva känslomässiga reaktionerna diagnosen bär 

med sig men när de väl accepterar diagnosen så upplever de känslor av acceptans och 

befrielse. De finner istället att det är de små sakerna som betyder något. Den belöning de får i 

form av att barnet haft en bra dag hemma eller på förskolan är värt minst lika mycket (Cheuk 

& Lashewicz, 2015). Tidig upptäckt av autism i kombination med förståelse skapade ofta en 

tro på framtiden även för familjer med autistiska barn (Benderix, 2007; Davis, Clifton & 

Papadopoulos, 2014).  

 

Att vara förälder till ett barn med autism medför ett lidande som kan ta sig i uttryck på olika 

sätt. Det kan handla om skuld som i sin tur skapar oro och stress. Hur lidande än visar sig så 

finns det där hela tiden och påverkar föräldrarnas dagliga liv. Resultatet från föreliggande 

uppsats visar att föräldrarna är känslomässigt utsatta när de har ett autistiskt barn. De känner 

att de inte räcker till för någon, allra minst sig själva. Det finns varken tid för egna aktiviteter 

än mindre för återhämtning. Många sömnlösa nätter som följd av det autistiska barnets 

sömnproblem skapar oro och stress hos föräldrarna som ligger vakna med många tankar om 

hur framtiden kommer att te sig och om de kommer få den hjälp de så väl behöver. De vakna 

nätterna gör att föräldrarna har svårt att hantera barnets utbrott som de önskar vilket skapar 

frustration och skuld över det mindre lämpliga beteende de uppvisar inför barnet. Det dåliga 

samvetet beror också på den skuld och frustration de känner över att inte hinna med övriga 

barn. Detta bekräftas av Myers, Mackintosh & Goin-Kochel (2009) där föräldrar uttrycker sin 

förtvivlan över att syskonen alltid blir åsidosatta. Denna förtvivlan är bara en av alla de 

känslor som föräldrarna upplever och som på sikt leder till en känslomässig utmattning. Detta 

styrks av vad Bessette Gorlin, McAlpine, Garwick and Wieling (2016) finner i sin studie där 

man ser att föräldrarna upplever sömnlösa nätter och en konstant stress och framtidsoro. 

Enligt författarna leder alla de negativa känslor som föräldrar erfar till att de har svårt att finna 

mening i tillvaron vilket i sin tur bidrar till ett upplevt livslidande. Men O’Brien (2015) menar 

att de föräldrar som anpassar familjelivet mer efter det autistiska barnets behov upplever 

mindre stress och har mindre problem med beteendestörningar än de som låter bli detta. 

Autism medför förändringar i tillvaron och därmed även i livsvärlden. För att återfå trygghet 

och stabilitet i sin vardag bör dessa förändringar i livsvärlden ske stegvis. I systemteorin 

kallas detta att föra in det nya främmande i lagom dos, dels för att inte skapa oro och 

frustration hos det autistiska barnet dels för att hinna utvärdera så den nya rutinen verkligen 

fungerar. Om det främmande förs in i lagom dos så nås enligt Öquist (2008) målen lättare. 

Detta görs genom att bygga in rutiner och struktur i vardagen och emellanåt föra in lagom 

stora doser av det nya främmande. Om föräldrarna gör på detta sätt så blir det, enligt 
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författarna till den här studien, lättare för dem att undvika en känslomässig utmattning. Detta 

kan sjuksköterskan i sin yrkesprofession hjälpa till med eftersom hen möter de autistiska 

barnen och deras familjer. Dessa möten kan ses som omvårdnadsåtgärder där sjuksköterskan 

stöttar familjen och hjälper dem att föra in nya rutiner i vardagen. Sådana möten leder oftast 

till en djupare förståelse för familjens livssituation och för varandras utgångspunkter.  

Sjuksköterskan är expert inom sitt område och familjemedlemmar har sin kunskap och sina 

erfarenheter och då kan sjuksköterskan med sin expertis hjälpa familjen att få upp ögonen för 

de tillgångar och styrkor som finns att tillgå både inom och utanför familjen. Detta gör att 

sjuksköterskan blir en del av deras livsvärld (Benzein et al., 2017).  

 

Resultatet visar att syskonen tar överdrivet ansvar för sitt autistiska syskon och beter sig ofta 

som en extra förälder. I denna rollen håller de sina känslor och rädslan inför eventuella utbrott 

för sig själva för att inte späda på sina föräldrars oro. De får inte heller ”lön för mödan” hos 

föräldrarna trots allt ansvar de tar. Istället får de mindre uppmärksamhet och egentid med 

föräldrarna. Detta stämmer överens med Myers et al. (2009), att syskonen känner sig 

försummade, ledsna och sårade av sina föräldrars tillkortakommanden. Vidare visar resultatet 

att syskonskapet påverkas också negativt då syskonen inte får vara i fred eller kan ta hem 

vänner och detta väcker känslor som olust och agg. Walton & Ingersoll (2015) ser också i sin 

studie att syskonen undviker sitt autistiska syskon då de känner olust inför de aggressioner 

som de kan vänta sig. Istället drar de sig undan till sina rum som för dem blir deras trygga 

borg. Författarna till denna litteraturstudie anser att det är viktigt att föräldrarna lär sig hantera 

situationen i hemmet på ett bra sätt och att de ger syskonen möjlighet att dra sig tillbaka till 

det egna rummet för återhämtning. Eftersom syskonen kan vara rädda för att ta hem kompisar 

är det upp till föräldrarna att skapa rum där syskonen kan umgås med sina vänner utan att bli 

störda. Hur syskon påverkas av att växa upp med en bror eller syster med autism varierar och 

har med deras personligheter att göra men även svårighetsgraden av autism hos det autistiska 

syskonet påverkar och syskonen kan ha många tankar och känslor som skrämmer dem. Wing 

(2012) hävdar att det är av största vikt att som förälder vara öppen och berätta om autism. 

Detta instämmer författarna i och menar att om föräldrarna vågar vara mer öppna och dela 

med sina av sina kunskaper och erfarenheter så kan det autistiska barnets syskon känna en 

trygghet i situationen hemma. Resultatet visar också på att syskonen ofta behåller sina tankar 

och sin oro för sig själva. Även här tror författarna att det är viktigt att föräldrarna tar sig tid 

till att tala med syskonen om deras oro och upplevda känslor. På så sätt kan syskonen erhålla 

även en inre trygghet.   

 

Trots att syskonen har negativa upplevelser så upplever de i denna studie också fina stunder 

med sitt autistiska syskon som stärker syskonrelationen. De bortser från syskonets utbrott och 

humörsvängningar och ser istället denne som en glädjespridare och en tillgång för dem och 

familjen. Detta stämmer överens med det Connell, Halloran & Doody (2014) finner att systern 

till en autistisk pojke upplever att inte bara hennes och mammans relation blivit bättre utan att 

de alla tre har fått en mer kärleksfull relation på grund av broderns ”kravlösa” kärlek. Systern 

erfar också att ha ett autistiskt syskon aldrig påverkar henne och hennes vänskapsrelationer 

negativt. Hon känner sig inte annorlunda eller låter bli att ta hem kompisar (Connell et al., 

2014). Resultatet pekar på att den kärlek syskonen känner, trots sin utsatthet, har positiva 

effekter både på familjesammanhållningen och på omgivningen då dessa gör dem mer 

ödmjuka, ger dem större förståelse och tolerans i möten med andra. Detta bekräftar Bessette 

Gorlin et al. (2016) och Myers et al. (2009) som beskriver syskonen som mer förstående, 

ödmjuka och med en empati som ”blommar ut” med tiden både i familjen och tillsammans 

med andra. Författarna till den här studien menar att syskonen kan ha nytta av de erfarenheter 
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kärleken till det autistiska syskonet ger dem då de har lättare att se positiva egenskaper hos 

andra människor trots olikheter.   

    

Det autistiska barnets beteende och frustration leder ofta till isolering. Resultatet från denna 

studien visar på att denna isolering är både av frivillig art, på grund av omgivningens 

okunskap och reaktioner, och av ofrivillig art, då barnet kan ha svårt för nya miljöer. Bessette 

Gorlin et al. (2016) menar i sin studie att familjerna många gånger tvingas stanna hemma på 

grund av det autistiska barnets behov eller väljer att stanna hemma på grund av oförstående 

omgivning. Om familjemedlemmarna är medvetna om de dagliga begränsningarna kring 

aktiviteter så tror denna studies författare att det kan hjälpa familjen att uppskatta de 

aktiviteter som de tillsammans ändå ibland kan delta i och detta kan stärka 

familjesammanhållningen och minska det livslidande som isolering leder till. 

 

I resultatet framkom att föräldrar upplever oförstånd, nonchalans och okunskap från de som 

kallar sig professionella eftersom föräldrarna erfar sig ha mer kunskap om autism och de har 

också svårt att få svar på frågor kring funktionsnedsättningen. Även föräldrarna i Strunk, 

Pickler, McCain, Ameringer, and Myers (2014) studie har samma erfarenhet. För att få 

vetskap om autism så får de själva stå för kunskapsinhämtningen utan hjälp av någon 

professionell vårdgivare. Detta styrks av både Bonis & Sawin (2016) och Bessette  Gorlin et 

al. (2016) studier som finner att föräldrar kämpar för att få hjälp, men ofta möts av okunskap. 

Utöver detta finns det en brist på kommunikation och långa väntetider för att få hjälp och 

stöd. Resultatet i denna studien pekar på att detta troligen beror på den höga 

personalomsättningen och en ojämn fördelning av resurser beroende på var du bor i landet. 

Detta stämmer också med det Strunk et al. (2014) finner. Brist på stöd från samhället är 

således något som författarna till denna studie noterar som ett allvarligt problem. Detta tar sig 

uttryck i att familjen själv får sköta det mesta eller med hjälp av släkt och vänner. Lopez et al. 

(2018) får liknande resultat i sin studie där familjer för det mesta får be släkten om hjälp.  

Detta kan skapa konflikter i familjen och kan enligt författarna till denna litteraturstudie leda 

till onödiga separationer och onödigt livslidande som skapar otrygghet i familjens livsvärld. 

När en familjs livsvärld plötsligt ändras genom att en familjemedlem får diagnosen autism så 

har sjuksköterskan en viktig roll i den ändrade livssituation. För att familjer ska kunna känna 

sig trygga med samhällets vård har sjuksköterskan en viktig roll då hen genom att utgå från 

familjens livsvärld och deras upplevelser arbetar utifrån omvårdnadsprocessen. Detta innebär 

att vården utgår från en omvårdnadsdiagnos där bedömning, planering och genomförande av 

dessa vårdhandlingar sedan görs. Därefter gör sjuksköterskan en utvärdering och en 

bedömning av resultatet tillsammans med familjen för att på så sätt undvika onödigt lidande 

(Florin, 2014). 

 

I denna studies resultat framkom att de som får hjälp från samhället är nöjda med stödet när 

stödpersonen har rätt kompetens. När familjen ser det autistiska barnet som en resurs blir det 

också lättare att hitta glädje i livet. De lär sig uppskatta de små sakerna och finner glädje i att 

det autistiska barnet för dem samman som familj. Detta styrks av Myers et al. (2009) studie 

där föräldrar säger att förändringarna de fått göra lett till att de uppskattar sina liv mer och att 

det viktiga för dem nu är att vara glada och ha roligt tillsammans. Föräldrar i litteraturstudien 

har hopp om att det autistiska barnet ska bli bättre och att de alla ska få ett bättre liv. Detta 

stämmer överens med det som Almeida da Silva, Sousa Cavalho Filha, dos Anjos Lima, 

Laurindo da Silva, de Melo Vilanova, & Palhano dos Santos (2017) finner i sin studie 

beträffande livskvalitet hos det autistiska barnet. De konstaterar att livskvaliteten, som en 

följd av ett gott omhändertagande av barnets basala behov, inte bara upplevs bli bättre för 

barnet, utan för hela familjen. I systemteorin ses familjen som ett system och om det sker en 
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förändring i en del, det vill säga hos en av familjemedlemmarna, så påverkar det övriga delar 

(Benzein et al., 2017; Öquist, 2008). Författarna ser i studien att om det autistiska barnets 

familj bara har ”rätt tänk” och om rätt resurser sätts in så finns stora möjligheter för ett tryggt 

och bra liv. Vilket Lindsey and Barry (2018) instämmer med i sin studie när de konstaterar att 

med resurser i den egna familjen samt gott samhällsstöd kan livslidande och den psykiska 

stressen minimeras och hela familjen kan tillsammans uppleva en fungerande vardag.  

 

Kliniska implikationer 

Resultatet från den genomförda studien visar på att det saknas kompetens och att det är stor 

omsättningen på personal vilket leder till brist på kontinuitet och att kvaliteten på vården blir 

sämre. Detta leder till onödigt lidande och är ett orosmoment för familjen. Genom att 

sjuksköterskan får en ökad kunskap om hur föräldrar och syskon till autistiska barn upplever 

sin livssituation kan hens omvårdnad förbättras. Om sjuksköterskan har mer kunskap om 

autism så blir hen säkrare i sin yrkesroll och det skapar en trygghet både hos hen och hos 

familjen. 

  

Resultaten visar på att det finns behov av mer kunskap och en ökad medvetenhet om familjer 

med autistiska barns vardagliga liv. Det finns även ett behov av en mer familjefokuserad 

omvårdnad där familjemedlemmarna involveras i vården av det autistiska barnet. Familjen 

behöver även få stöd och information som kan hjälpa dem att bättre hantera sin livssituation. 

Eftersom funktionsnedsättningen inte bara påverkar det enskilda barnet utan hela familjen 

drabbas, så är det viktigt med en forskning som utgår från ett helhetsperspektiv. Genom att 

sjuksköterskan intar ett familjecentrerat syn- och arbetssätt får hen familjen att känna sig mer 

delaktig och sjuksköterskan har då möjlighet att bemöta närstående på ett mer professionellt 

sätt där oro och lidande kan lindras. 

 

Författarna anser också att det finns behov av mer forskning beträffande det autistiska barnets 

beteende då detta framkommer som ett problem i resultatet. Det är av stor vikt att försöka 

hitta orsakerna till de snabba humörsvängningarna och vad som utlöser de tillsynes 

oförklarliga raseriutbrotten så dessa kan minimeras och familjen får en lugnare och tryggare 

livsvärld.  

 

Slutsatser 

Autism hos ett barn påverkar övriga familjemedlemmars vardag på många olika sätt. Eftersom 

barnet har behov av rutiner och struktur tenderar familjens vardag att kretsa runt barnet med 

autism och både föräldrar och syskon påverkas fysiskt, psykiskt, emotionellt och socialt. 

Känslor som stress, oro, skuld, skam och frustration är vanligt förekommande hos både 

föräldrar och syskon och de upplever att funktionsnedsättningen inverkar på deras relationer 

inom familjen, med släkt och med vänner. Familjen känner sig isolerad på grund av 

svårigheter att delta i vardagliga aktiviteter och en oförstående omgivning. Författarna anser 

att detta är viktigt för sjuksköterskan att känna till så hen i sin roll kan stötta familjen bättre i 

hemmet.  

  

Det finns många brister i det samhälleliga stödet vilket dels beror på hög personalomsättning 

dels okunskap. Författarna menar att konsekvenserna av uteblivna stöd till en familj med ett 

autistiskt barn är och drabbar flera. Om familjen inte får hjälp med avlastning tvingas de 

antingen att avlasta varandra eller be närstående om hjälp. Resultatet visar på att detta i sin tur 

skapar nya problem (ex. relationsproblem) och nya behov (ex. äktenskapsrådgivning) som 

familjen inte heller får hjälp med. Författarna anser att här är det som sjuksköterska viktigt att 

ta reda på familjens tidigare erfarenheter av sjukvården för att se vilka typer av relationer som 
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fungerat bra och mindre bra så sjuksköterskan kan guida familjen rätt och ge den stöttning 

familjen behöver för att klara sin vardag. 
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• Vilket land/var är studien utförd? 

Bakgrunden 

• Leder bakgrunden fram till syftet? 

• Belyser bakgrunden huvudområdet? 

• Tas nuvarande kunskap inom det man vill belysa i artikeln upp i bakgrunden? 

Syfte 

• Finns ett synligt och väl definierat avgränsat syfte med studien? 

Design/metod 

• Finns tillvägagångssättet för att svara på syftet tydligt beskrivet i designen?  

• Framställs studiens design? Passar den för studien som genomförts? 

• Framställs det hur data samlats in? 

Urval 

• Finns förklaring på urvalet och urvalsförfarandet?  

• Beskrivs inklusions-och exlusionskriterier? 

• Hur, var och när kontaktades undersökningsgruppen? 

• Beskrivs undersökningsgruppen? Passar den till studien? 

Datainsamling 

• Beskrivs datainsamlingsmetoderna? 

• Vilken insamlingsmetod ändvänts? 

• Är det en passande insamlingsmetod till studien 

Dataanalysmetod 

• Vilken analysmetod användes? 

• Vilken analysmetod användes? 

Etiska övervägande 

• Är studien etisk godkänd? 

• Informerat samtycke? 

Resultat 

• Diskuteras analys och tolkning av resultatet? 

• Verkar resultatet trovärdigt? 

• Hur förstärker man trovärdigheten på resultatet? 

Utvärdering 

• Ger resultatet svar på det man vill undersöka? 

• Stöds författarens resultat av det insamlade materialet? 
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• Vilken slutsats drar författarna av studien? 

• Är slutsatserna rimliga? 

Slutligen 

• Följer studien en röd tråd? 

• Är studien lättläst, välskriven och lätt att förstå? 
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Författare 

Titel 

Årtal 

Land 

Tidskrift 

Syfte med  

Studien 

Design/metod Urval Resultat Etiska 

övervägande 

Kvalitet 

Andersson, G. W., Miniscalco, C., 

& Gillberg, N. 

 

A 6-year follow-up of children 

assessed for suspected autism 

spectrum disorder: Parents’ 

experiences of society’s support. 

 

2017 

 

Sweden 

 

Neuropsychiatric Disease and 

Treatment 

  

Syfte med 

studien var att 

öka kunskaperna 

om föräldrarnas 

erfarenheter 

med vilken hjälp 

och vilket stöd 

de fått efter 

diagnosen vad 

satt. 

Kvalitativ studie 

med induktiv 

ansats. Semi-

strukturerad 

intervjustudie.  

 

Deltagare togs ut 

ur en större 

studie. 56 

föräldrar svarade 

på 30 frågor om 

deras erfarenheter 

och stöd från 

samhället efter 

erhållen 

autismdiagnosen.  

Föräldrarna fick 

ta stort ansvar för 

möten och stöd. 

Stödet upplevdes 

ojämnt fördelat 

både beträffande 

geografiskt och 

professionellt.  

Studien är 

godkänd av 

regionala 

etiska 

kommittén i 

Göteborg. De 

blankett med 

informerat 

samtycke. 

Hög 
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Författare 

Titel 

Årtal 

Land 

Tidskrift 

Syfte med  

Studien 

Design/metod Urval Resultat Etiska 

övervägande 

Kvalitet 

Beth Ward, Brianna Smith 

Tanner, Barbara Mandleco, Tina 

T. Dyches, and Donna Freeborn. 

 

Sibling Experiences: Living with 

Young Persons with Autism 

Spectrum Disorders. 

 

2016. 

 

USA. 

 

Pediatric Nursing. 

 

Lära sig av 

dessa syskon 

hur deras 

upplevelse att 

leva med ett 

syskon som har 

autism 

Kvalitativ 

beskrivande 

design. 

Inspelade semi-

strukturerade 

intervjuer.  

De 3 första 

författarna 

kodade data var 

för sig. 

Författare 4–5 

gav förslag på 

på olika tema 

och subteman. 

 

 

25 familjer med 

ett autistiskt barn 

och ett barn som 

ej har autism och 

det skulle vara 

minst 7 år och 

kunna tala och 

förstå det 

engelska språket.  

av dem som 

kontaktades så 

deltog 16 i 

intervjustudien. 

 

 

Både positiva och 

negativa 

erfarenheter av att 

växa upp med ett 

syskon med 

autism.  

 

Personerna 

som vad med i 

studien vad 

avidentifierade. 

Medel 
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Författare 

Titel 

Årtal 

Land 

Tidskrift 

Syfte med 

studien 

Design/metod Urval Resultat Etiska övervägande Kvalitet 

Gorjy, R. S., Fielding, A., & 

Falkmer, M. 

 

“It's better than it used to 

be”: Perspectives of 

adolescent siblings of 

children with an autism 

spectrum condition. 

 

2017 

 

Australien 

 

Child & Family Social Work 

 

Syftet vad att 

utforska hur 

tonåriga syskon 

till barn med 

autism ser på 

sina liv. 

Kvalitativ studie, 

designen vad 

konstruktiv, 

reflekterande och 

utforskande.  

Barn mellan 12–

17 år med ett 

minst ett syskon 

som är 

diagnostiserade. 

Deltagare 

genom sina 

föräldrar som 

deltagit i 

tidigare projekt. 

Resultatet 

visade på att det 

påverkade 

deltagarnas liv 

på olika sätt. 

Vilket ledde till 

anpassningar 

som deltagarna 

tyckte var värd 

besväret. 

Etiskt godkännande 

via University Human 

Research Ethics 

Committe.  

Deltagare i studien 

fick informationsblad 

och fick skriva på ett 

godkännande. 

Pseudonymer 

användes. Innehållet 

vad avidentifierat.  

Hög 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

         Bilaga 2 s.4 (13) 

Författare 

Titel 

Årtal 

Land 

Tidskrift 

Syfte med  

Studien 

Design/metod Urval Resultat Etiska 

övervägande 

Kvalitet 

Hall, H., & Graff, J. 

 

Parenting Challenges in 

Families of Children with 

Autism. 

 

2010. 

 

USA. 

 

Issues In Comprehensive 

Pediatric Nursing. 

 

Ytterligare 

beskriva hur 

föräldrar såg på 

beteendet på 

sina ASD barn.  

Kvalitativ 

design. 

Gruppintervjuer, 

en intervjuguide 

mailades till 

deltagarna.  

Intervjuerna 

spelades sedan 

in.  

Riktat urval till 

föräldrar med 

barn med 

autism.  

I studien kommer de 

fram till olika källor 

av stress och 

överlevnadsstrategier 

hos föräldrarna  

Skriven och 

muntlig 

information. 

Forskarna 

försäkrar 

deltagarna om  

konfidentialitet 

Medel 
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Författare 

Titel 

Årtal 

Land 

Tidskrift 

Syfte med 

studien 

Design/Metod Urval Resultat Etiskt 

Övervägande 

Kvalitet 

DeGrace, B. W., Hoffman, 

C., Hutson, T. L., & 

Kolobe, T. A. 

 

Families' Experiences and 

Occupations Following the 

Diagnosis of Autism. 

 

2010 

 

USA 

 

Journal Of Occupational 

Science 

 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

familjens 

erfarenheter 

som följde 

efter att barnet 

fått sin 

autismdiagnos. 

Kvalitativ ansats, 

Grounded 

Theory. 

Semistrukturerade 

intervjuer.  

Skickade ut 

flygblad till 

deltagare som 

vad medlemmar 

i 

autismföreningar 

och valde ut sju 

familjer 

Resultatet visar på 

erfarenheter efter 

autismdiagnosen, 

sysselsättning och 

faktorer som 

påverkade familjens 

liv 

University of 

Oklahoma 

Health 

Sciences 

Center 

godkände 

studien. 

Medel 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

         Bilaga 2 s.6 (13) 

Författare 

Titel 

Årtal 

Land 

Tidskrift 

Syfte med 

studien 

Design/Metod Urval Resultat Etiska 

övervägande 

Kvalitet 

Mount, N., & Dillon, G. 

 

Parents' experiences of 

living with an adolescent 

diagnosed with an autism 

spectrum disorder. 

 

2014 

 

Storbritannien 

 

Educational and Child 

Psychology 

 

Syftet med 

studien vad att 

undersöka 

föräldrars 

erfarenheter av 

att leva ett 

barn i tonåren 

som har autism 

för att 

fastställa deras 

beteende och 

psykiska 

tillstånd. 

Kvalitativ studie. 

Semi-

strukturerade 

intervjuer 

registrerades, 

transkriberades, 

analyseras och 

kodades.  

Nio föräldrar till 

ungdomar med 

autism 

rekryterades 

från en skola i 

EAST Midlands. 

Vilka svårigheter 

föräldrarna mötte, 

hur det påverkade de 

själva och andra 

relationer. 

De fick 

information 

om att de va 

anonyma, de 

fick fiktiva 

förnamn.  

Hög 
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Författare 

Titel 

Årtal 

Land 

Tidskrift 

Syfte med 

studien 

Design/metod Urval Resultat Etiska 

övervägande 

Kvalitet 

Hodgetts, S., Nicholas, D., 

& Zwaigenbaum, L. 

 

Home sweet home? 

families’ experiences with 

aggression in children with 

autism spectrum disorders. 

 

2013 

 

Kanada 

 

 

Focus on Autism and 

Other Developmental 

Disabilities 

 

Syftet med 

studien vad att 

undersöka 

föräldrarnas 

uppfattning 

och 

erfarenheter av 

upplevda 

aggressioner 

hos barn som 

har autism. 

En kvalitativ 

undersökning, 

Grounded 

Theory. 

Semistrukturerade 

intervjuer, 

djupgående 

ansikte mot 

ansikte som 

spelades in. 

15 familjer fick 

ett e-mail om de 

ville vara med i 

studien. 9 

stycken 

rekryterades 

sedan till 

studien.  

Hur aggressionerna 

påverkade de 

dagligarutinerna, 

resurser och 

välbefinnande. 

Etiskt 

godkännande 

erhölls från 

Health Research 

Ethics Bord. 

Pseudonymer 

användes för 

anonymitet. 

Hög 
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Författare 

Titel 

Årtal 

Land 

Tidskrift 

Syftet med 

studien 

Design/metod Urval Resultat Etiska 

övervägande 

Kvalitet 

van Tongerloo, Michelle 

A. M. M., van 

Wijngaarden, Patricia J. 

M., van, d. G., & Lagro-

Janssen, A. 

 

Raising a child with an 

autism spectrum 

disorder: ‘If this were a 

partner relationship, I 

would have quit ages 

ago’. 

 

2015 

 

Holland 

 

Family Practice 

 

Syftet med 

studien vad att 

ta reda på 

vilken form av 

stöd vill ha och 

vilka 

erfarenheter 

föräldrarna ha 

till sina 

autistiska barn. 

En kvalitativ 

studie. 

Semistrukturerad 

intervjustudie. 

29 föräldrar till 

barn med ASD 

som togs ut ur 

en databas där 

det finns 

föräldrar med 

ASD. 

Nästan alla föräldrar 

upplevde enorma 

brister. De vill ha 

vårdgivare som 

lyssnar till 

föräldrarnas 

erfarenheter. 

Etiskt 

godkännande från 

medicinska etiska 

kommissionen i 

Arnhem-

Nijmegen.  

Medel 
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Författare 

Titel 

Årtal 

Land 

Tidskrift 

Syfte med studien Design/metod Urval Resultat Etiska 

övervägande 

Kvalitet 

Roberts, C. A., 

Hunter, J., & 

Cheng, A. 

 

Resilience in 

Families of 

Children With 

Autism and Sleep 

Problems Using 

Mixed Methods. 

 

2017 

 

USA 

 

Journal Of 

Pediatric 

Nursing. 

 

 

Att se vilket 

påverkansömnproblem 

hos ett autistiskt barn 

hade på sin familj.  

Utforskande 

mixad metod. 

Kvalitativ del 

med 

djupintervjuer. 

Föräldrar rekryterade i 

en 12 månaders period 

på två 

barnutvecklingskliniker. 

57 föräldrapar 

tillfrågades och sex 

tackade ja.  

De fann att de 

behövdes stöd 

från samhället 

och stöttning 

angående hur de 

skulle ta tag i 

sömnproblemen 

genom ett 

förebyggande 

sömnprogram. 

Oberoende etiska 

kommitténs 

godkännande 

erhölls från 

universitetet. 

Intervjuerna 

avidentifierades. 

Medel. 

 

 

 



 

 

 

         Bilaga 2 s.10 (13) 

Författare 

Titel 

Årtal 

Land 

Tidskrift 

Syfte med studien Design/metod Urval Resultat Etiskt 

övervägande 

Kvalitet 

Hoogsteen, L., & 

Woodgate, R. L 

 

Centering Autism 

Within the 

Family: A 

Qualitative 

Approach to 

Autism and the 

Family 

 

2013 

 

Kanada 

 

Journal Of 

Pediatric 

Nursing. 

Syftet med 

studien vad att 

utforska hur det 

vad som föräldrar 

att leva med ett 

barn med autism. 

Kvalitativ 

fenomenologisk 

studie med semi-

strukturerade 

intervjustudie. 

28 Föräldrar 

rekryterades från 

två resurscentrum 

för barn med 

autism i Kanada.  

Autism påverkade 

familjernas sätt att 

vara föräldrar, 

vilket inkluderade 

dubbla föräldrar 

roller med focus 

på barnets behov 

för att få balans i 

familjen.  

Etiskt 

godkännande 

erhölls från 

universitetet i 

Manitoba, 

kommittén för 

Nursing research. 

Hög 
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Författare 

Titel 

Årtal 

Land 

Tidskrift 

Syfte med studien Design/Metod Urval Resultat Etiskt 

övervägande 

Kvalitet 

Montaque, I., 

Dallos, R., & 

McKenzie, B. 

 

“It feels like 

something 

difficult is coming 

back to haunt 

me”: An 

exploration of 

‘meltdowns’ 

associated with 

autistic spectrum 

disorder from a 

parental 

perspective. 

 

2018 

 

UK 

 

Clinical Child 

Psychology & 

Psychiatry 

 

Syftet med 

studien vad att 

utforska 

erfarenheter och 

förståelsen som 

föräldrar hade när 

det gällde utbrott 

hos barnen. 

Kvalitativ 

fenomenologisk 

studien med semi-

strukturerad 

intervjustudie. 

Urvalet togs ut 

från ett 

stödnätverk för 

familjer med ett 

barn som har 

autism. Sex 

stycken svarade 

på intervjuerna. 

Utbrotten 

eskalerade med 

åren och de 

deltagande 

föräldrarna kände 

oro och erfor 

känsla av 

hjälplöshet och 

utdömda av andra 

som dåliga 

föräldrar. 

Universitetets 

etiska kommitté 

tillsammans med 

brittiska psykolog 

samfundet. 

Hög 
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Författare 

Titel 

Årtal 

Land 

Tidskrift 

Syfte med studien Design/Metod Urval  Resultat Etiskt 

övervägande 

Kvalitet 

Corsano, P., 

Musetti, A., 

Guidotti, L., & 

Capelli, F. 

 

Typically 

developing 

adolescents’ 

experience of 

growing up with a 

brother with an 

autism spectrum 

disorder.  

2017 

 

Italien 

 

Journal Of 

Intellectual & 

Developmental 

Disability. 

 

Utforska hur det 

är för syskon att 

växa upp med ett 

autistiskt barn 

dess för och 

nackdelar. 

Kvalitativ studie 

med 

semistrukturerade 

intervjuer.  

!4 stycken syskon 

och dess mammor 

togs ut till 

studien. 

Syskonen utryckte 

blandade känslor 

hur det vad att 

växa upp med ett 

autistiskt syskon. 

Utryckte oro för 

framtiden och en 

känsla för ökat 

ansvarstagande 

vad några av 

deras upplevelse. 

Studien följde det 

Italiens och 

Amerikanska 

psykologiska 

samfundet. 

Hög 
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Författare 

Titel 

Årtal 

Land 

Tidskrift 

Syfte med studien Design/metod Urval Resultat Etiskt övervägande Kvalitet 

Derguy, C., 

Michel, G., 

M'bailara, K., 

Roux, S., & 

Bouvard, M. 

 

Assessing needs 

in parents of 

children with 

autism spectrum 

disorder: A 

crucial 

preliminary step 

to target relevant 

issues for 

supportprograms. 

 

2015 

 

Frankrike 

Journal Of 

Intellectual & 

Developmental 

Disability. 

 

Syftet med 

studien vad att 

utforska behoven 

hos föräldrar med 

barn som har 

autism för att 

identifiera och 

prioriterar 

behovsområden. 

Utforskande 

kvalitativ design. 

Semi-

strukturerade 

intervjuer. 

En kontrollgrupp 

och en klinisk 

grupp 

undersöktes. Den 

kliniska gruppen 

hade autism. 

Totalt va de 162 

stycken. Av dem 

var 84 i 

kontrollgruppen.  

De hittade sex 

olika 

behovsområden. 

Information, 

guidning i 

vardagen, daglig 

skötsel, 

relationsstöd och 

känslomässigt 

stöd. 

Ett 

informationsbrev 

och ett 

samtycksformulär 

skickades ut till 

deltagarna av 

utbildnings- och 

hälsovårdspersonal. 

Varje deltagare 

kontaktades för en 

intervju. Comité 

des Protection des 

Personnes Sud-

Ouest et Outre Mer 

III, en oberoende 

skyddskommitté, 

godkände 

prospektet 

forskning. 

Hög 
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Databas Datum Sökord Antal 

träffar 

Utvalda 

träffar- 

Cinahl 2018-

03-04 
"autism spectrum disorders*" 2330 0 

  

AND Siblings with autism 56 2 

Cinahl 2018-

03-05 
autistic disorder or autism 7849 0 

  

AND experience* 782 0 

  
AND family 32 2 

Cinahl 
    

 
2018-

03-05 

identifying 30 643 0 

  
AND autism early 22 1 

Cinahl 2018-

03-11 

"Changes in Prevalence*" 1776 0 

  
autism spectrum disorder 10 1 

Psyk 

Info 

2018-

04-17 

autism 20 228 0 

  
AND experience 1932 0 

  
AND Sweden 46 1 

Psyk 

Info 

2018-

04-17 

MM ”Family Attitudes” OR MM Family 

Relations” OR MM ”Parenting” OR MM ”Sibling 

Relations”  OR MM Family/PF OR MM Parental 

attitudes* OR MM Parents/PF OR MM 

”Siblings” 

39 741 0 

  MM ”autistic disorder” 10 688 0 

  Limiters published 20130101-20181231 english 

language, Peer Reviewed 

338  

  AND (qualitative OR interview) 120 6 
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Meningsenhet                         Kondenserad meningsenhet              Kod  Underkategori Kategori 

Förnekelse och acceptans 

om barnets diagnos. Jag 

vet i mitt hjärta att det 

troligen är autism. 

Förnekelse och acceptans 

av diagnos trots vetskap 

om trolig autism 

Diagnosförnekelse och 

acceptans 

Förnekelse & Acceptans 

 

Föräldrarnas 

känslomässiga utsatthet 

Det nya okända, jag talar 

om diagnosen, 

överväldigade oss med 

känslor, osäkerhet och oro 

för framtiden 

Överväldigade av känslor, 

osäkerhet och oro för 

framtiden 

Oroskänslor inför 

framtiden 

Oro, Stress & Sömnlöshet Föräldrarnas 

känslomässiga utsatthet 

 

Det påverkar sätt jag 

ingriper på. Jag skulle 

göra vad som helst för att 

ta mig ur situationen tom 

ta med min dotter bort så 

att ingen vet att hon har ett 

utbrott 

Jag skulle göra vad som 

helst som ta med henne 

bort när hon får utbrott 

Omgivningen påverkar 

mitthandlingssätt 

Skuld & Skam Föräldrarnas 

känslomässiga utsatthet 

Efter hand har han lärt sig 

att maskera sin oro för att 

inte skapa fler problem för 

sina föräldrar.  

Han uppmuntrar sin bror 

och håller honom lugn. 

Han maskerar sin oro för 

att inte skapa problem och 

håller sin bror lugn 

Orosmaskering för 

problemfri syskontillvarao 

Oro & Stress Syskonens känslomässiga 

utsatthet 

Syskonen känner att de 

har mycket ansvar. Som 

ett syskon påtalar: I feel 

like I`m third guardian. 

Ansvaret vad en källa till 

stolthet men ibland blev 

det för mycket. 

Syskon känner stort 

ansvar som ibland leder 

till stolthet ibland är dem 

övermäktigt 

Överdrivet ansvarstagande 

från syskon 

Oro & Stress Syskonens känslomässiga 

utsatthet 



 

 

 

 

 


