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Bakgrund: Autism är en gammal diagnos som de senaste hundra åren genomgått flera 

förändringar. Även på senare år förändras diagnosen men grundproblematiken för individens 

och dess omgivning är den samma. Ett barn med autism påverkar hela familjen.  

Syfte: Syftet var att undersöka hur svenska föräldrar till barn med autism upplever familjens 

livssituation och hur den påverkas av barnets problematik.  

Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ ansats baserad på fem självbiografier skrivna 

av föräldrar till barn med autism. Innehållet i självbiografierna analyserades med hjälp av en 

kvalitativ manifest innehållsanalys. 

Resultat: Två huvudkategorier framkom efter analysprocessen, Föräldrarnas känslor och 

Påverkan på vardagen, samt 14 underkategorier. Omgivningen kring barnet berörs i stor 

utsträckning. Föräldrarna påverkas både när det gäller deras känsloliv och de får se sin vardag 

förändras. Syskon till barn med autism får inte lika mycket uppmärksamhet som sitt syskon 

utan får i stor utsträckning klara sig själva.   

Slutsats: Ett barn med autism påverkar hela familjen på ett eller annat sätt. En annan viktig 

del som kommit fram i föreliggande studie var behovet av ytterligare insatser och stöd från 

samhället. Föräldrarna känner ofta att de får klara sig själva och inte får den hjälp de behöver. 
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INLEDNING 

Författarna till föreliggande studie har i flera år arbetat inom psykiatrin där de kommit i 

kontakt med personer diagnostiserade med autism. Under denna period träffade dock aldrig 

författarna några anhöriga till personerna med autism utan fokus var alltid på patienten. Detta 

har resulterat i ett intresse kring hur det är att leva som anhörig till personer med autism. 

BAKGRUND 

Definition av begreppet autism 

Autism eller diagnos inom autismspektrum förkortas med den engelska förkortningen ASD 

(autism spectrum disorder) även på svenska (Walleborn, 2015). I föreliggande studie används 

ASD som huvudsakligt begrepp, detta då det är det modernare begreppet som används i nyare 

forskning. När hänvisning sker till referenser eller källor som använder begreppet autism 

används även autism i föreliggande studie. Att använda ASD i de fallen vore felaktigt då den 

gamla autismdiagnosen är mer specifik än vad den nyare ASD diagnosen är. 

Autism 
Första gången någon använde begreppet autism var 1911 av den schweiziske psykiatern 

Eugen Bleuler. Bleuler menade då att autism var en typ av schizofreni där patienter var 

försjunkna i sig själva (Gillberg & Unenge Hallerbäck, 2016). Barnpsykiatrikern Leo Kanner 

var sedan den första som kom att använda begreppet autism på det sätt det används idag. 

Kanner skrev 1943 en artikel om barn som påvisade autistiska störningar i den känslomässiga 

kontaktförmågan. Efter detta växte intresset kring autism (Feinstein, 2010). Under lång tid 

skuldbelades föräldrarna genom att känslokalla familjer ansågs vara anledningen till autism 

under 50- och 60-talet. Det var först under 80-talet som autism beskrevs på liknande sätt som 

idag (Nordin & Gillberg, 2005).  

Varje år föds det 100-200 barn med autism i Sverige och symtom upptäcks normalt före tre 

års ålder (Allgulander, 2014). Orsaken till autism är inte helt klarlagd men både genetiska- 

och miljöfaktorer spelar in (Ghaziuddin, 2005). Antalet personer som diagnostiseras med 

ASD ökar i Sverige. Detta kan ses i en studie av Gillberg, Cederlund, Lamberg och Zeijlon 

(2006) som undersökte antalet personer med ASD i Göteborgsområdet. Om ökningen beror 

på att antalet personer som uppfyller kriterierna ökat eller det beror på att samhället blivit 

bättre på att upptäcka dessa personer går däremot inte att säga (ibid.).  

Enligt American Psychiatric Association (2013) är ASD en neuropsykiatrisk störning som 

påverkar människan på olika sätt. Ofta har personer med ASD problem med sociala 

relationer, impulskontroll, uttrycksförmåga och problem med förändringar i vardagen (ibid.). 

I samtliga fall av ASD framträder symtom inom tre områden (Nordin & Gillberg, 2005) 

Symtomen är inte specifika utan skiljer sig från barn till barn och i olika åldrar. Detta innebär 

att själva symtomen kan variera men de framträder inom samma områden för alla med 

diagnosen. Som exempel har alla med ASD begränsningar inom ömsesidig kommunikation 

men i hur pass stor utsträckning och hur det framträder varierar från person till person. De 

områden där dessa begränsningar framträder är den så kallade triaden:  
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 Begränsad förmåga till ömsesidigt socialt samspel 

 Begränsad förmåga till ömsesidig kommunikation 

 Begränsad variation i beteende och intressen 

Diagnostic and Statistical manual of Mental disorders (DSM) är en diagnosmanual som 

används i psykiatrin för att ställa diagnoser enligt Socialstyrelsen (u.å.). Den version av DSM 

som används idag är DSM-IV-TR som är en övergångsversion mellan DSM-IV och DSM-5 

(Egidius, u.å.). 

I DSM-IV är autismspektrumtillstånd uppdelade i olika kategorier som t.ex. asperger och 

autism. I DSM-5 är dessa underkategorier bortplockade och diagnosen som ställs är istället 

ASD. Enligt Walleborn (2015) är detta för att det saknas vetenskapligt stöd för att de tidigare 

underkategorierna skiljer sig från varandra i tillräcklig grad. Istället bedöms hur mycket stöd 

personen behöver på en tregradig skala (American Psychiatric association, 2013). Den nya 

versionen av ICD-10 som är anpassad efter DSM-5 kommer förmodligen 2017 (Walleborn, 

2015). Fram till dess används DSM-IV-TR och från och med 2017 är planen att DSM-5 ska 

användas.  

Barn med ASD 

Hos barn upptäcker man symtom för ASD vid varierade åldrar. Hos vissa barn kan man se 

symtom redan från födseln. Det vanligaste är dock att man ser tydliga tecken under det andra 

levnadsåret (American Psychiatric Association, 2013). Det är under denna tid som barn 

vanligtvis utvecklar någon form av förståeligt tal och blir intresserade av andra barn.  

Enligt Persson, Nordstrom, Petersson, Edwinsson Månsson och Sivberg (2006) kan avvikelser 

hos barn upptäckas redan vid åtta månaders ålder. En av de avvikelser som kunde upptäckas 

var ASD. Avvikelserna upptäcks genom ett screeninginstrument som av barnavårdscentralen 

används vid åttamånaderskontrollen. På detta sätt kan de barn som avviker upptäckas tidigare 

och undersökas vid senare kontroller om problematiken kvarstår. 

Enligt Eriksson et al. (2013) är det viktigt att undersöka om ett barn med ASD har några andra 

medicinska eller genetiska sjukdomar. Vid förekomst av andra sjukdomar är det viktigt att 

även dessa inkluderas i bedömningen av barnets hjälpbehov. Detta gäller även om 

sjukdomarna inte verkar allvarliga. Hjälpen till barnet ska individanpassas då behovet av stöd 

varierar kraftigt hos barn med ASD. Beroende på vilka andra sjukdomar ett barn har kan det 

medföra ytterligare förändringar i vilket stöd barnet behöver.  

Barn som har ASD är i stort behov av en lugn miljö som är tydlig, förutsägbar och att den är 

fri från störande stimuli (Socialstyrelsen, 2010). Aktiviteter för barn med ASD ska därför vara 

planerade och strukturerade på ett sätt som hjälper barnen att utvecklas eftersom de är i behov 

av hjälp för att aktivt lära sig sådant som andra barn ofta lär sig på egen hand (ibid.).  

Barn med ASD har ett begränsat språk eller saknar språket helt (American Psychiatric 

Association, 2013). I en studie av Chiang (2008) undersöktes hur barn med ASD och 

begränsat ordförråd kommunicerade i skolan. Det visade sig då att dessa barn istället 

använder sitt beteende för att kommunicera. Genom så kallat utmanande beteende som främst 

riktas mot vuxna men ibland även mot jämnåriga försöker barnet förmedla vad det vill göra. 

Utmanande beteende används också för att be om saker eller för att protestera mot något 

(ibid.).  
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Familj till ett barn med ASD 

Ett barn med ASD är något som påverkar alla familjemedlemmar på något sätt. För barnet 

med autism är stöd och sammanhållning från familjen en del viktig i deras utveckling 

(Ghaziuddin, 2005). Enligt (McEvilly, Wicks och Dalman (2015) påverkas även föräldrarnas 

arbete och inkomst negativt när man har ett barn med ASD. Familjer med barn med ASD har 

det även sämre ekonomiskt än familjer med barn utan ASD vilket tyder på att samhället inte 

ger familjer med autistiska barn tillräckligt stöd (ibid.). Enligt Socialstyrelsen (2014) ska 

personer som vårdar en person som har en funktionsnedsättning erbjudas stöd från 

socialnämnden. Bristande stöd kan medföra att föräldrarna sviktar i sitt föräldraskap.  

Olsson och Hwang (2002) visar att mammor till barn med autism får högre poäng än mammor 

till barn utan autism när nivån av depression hos föräldrarna undersöktes. Att mammor till 

barn med autism innebär en ökad risk att bli deprimerade kunde ses redan 1991 då Dumas, 

Wolf, Fisman och Culligan (1991) undersökte depression och ångest hos föräldrar till barn 

med olika diagnoser samt normalt utvecklade barn som kontrollgrupp. Mammor till autistiska 

barn utmärkte sig då med höga nivåer av depression medan alla föräldrar till barn med autism 

hade höga stressnivåer.   

  

Något annat som påverkar föräldrarna negativt är när deras barn blir lämnade i situationer där 

de förväntas klara sig själva. I artikeln av Falkmer, Anund, Sörensen & Falkmer (2004) 

framkom det att föräldrarna är väldigt oroliga över sina barn när de t.ex. skall åka skolbuss. 

Främsta orsaken till deras oro kan vara att chauffören har bristande kunskaper om barnets 

funktionshinder.  

Fram till 1970-talet placerades barn med speciella behov på institutioner men sen dess har 

tankarna kring vård av barn förändrats och idag anses det bra att de får bo med sina föräldrar 

(Grunewald, 2000). I Benderix, Nordström & Sivberg (2006)  framkommer att ett barn med 

autism kan vara en påfrestning på hela familjen. Föräldrar till barn med autism har högre 

stressnivåer än föräldrar till barn med många andra typer av diagnoser. Även syskonen 

påverkas då de ofta blir slagna av sitt autistiska syskon, de kan inte bjuda hem vänner och får 

mindre uppmärksamhet av föräldrarna. All denna problematik i hemmet gjorde att föräldrarna 

ändå valt att placera sitt barn på ett gruppboende trots att det var ett svårt beslut att fatta. I 

efterhand var de flesta föräldrarna och syskonen nöjda. Syskonen fick det lugnare hemma och 

mer tid med sina föräldrar. Föräldrarna var i sin tur nöjda med en positiv utveckling hos det 

autistiska barnet och att hela familjen fått det bättre i hemmet (ibid.). 

TEORETISK REFERENSRAM 

Studien utfördes utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv för att få en djupare förståelse för hur 

föräldrar till barn med autism upplever familjens livssituation. Genom att fokusera på 

föräldrarnas livsvärld kommer även deras lidande, livskraft och hur de ser mening och 

sammanhang i tillvaron belysas. Dessa begrepp är centrala för att förstå livsvärlden enligt 

Dahlberg och Segesten (2010).  

Livsvärld 

Livsvärld är en del av grunden inom den vårdvetenskapliga teorin och vårdpersonal måste se 

till individens livsvärld för att kunna bedriva god omvårdnad (Dahlberg & Segesten, 2010. 

Kan inte vårdpersonalen förstå en individs livsvärld så kan de heller inte ge patientfokuserad 

omvårdnad. Personens hälsoprocess har sin början i livsvärlden och genom att ha fokus på 

livsvärlden inkluderas även anhöriga och vårdpersonalens perspektiv i vården (ibid.). Vid 
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vård av en patient som är anhörig till en person med autism är det därför viktigt att ha 

kunskap om att det kan ha stor inverkan på patientens livsvärld. Livsvärlden hos en autistisk 

patient är knuten till familjen i stor utsträckning på grund av få sociala relationer. När en 

autistisk patient vårdas är det därför viktigt att involvera anhöriga som stöd för patienten.  

Livskraft 
Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är livskraft ett centralt begrepp som behövs för att en 

person ska kunna uppleva hälsa. Vad som ger livskraft är individuellt och kan vara att umgås 

med familjen eller att träffa vänner. Att inte längre få göra de saker som ger livskraft minskar 

möjligheten att anta utmaningar och klara av livets motgångar. Livskraft behövs även för att 

klara av de livsprojekt en människa vill genomföra (ibid.). När ett barn diagnostiseras med 

autism kan det få stora konsekvenser för hela familjen. Att då orka med att genomföra de 

förändringar som krävs och att lägga den tid på barnet som barnet behöver kräver att 

omgivningen har mycket livskraft.  

Lidande 

Lidande är ur vårdvetenskapligt perspektiv något individuellt och därför finns det flera 

orsaker som kan medföra lidande enligt Wiklund (2009). Det behöver inte bero på fysisk 

smärta utan kan t.ex. uppstå när vårdpersonal inte tror på en förälder som misstänker att något 

är fel med deras barn. Det är därför viktigt att vårdpersonal är uppmärksam på sitt eget 

beteende men samtidigt undviker att det lidande tillståndet kan orsaka patienten och dess 

anhöriga glöms bort. 

Livslidande kan ske när en person genomgår en livshändelse som får människan att fundera 

kring sitt liv och innehållet i det (Wiklund, 2009). Det skulle även kunna var hur livet ändras 

när ett barn i familjen behöver extra mycket hjälp eller att vardagen förändras. 

Mening och sammanhang 

Alla människor har en längtan efter mening och sammanhang. Vad som ger mening i en 

människas liv är dock individuellt (Dahlberg & Segesten, 2010). Det som ger mening i livet 

är något som förändras för en individ beroende på vilket sammanhang personen befinner sig i. 

Ett liv utan mening och sammanhang påverkar människans hälsa negativt. På grund av att 

mening och sammanhang är tätt sammanknutna går det inte att skilja en individs behov av 

mening från individens behov av sammanhang. Av denna anledning ingår de i samma 

kategori (ibid.). Enligt Willman (2010) kan de personer som har en mening i sitt liv känna 

hälsa. Då en person med autism har svårt att anpassa sig behöver hjälp den hjälp av sin 

omgivning för att kunna förstå i vilket sammanhang personen befinner sig i. Genom att 

omgivningen anpassar sig efter personen kan den autistiske personen finna sig i sin situation 

och få en mening i tillvaron. 

PROBLEMFORMULERING 

När ett barn diagnostiseras med autism drabbas inte bara barnet utan hela familjen. Som 

förälder kommer livet att förändras på olika plan som minskad arbetstid och försämrad 

ekonomi. Författarna till föreliggande studie vill därför få en djupare förståelse för vilka 

problem och tankar som finns hos föräldrar till barn med autism. Denna kunskap kan gagna 

allmänsjuksköterskor när de möter dels patienter med autism men även patienter som har 

anhöriga med autism. Det är då en förutsättning att vårdpersonalen har goda kunskaper om 

hur de ser på diagnosen och de utmaningar som följer med för att kunna ge god 



5 

 

familjefokuserad omvårdnad. Vid god omvårdnad där familjen är i fokus minskas risken för 

onödigt lidande.  

Genom denna studie vill författarna undersöka hur familjens livsvärld påverkas av barnets 

problematik. När familjens livssituation studeras undersöks även om de har den livskraft som 

krävs för att klara av de utmaningar de ställs för. Författarna vill även se om 

familjemedlemmarnas förmåga att känna mening och sammanhang påverkas av barnets 

problematik.   

SYFTE 

Syftet var att undersöka hur svenska föräldrar till barn med autism upplever familjens 

livssituation och hur den påverkas av barnets problematik.  

METOD 

Design 

Studien är en litteraturstudie med syfte att undersöka hur föräldrar till barn med autism 

upplever att familjens livssituation påverkas av barnets diagnos. En kvalitativ ansats valdes 

eftersom det rekommenderas när syftet är att få fram individers egna upplevelser av sin 

situation (Backman, 2008). Resultatet baserades på fem självbiografiska böcker som svarade 

an till studiens syfte.  Enligt Dahlborg-Lyckhage (2012) är datainsamling från självbiografier 

en passande metod för att samla in data till en kvalitativ studie.  

Datainsamling 

Självbiografier söktes i Libris som är en gemensam katalog för svenska bibliotek och ger 

tillgång till ett stort urval av litteratur (Libris, uå). En sökning där avgränsas inte till ett 

bibliotek eller en kommun utan visar böcker tillgängliga i hela Sverige. Sökord som användes 

var bl.a. biografi, autism och föräldrar (Bilaga 1). Vissa av de utvalda böckerna fanns ej 

tillgängliga på Linneuniversitetets bibliotek, dessa böcker införskaffades från annat håll.  

Urvalsförfarande 

Studiens material bestod av fem självbiografier. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är 

människan expert på sig själv och sin egen livssituation. Av den anledningen ville författarna 

till föreliggande studie få data direkt från ursprungskällan, i detta fall föräldrarna till barnen. 

Källorna som valdes var självbiografier som lyfter fram hur föräldrar till barn med autism 

upplever familjens livssituation och hur den påverkas av barnets problematik. När fem böcker 

lästs och kodats upplevdes materialet som mättat.  

Inklusionskriterier var självbiografier skrivna av svenska föräldrar till barn med autism som 

skildrar förälderns upplevelse av familjens livssituation. Ytterligare ett kriterium var att 

böckernas originalspråk skulle vara svenska som ej översatts. Detta för att nyanser i 

berättelsen annars kan försvinna.  

Exklusionskriterier var berättelser som till största del utspelade sig när barnet var över 18år 

och inte bott tillsammans med föräldern majoriteten av sin uppväxt. Biografierna fick heller 

inte vara äldre än tio år för att materialet skulle vara så aktuellt som möjligt. 
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De utvalda självbiografierna granskades enligt Segestens (2012) mall för kvalitetsgranskning 

av tryckt text (Bilaga 2). Granskningen bestod av en rad punkter som kontrollerades för att 

säkerställa böckernas kvalité. För en sammanställning av självbiografierna se Bilaga 3.  

Dataanalys 

Enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2012) är en kvalitativ manifest innehållsanalys 

mest lämplig vid analys av texter. Analyser utfördes i flera olika steg där meningsbärande 

enheter valdes ut om de ansågs svara mot studiens syfte (ibid.). Enheterna kondenserades 

sedan där det väsentliga i enheterna plockades ut. När det därefter skulle kodas från de 

kondenserade enheterna diskuterade författarna till föreliggande studie i samråd för att se till 

att koderna stämde överens med innehållet i de meningsbärande enheterna. Det var viktigt 

med samstämmighet författarna emellan för att bedömningen av källmaterial skulle bli så lika 

som möjligt (Graneheim & Lundman, 2004). 

Kodorden jämfördes med varandra och placerades sedan i underkategorier som på ett tydligt 

sätt beskrev kodorden.  Med hjälp av underkategorierna och texternas helhet valdes sedan 

kategorier ut som tydligt speglade texterna i biografierna (ibid.). Genom kategorierna 

sammanställdes ett resultat som förstärktes med citat ur materialet. Exempel på hur 

analysprocessen gick till ses i Bilaga 4. 

Förförståelse 

Författarna har arbetat med vuxna med ASD men har ej varit i kontakt med föräldrar till barn 

med autism och heller inte sett hur familjesituationen kan påverkas av diagnosen. Studien 

belyser föräldrars upplevelser och där ansåg sig författarna inte ha någon förförståelse. När 

texterna analyseras är det viktigt att författarna är medvetna om sin förförståelse för att på så 

sätt agera på ett sätt så det inte påverkade studiens resultat (Dahlborg-Lyckhage, 2012). 

Forskningsetiska aspekter 

Studiens resultat grundar sig på biografier av föräldrar som skrivit om sina barn med autism. I 

och med att författarna till böckerna givit ut böckerna har de därmed även godkänt att andra 

får ta del av dem. Detta till trots finns det ett ansvar att respektera och presentera texterna på 

ett korrekt vis. I enlighet med Helsingforsdeklarationen (2013) så skall all forskning där 

människor är inblandade behandlas med respekt och värdighet. 
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RESULTAT 

Under analysen av självbiografierna framkom två tydliga huvudkategorier. Föräldrarnas 

känslor och Påverkan på vardagslivet. Under varje huvudkategori finns flera underrubriker 

som lyfter fram det som föräldrarna främst poängterade i sina böcker och som ansågs relevant 

för studien. Självbiografiernas författare benämns i studiens resultat som ”föräldrarna”. För 

att förtydliga studiens resultat och ge läsaren möjlighet att bedöma resultatets trovärdighet 

användes citat. 

Huvudkategori Underkategori 

Föräldrarnas känsloliv Oro 

Rädsla 

Lycka 

Skuld 

Skam 

Frustration 

Påverkan på vardagen Rutiner 

Bråk mellan föräldrar 

Åsidosatt syskon 

Stöd från samhället 

Sociala relationer 

Ekonomi 

Föräldrastödd träning med barnen 

Barnens speciella intressen  

 

Föräldrarnas känslor 

I böckerna framkom många känslor hos föräldrarna relaterat till deras barns problematik och 

den autistiska diagnosen. Det var ett rikt känsloliv som växlade i samband med att familjen 

möttes av både framgång och motgång.    

Oro 

Tankar över hur deras barn skulle klara nya situationer skapade mycket oro för samtliga 

föräldrar. Exempelvis att åka på semester skapade oro för flera familjer, de funderade kring 

om deras barn skulle kunna klara av omställningen som detta medförde. De skulle lämna den 

trygga miljön hemma och rucka på vardagliga rutiner samtidigt som de skulle leva nära inpå 

andra människor på ett hotell. Föräldrarna var oroliga att barnen skulle störa andra familjer 

som också var där på semester. 
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Plötsligt knackar det på dörren … 

-Can you please try and keep your child quiet? He is keeping our children awake. 

They can’t sleep in all the noise. 

-We are doing our best, svarar jag. 

-Well, try bloody harder, we are on vacation you know. 

Jag stänger dörren och känner hur tårarna rinner nedför kinden.  

(Lexhed, 2008, s. 190) 

 

Känslan av att något är fel med sitt barn beskrevs av flera föräldrar. En oro infann sig t.ex. när 

deras barn inte mötte deras blick eller att barnen emellanåt verkade smått apatiska, vilket även 

uppmärksammats på dagis. Hos några föräldrar var det först från dagispersonal som de hörde 

att deras barn var annorlunda. Efter att barnens beteenden uppmärksammats sökte flera 

föräldrar svar på internet kring hur de skulle kunna hjälpa sina barn, eftersom sjukvården tog 

lång tid på sig.  

Mitt första sökord blir ”turtagning”//Smack! Som en örfil. Hjärtat missar ett slag och 

jag får för några sekunder en känsla av att falla. Autism! Men nej, det kan inte vara 

så. Det känns inte rimligt. Han har inte autism. Inte Kalle. (Hjelm, 2008, s.20) 

 

I början när föräldrarna märkte att något var fel på deras barn och uppsökte vård för att få reda 

på vad och hur allvarligt det var så uppstod många oroliga tankar för barnens framtid hos flera 

av föräldrarna. De var oroliga över att deras barn inte skulle kunna lära sig allting som barn i 

deras ålder normalt lär sig och därför fanns en oro att barnen skulle hamna efter. Det fanns 

också en oro om barnen skulle kunna leva normala liv som vuxna. 

Läkarna tittade förvånat på varandra. Hade vi inga frågor?.... Det enda jag kunde 

komma på att fråga var: 

-Kommer Oscar att kunna bo själv när han är vuxen? Antagligen inte  

(Lindh & Berglund, 2014, s. 174) 

 

Rädsla  

Samtliga föräldrar kände på något sätt rädsla över barnens destruktiva beteende. En förälder 

var rädd för att hennes barn skulle skada sig då barnet inte såg vilka konsekvenser dess 

handlingar kunde få. Flera av föräldrarna var rädda för att barnet skulle förstöra saker eller 

skada andra barn i skolan, i hemmet eller hemma hos andra. Det fanns även några föräldrar 

som kände rädsla över att andra barn skulle behandla deras barn illa och att barnet då p.g.a. 

sin diagnos var särskilt utlämnade. 

 

Jag lade händelsen åt sidan men ändå inte. Den påminner mig alltid om hur utsatta 

Oscar och hans syskon är och väcker rädslan för att det ska hända igen. 

(Lindh & Berglund, 2014, s. 237) 
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Lycka 

I samband med framsteg i barnens träning eller övrig utveckling hos barnet kände samtliga 

föräldrar sig lyckliga. Ofta var det mycket träning och många timmars arbete som låg bakom 

dessa framsteg vilket ledde till en enorm lycka. En förälder beskrev hur hon kämpade med att 

få sin son till att lära sig åka skidor. I början fick hon kämpa för att få honom till backen men 

efter att ha åkt ner ett par gånger hittade sonen ett nytt intresse som passade honom. Detta 

gjorde att föräldrarna kände en stor lycka över att sonen hade hittat något han tyckte var 

roligt. 

Nu tittar han faktiskt på bananen och ilskan och vreden, som innan blockerade vägen 

för honom, är nu lagda åt sidan. Välvilligt ser han på den gula tingesten i min hand 

och så kommer det: ”BaNAN”! Jag överöser honom med kyssar, kramar, bananer och 

beröm. Smartaste gossen i stan och tänk, han är MIN!(Billing, 2013, s.79) 

Skuld 

Alla föräldrar hade någon gång skuldkänslor kring sitt barn. Situationerna var olika men 

flertalet gånger grundade sig skuldkänslorna i att de kände sig som dåliga föräldrar. De kände 

att de inte klarade av att ta hand om sitt barn eller hade sett tidiga tecken på att barnet var 

annorlunda. Det var en helt ny situation och de kände sig väldigt ensamma i sådana stunder. 

I efterhand födde Marittas dagisbesök stor ångest. Massor av skuldkänslor. Hur 

kunde vi missa detta? Varför gjorde vi ingenting tidigare? Varför dröjde vi? 

(Hjelm, 2008, s. 46) 

Samtliga föräldrar kände skuld mot andra familjemedlemmar och vänner för att det gick 

mycket tid och uppmärksamhet åt att ta hand om det autistiska barnet. I familjer där flera barn 

hade autism ägnades mest tid åt det barnet med störst hjälpbehov. Oftast var detta inte något 

föräldrarna reflekterade över i situationen utan det var något de kom att tänka på i efterhand 

när de såg tillbaka på tiden som varit. 

Åren gick. Min mellanson Nils utbildade sig till ett bra och välbetalt yrke och äldsta 

sonen Henrik fick flera barn. Jag hann aldrig riktigt vara en god farmor. Vi träffades 

mest på deras födelsedagar.(Magnell, 2008, s. 127) 

Andra situationer där föräldrarna kunde känna skuld var när barnen lekte på annorlunda vis. 

Föräldrarna ville att barnen skulle leka med ”vanliga leksaker”, exempelvis dockor eller bilar, 

vilket ledde till skuldkänslor när de sedan reflekterade över situationen. De kände då att det 

inte var deras uppgift att bestämma vad barnen tyckte om att leka med eller inte. 

Skam 

Samtliga föräldrar kände att de ibland skämdes för sitt barn. Ofta var det för att barnen 

betedde sig konstigt eller att de var aggressiva och slog sönder saker. Föräldrarna kände i 

dessa situationer att de hade allas ögon på sig och att andra tittade konstigt på deras barn. 

 

Det är vid sådana tillfällen jag önskar att Kalles handikapp var mer synligt. De 

anklagande blickarna från präktiga mammor och pappor på söndagsutflykt med sina 

vattenkammade ungar blir för mycket (Hjelm, 2008, s. 64) 

 



10 

 

Föräldrarna kände ibland även skam inför sig själva och de tankar de hade om sina barn. 

Dessa tankar kunde uppstå när barnet inte klarade något som föräldern tyckte de borde klara 

men de kunde också vara tankar kring hur livet varit utan autistiskt barn som orsakade skam. 

 

”Älskling, säg ordet” säger jag samtidigt som jag känner mig som styggaste mamman 

i stan. … ”Vad är det” säger jag samtidigt som jag pekar på gungan, ”säg ordet”! … 

Alla de där tusen bitarna i bröstkorgen värker helt separat. Det är väl banne mig 

ingen hundskola heller, tänker jag argt och springer efter honom för att hämta honom 

tillbaka (Billing, 2013, s. 84) 

Frustration 

När föräldrarna blev medvetna om att deras barn var annorlunda och de kom i kontakt med 

vården för att göra en utredning kring autism infann sig en frustration och oro hos föräldrarna. 

Hur lång tid familjerna fick vänta på utredning varierade kraftigt vilket skapade stor 

frustration hos flera föräldrar. Att vänta på en utredning i flera månader och ibland upp till ett 

år var väldigt påfrestande eftersom flera av dem kände att de saknade verktyg för att hjälpa 

sina barn i utvecklingen. 

Två års kö. Jag kan inte tro att det är sant. Vad hände med vårdgarantin? Skulle man 

inte få komma inom tre månader från det att man söker hjälp? Här rör det sig om en 

liten försvarslös pojke som behöver hjälp och han ska vänta i två år!  

(Lexhed, 2008, s. 39) 

Andra situationer när föräldrarna kände sig frustrerade var när barnen var energikrävande, 

bråkiga och svåra att avleda från destruktivt beteende. Föräldrarna visste t.ex. att deras barn 

skulle leka med en sladd närmsta halvtimmen efter mellanmålet. Kvällarna kändes ibland 

evighetslånga enligt flera föräldrar. Barnen var outtröttliga och att hålla dem sysselsatta hela 

kvällarna kunde vara väldigt påfrestande. 

Jag räknar ner tills det är dags för Kalle att sova. Jag tycker han är så jobbig, så 

krävande och det ska blir[sic] så skönt när han somnar och det blir natt och jag kan 

knappa in ett avsnitt av ”The Wire” på datorn och bara koncentrera mig på det. 

(Hjelm, 2008, s. 174) 

 

Påverkan på vardagslivet 

Föräldrarna beskrev att deras vardagsliv förändrades för att det skulle vara bättre anpassat 

efter barnens behov. Detta skedde inom flera olika områden och även om det fanns skillnader 

i hur vardagen förändrades var det ingen familj som inte var tvungna att förändra sin vardag 

på något sätt. 

Rutiner  

Samtliga föräldrar insåg tidigt hur viktigt det var med fasta rutiner för sina deras barn. Barnen 

var känsliga för nya situationer och uppkom något nytt slutade det ofta med att barnen började 

skrika okontrollerat vilket gjorde att restaurangbesök eller andra spontana aktiviteter var svåra 

att genomföra. Detta ledde till att föräldrarna fick hitta strategier för barnen när de skulle göra 

något som bröt mot den vardagliga rutinen. 
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Inför flygresan tog jag fram en liten fotobok med bilder på alla steg vi skulle gå 

igenom. Det var en bild på en taxi, eftersom vi började resan på det sättet. Därefter 

flygplatsen, en incheckningsdisk, flygplanet som lyfter och landar, 

bagageutlämningen, transferbussen och slutligen hotellet och poolen.  

(Lexhed, 2008, s. 60)  

 

På dagis och i skolan var det enklare att hålla sig till fasta rutiner än i hemmiljön. Dagarna såg 

där ungefär likadana ut och bestod av mycket träning som upprepades varje dag, vilket 

underlättade för barnen. Samtliga barn hade hjälp i form av stödpersonal på dagis och i skola, 

alternativt gick på särskild anpassad skola eller dagis, vilket blev en trygghet för barnen. 

Bekymret som föräldrarna upplevde med att ha en stödpersonal för sitt barn var när 

personalen gick på semester, barnledighet eller började på ett nytt jobb. Det kom då in en ny 

person i deras barns liv som barnet var tvungen att lära känna och lita på. 

 

En ny person skulle då lära känna deras barn vilket alltid var en process. När vi går 

därifrån frågar jag Maritta vad hon fick för intryck av Margareta. 

 - Jodå, hon blir väl bra, säger Maritta med en suck. Det är så det känns. Som en suck. 

Ännu en ny person. Jobbigt. Man får blotta sig mentalt en gång till. En ny person i 

nätverket. (Hjelm, 2008, s. 100-101) 

 

Bråk mellan föräldrar 

Barnen tog mycket tid och ork från föräldrarna. Detta ledde till frustration och bråk mellan 

föräldrarna vilket skildrades i samtliga böcker. Flera situationer handlade om 

meningsskiljaktigheter kring hur deras barn skulle träna eller vems tur det var att försöka 

lugna det otröstliga barnet. När det gällde bråk i samband med barnens träning grundade sig 

detta ofta i att den ene föräldern tyckte barnet låg efter i sin träning och att man skulle ställa 

högre krav på barnet. I två av familjerna gick bråken så långt att det slutade med att paren 

separerade. 

 

-Jag orkar inte sköta allt i huset, ropade jag. 

Jason svarade med att kalla mig för en gammal kärring som inte klarade av sitt liv. 

Då gav jag honom en örfil. Han svarade direkt med att klippa till mig.  

(Magnell, 2008, s. 38) 

 

Åsidosatt syskon 

Samtliga föräldrar kände att de inte kunde lägga lika mycket tid på resten av familjen när de 

hade ett barn med autism. Främst var det syskon som blev lidande då de inte fick lika mycket 

uppmärksamhet från sina föräldrar. Föräldrarna fick dåligt samvete och syskonen fick tidigt 

klara sig själva och se sig åsidosatta till förmån för sitt autistiska syskon. 

Vi har allvarliga problem som rör vår yngste son, så mycket har vi förstått. Men. Vi 

har en son till. Plötsligt inser vi att Wille också finns där, förundrad och ovetande, 

mitt i allt detta. (Hjelm, 2008, s. 35) 

 

Gemensamma aktiviteter för barnen var svåra att genomföra och när det gjordes blev det lätt 

att föräldrarna hade olika krav på barnen. Detta resulterade ibland i att barnet med autism 

oftare fick beröm och positiv feedback jämfört med syskonen. 
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Stöd från samhället 

Samtliga föräldrar fick på något sätt hjälp från samhället med att ta hand om barnen. Ofta var 

det på dagis som barnen fick sin första resursperson som bland annat fick ansvar för den 

dagliga träningen. När barnet blev äldre fick barnet fortsatt stöd i skolan. De flesta barnen fick 

även extra stöd på fritids och även ibland i hemmet. Dessa stödpersoner kom att bli väldigt 

viktiga för barnen enligt samtliga föräldrar. Även andra vuxna som hjälpte till med barnen 

blev en viktig del i barnens liv. 

 

Tess är varm, öppen och har barnasinnet kvar. Hon kommer väl in i personalgruppen 

på förskolan och barnen älskar henne. Tack vare henne tar Lucas nya kliv vad gäller 

hans sociala utveckling. (Lexhed, 2008, s. 265) 

 

Under sommarlovet tyckte samtliga föräldrar att det var jobbigt att de inte fick tillräckligt med 

stöd från samhället. Istället var det föräldrarna som fick sköta all träning under denna period 

men även planera dagarna och försöka hålla barnen aktiverade så mycket som möjligt. 

Barnens diagnos gjorde det besvärligt att hitta på nya saker och även att mycket tid gick åt att 

ta hand om barnen. Allt detta gjorde att loven och framför allt sommarlovet främst blev en 

jobbig upplevelse.  

 

Jag tror att skolåren var ganska lyckliga för Teo och enligt hans lärarinnor gjorde 

han framsteg. De var mycket förtjusta i honom. Det som förstörde för Teo och mig var 

de långa sommarloven. Då skulle jag ensam ta hand om honom. 

(Magnell, 2008, s. 122) 

 

En ensamstående förälder beskrev att hon kände att hon inte kunde få rätt sorts stöd från 

samhället på sommaren. Det hon fick höra från biståndshandläggaren var att det är skolans 

plikt att erbjudande jourfritids under sommaren. Men föräldern ville ha hjälp av avlösare i 

hemmet så att hon kunde umgås med sina barn och hitta på saker att göra under sommaren. 

Istället för jourfritids ordnade barnens rektor en individuell lösning för familjen. 

 

Handläggaren verkade inte förstå att jag vill göra saker tillsammans med mina barn. 

Att jag vill att de ska få riktiga sommarlov med bad och utflykter och gärna någon 

övernattning hos vänner på landet. För att det ska vara görligt behöver jag ytterligare 

en vuxen vid min sida. (Lindh & Berglund, 2014, s.279) 

 

Sociala relationer 

Behovet av rutiner för autistiska barn ledde till att relationer till vänner och bekanta blev 

lidande. Okunskapen kring autism ledde ofta till oförståelse och föräldrarna blev tvungna att 

förklara varför de t.ex. inte kunde komma förbi på en, för vännerna, ”enkel” middag. Vissa 

närstående kom närmre familjen genom att vara ett stöd och hjälpa till med bl.a. barnpassning. 

En förälder berättar att det tillslut inte fanns någon energi kvar för vänner då barnen tog 

mycket tid samtidigt som man hade alla vardagliga saker som fortfarande var tvungna att 

utföras. 

 

I början när Lucas föddes hade vi ett socialt umgänge, men det krympte med tiden, för 

vi orkade och hann inte träffa andra. (Lexhed, 2008, s. 137) 
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Förutom med vissa få undantag skaffade inte barnen några vänner på egen hand. Istället var 

det främst familj och personal som barnen lekte med. En förälder hade stort socialt nätverk 

med många vänner som hade barn i samma ålder som hennes barn. Detta skapade ett stort 

socialt nät även för barnen och medförde att även de lekte mycket med andra barn. Övriga 

föräldrar beskrev dock att deras autistiska barn sällan lekte med andra barn, framför allt inte 

när de blivit lite äldre och lekarna blivit mer avancerade. 

 

De andra barnen i Lucas ålder har börjat gå hem och leka hos varandra på 

eftermiddagarna. Lucas har inga kompisar utan är alltid med mig.  

(Lexhed, 2008, s. 220) 

 

Ekonomi 

Enligt flera av föräldrarna påverkade barnets autism familjens ekonomi negativt på något sätt. 

Några föräldrar beskrev hur de hade problem med att arbeta heltid eftersom barnen krävde 

mycket uppmärksamhet och träning. En stor utgift var också olika kostsamma oljor och 

vitaminer som de av andra föräldrar, via internet, blev rekommenderade att använda till sina 

barn.  

 

Höga doser av B-vitamin är bra för talet och för koncentrationen, får jag veta. Jag 

beställer genast en flaska högoktanig B-vitamin från USA. SuperNu-Thera, från 

Kirkman Labs i Oregon, US of A. Svindyr. 800 spänn, plus tull och frakt. (Hjelm, 

2008, s. 105) 

 

Föräldrastödd träning med barnen 

Medan föräldrarna väntade på att barnen skulle få en diagnos fastställd, var det flera som 

började med egen träning innan de fick professionell hjälp. När de sedan kom i kontakt med 

habiliteringen blev majoriteten av föräldrar förvånade och chockade över hur mycket tid 

habiliteringen rekommenderade för föräldrastödd träning med barnen. 

 

”Ja det varierar ju lite från barn till barn, men cirka 25 timmar i veckan anser vi att 

er son behöver” blir det otroliga svaret. 

25 timmar i veckan? Jag stirrar med oförfalskad chock på habiliteringsteamet. 

Välkommen till ditt nya liv. (Billing, 2013, s. 96) 

 

I samband med den egna träningen var det mycket frustration över negativa bakslag där 

barnen kunde glömma bort saker de exempelvis kunde göra föregående vecka. Detta varvades 

med lycka när barnen gjorde framsteg. Under perioder när barnen stod still i träningen eller 

glömde bort saker det tidigare kunde, beskrev några föräldrar att det var lätt att vilja träna 

ännu mer för att ta igen det som barnet förlorat. Detta ledde till att barnen blev arga samtidigt 

som föräldrarna kände hopplöshet. 

 

Vi försöker med allt. Träna mer, men det blir bara besvärligare. Han skruvar på sig, 

ser förlägen ut när han inte lyckas få fram enkla saker som ”Kaka”, ”Cola” och 

”Bil”. Till slut blir han frustrerad och ledsen. (Hjelm, 2008, s. 131) 
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Barnens speciella intressen 

Flera av föräldrarna beskrev att barnen blev fascinerade av ovanliga saker, exempelvis burkar, 

sladdar, borstar och trädgårdsslangar. Barnen brydde sig väldigt lite om vanliga leksaker men 

fastnade helt för deras speciella saker. Det speciella intresset skapade problem när barnen 

skulle leka med andra barn. De andra barnen var intresserade och ville leka med vanliga 

leksaker medan de autistiska barnen istället lekte med sina egna saker som de andra barnen 

inte visade något intresse för.  

 

Också mina barnbarn kom. Teo försökte visa dem sina borstar och flaskor. Det var 

rörande och sorligt att se hur han förgäves försökte intressera dem för dessa saker 

som han älskade. (Magnell, 2008, s. 127) 

 

DISKUSSION 

I resultatet framgår det hur stor omställning av livet det var att ha ett barn med autism. 

Familjer fick anpassa hela sina liv efter sitt barn som krävde mycket tid och engagemang. 

Detta påverkade bl.a. föräldrarnas känsloliv och relationer till familj och vänner.  

Metoddiskussion  

I Inledningen av processen som resulterade i föreliggande studie diskuterade författarna om 

intervjustudie eller analys av självbiografier var lämpligast för att uppfylla studiens syfte. 

Valet föll på självbiografier eftersom de till skillnad från intervjuer ger inblick i informantens 

liv under en längre tidsperiod och även ger den som skriver självbiografin tid att reflektera 

och tänka efter (Olsson & Sörensen, 2011). En nackdel med självbiografier är att följdfrågor 

inte kan ställas och författarna till föreliggande studie kan ej formulera frågor till informanten 

med utgångspunkt från studiens syfte (ibid.). Av dessa är det oklart i början av en studie om 

självbiografier kan svara an till studiens syfte.     

Studien genomfördes med en kvalitativ ansats som ansågs lämplig i förhållande till studiens 

syfte. En studie med en kvantitativ ansats hade också kunnat användas men då hade det krävts 

större mängd objektiv data (Forsberg & Wengström, 2014). Studien genomfördes med en 

manifest innehållsanalys vilket rekommenderas när föräldrarnas subjektiva upplevelser ska 

lyftas fram med så lite tolkning som möjligt (Graneheim & Lundman, 2004). Alternativet är 

att använda en latent innehållsanalys. Det finns en risk att föräldrarnas subjektiva upplevelser 

försvinner vid tolkning av deras berättelser. Denna risk ökar om de som tolkar har en ovana 

vid att tolka texter. Oavsett om latent eller manifest innehållsanalys väljs, sker en viss 

tolkning men hur mycket tolkning som görs skiljer mellan analysmetoderna (ibid.). 

Urvalet var böcker som skrevs när den tidigare diagnosen benämndes autism. Det fanns därför 

ett begränsat urval av självbiografier som beskriver personer med den nyare diagnosen ASD, 

som infördes 2013 (American Psychiatric association, 2013). I bakgrunden och 

resultatdiskussionen används benämningen ASD vilket kan orsaka viss otydlighet för läsaren. 

Det gjordes för att författarna till föreliggande studie ville använda ASD i så stor utsträckning 

som möjligt för att göra studien aktuell för framtiden. Författarna till föreliggande studie vet 

inte om detta påverkat studiens resultat. Att använda två olika begrepp parallellt har skapat 

vissa problem i skrivandet vilket skulle kunna påverka studiens trovärdighet. 
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Vid datainsamlingen användes Libris för att söka efter biografier. Detta gjorde att sökningen 

inte kunde avgränsas till ett geografiskt område utan omfattade hela Sverige. Genom att inte 

göra en avgränsning för litteraturen inom landet ökar tillförlitligheten till att resultatet är 

överförbart i hela Sverige.  

Samtliga böcker var primärkällor där föräldrarna själva har skrivit böckerna vilket gör att 

innehållet i böckerna är väldigt detaljerat och beskrivande. Enligt Dahlborg-lyckhage (2012) 

kan trovärdigheten påverkas negativt av att föräldrarna själva väljer vad de vill ta upp i sina 

biografier. Därför kan händelser som framställer föräldrarna i dålig dager valts bort och även 

vardagliga händelser som inte sticker ut kan ha ansetts för oviktiga för att ta med i biografin. 

Detta är inget som går att påverka men är något som bör reflekteras kring vid läsning av 

studiens resultat eftersom det kan ha påverkat trovärdigheten (ibid.).  

Några av biografierna blev överrepresenterade vid valet av passande citat att infoga i 

resultatet. Anledningen till detta var att dessa biografier var mer precisa i sina texter vilket 

lämpade sig bra till kortare citat. Detta har dock inte påverkat resultatets trovärdighet negativt 

eftersom de använda citaten beskriver händelser och tankar som är med i flertalet av 

biografierna. Genom att citat används kan resultatets trovärdighet påvisas för läsaren (Polit & 

Beck, 2016). 

Ett problem dök upp med ett citat i resultatet. En av föräldrarna hade valt att understryka ett 

ord i ett av citaten genom att skriva det i kursivtext så det står ut från resten av texten. På 

grund av formaliakrav så skrivs samtliga blockcitat i kursiv stil. Detta medförde att lite av 

vikten med just det ordet föll bort. Författarna till föreliggande studie anser dock att det inte 

påverkade citatets betydelse i så stor utsträckning att det påverkar resultatets trovärdighet. Det 

aktuella ordet är ”tillsammans” i citatet från Lindh och Berglund (2014) och finns i 

underkategorin Stöd från samhället. 

Böckerna i resultatet är skrivet av en förälder vilket kan orsaka viss förvirring hos läsaren då 

den andre förälderns åsikter och tankar ej kommer fram i böckerna. Författarna till 

föreliggande studie vill därför poängtera att i resultatet är det föräldern som skrivit 

källmaterialet som omnämns som förälder då vi inte har tillgång till deras respektive partners 

tankar och känslor.  

En stor del av resultatet berörde föräldrarnas känslor. Enligt Öquist (2008) ger påverkan på en 

del i ett system effekter på resten av systemet. Därför påverkas hela familjesystemet av 

förändring i föräldrarnas känsloliv. Trots detta valdes vårdvetenskapliga begrepp i den 

teoretiska referensramen. Detta gjordes för att författarna till föreliggande studie ansåg det 

viktigt att förankra studien i vårdvetenskapen då det är en stor del i framtida arbete som 

allmänsjuksköterska och omvårdnaden av patienter.  

Resultatdiskussion 

Föräldrarnas känslor 

I föreliggande studie visar det sig tydligt att föräldrar till barn med upplever många olika 

känslor, positiva som negativa. Ena stunden kunde föräldrarna känna frustration över att deras 

barn var väldigt krävande för att en stund senare känna lycka över att barnet gått framåt i sin 

utveckling. 

Att ASD diagnosen orsakar många olika känslor hos föräldrarna framgår tydligt i resultatet. 

När föräldrarna kommer i kontakt med vården är det viktigt att vårdpersonalen är förberedd 
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på den starka kopplingen mellan diagnos och känslor. Den kunskapen blir en förutsättning för 

att förstå förälderns livsvärld. Förståelse för föräldrarnas livsvärld behövs hos 

allmänsjuksköterskan för att kunna ge god patientfokuserad omvårdnad till barn då 

inkluderandet av anhöriga då kan innebära en stor vinst (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Skam var något som framkom i resultatet där föräldrarna ibland kände att de skämdes för sitt 

barn. När de var ute kände de att andras blickar riktades mot dem. Detta stämmer väl överens 

med resultatet som framkom i Ryan (2010) artikel där flera föräldrar till barn med ASD 

skämdes för sina barn när de träffade människor på allmän plats. Det framkommer även att 

föräldrar ofta blev anklagade att vara dåliga föräldrar i samband med att deras barn fick ett 

utbrott. De var dock överens om att andra människor hade haft ökad förståelse för dem om det 

hade funnits några yttre tecken på ASD. Önskan om att handikappet hos barnen var mer 

synligt framkom även i resultatet till föreliggande studie. 

Påverkan på vardagen 

I resultatet framkommer att hela familjen påverkades av diagnosen och att syskonen blev 

speciellt utsatta när föräldrarna kände att de ägnade mer tid åt barnet med ASD än syskonen. 

Om även syskonen upplevde det på samma sätt som föräldrarna kan det leda till negativa 

konsekvenser för syskonrelationen. Ferraioli och Harris (2009) belyser vikten av att 

föräldrarna till små barn som är hemma mycket kan påverka så syskonen får en bra relation. 

Om föräldern ger det normalt utvecklade barnet chansen att förstå och utveckla 

copingstrategier för att hantera situationen förbättrar det chansen att syskonen får en bra 

relation (ibid.). Att som litet barn förstå varför föräldrarna särbehandlar syskonen kan vara 

svårt att förstå. I resultatet framkom inga tankar från föräldrarnas sida att skulle kunna 

påverka syskonens relation. Information till föräldrar till barn med ASD kan därför behövas 

om hur syskonrelationer kan påverkas. 

Om syskonen till barnet med ASD känner sig bortprioriterade finns en risk att det normalt 

utvecklade barnet känner avundsjuka eller blir bittra mot barnet med ASD (Ferraioli & Harris, 

2009). Att ha ASD diagnosen i familjen kan påverka syskonens liv även när de blir vuxna 

t.ex. genom att syskonen bestämmer sig för att själva inte skaffa barn p.g.a. risken för 

ärftlighet (ibid.). Detta kan orsaka ett livslidande för syskonen ifall de ser det som ett livsmål 

att skaffa barn. Enligt Wiklund (2009) kan livslidande uppstå när en person genomgår en 

livshändelse som får människan att fundera kring sitt liv och sin situation.  

Föräldrarnas påverkan på syskonens relation är inte enbart kopplad till hur de beter sig mot 

barnen utan även mot varandra. Enligt Wood Rivers och Stoneman (2003) är äktenskapliga 

påfrestningar något som har stor negativ påverkan på hur syskon till barn med autism 

upplever sitt syskon. I föreliggande studies resultat upplevde samtliga föräldrar att deras 

relation med respektive partner påverkades och var stundtals mer påfrestad p.g.a. svårigheter 

kopplade till barnets ASD diagnos. Om det är mycket bråk och negativ påverkan på relationen 

mellan föräldrarna till ett barn med ASD, kan detta även påverka relationen mellan syskon. 

Detta kan bli extra problematiskt då syskonen ofta är de som tar på sig ansvaret att ta hand om 

sitt syskon med ASD när de blivit vuxna och föräldrarna går bort (Ferraioli & Harris, 2009).  

Som motsats till resultatet i föreliggande studie där föräldrarna ofta upplevde att barnets 

diagnos orsakade stridigheter mellan paren finns studier som istället visar att en 

autismdiagnos kan föra föräldrarna närmre varandra. I studien av Bilgin och Kucuk (2010) 

som undersökt hur turkiska mammor till autistiska barn ser på sin tillvaro, framgår att 34,9% 

av föräldrarna delar jämställt på arbetet och att de kommit varandra närmre tack vare barnets 
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diagnos. Det kan tänkas att föräldrar till barn med ASD där familjen kommer varandra närmre 

och alla mår bra inte känner samma behov av att uttrycka sig med en självbiografi. 

Resultatet visar att flera föräldrar började med att själva träna sitt barn eftersom väntetiden 

kunde vara upp till ett år innan utredning påbörjades. De sökte svar på internet hur de på bästa 

sätt kunde hjälpa sina barn. Gengoux et al. (2015) skriver om föräldrarnas träning med sina 

barn och kom fram till att barn till föräldrar, som får rätt utbildning och rätt redskap, 

uppvisade goda resultat när det gällde språkutveckling redan efter 12 veckor. Detta är något 

som flera familjer i den föreliggande studien hade haft nytta av. Om föräldrarna i väntan på 

utredning fått en kortare utbildning i hur man effektivt tränar sina barn hade detta hjälpt både 

barnen och föräldrarna. Barnen hade då tidigare kommit in i en rutin gällande träning vilket 

hade förbättrat deras kognitiva egenskaper (ibid.) 

I resultatet framkom det hur viktigt det var att familjerna hade tydliga rutiner för sina barn. 

När rutinerna bröts blev barnen oroliga vilket kunde leda till hysteriska utbrott. Schlebusch, 

Samuels och Dada (2016) visar i sin studie att fasta rutiner är bra för hela familjen och att 

livskvalitén är högre hos familjer som har fasta rutiner jämfört med familjer där rutiner 

saknas. Barnen i familjer med fasta rutiner får även bättre förutsättningar till lärande och 

utveckling.  

Varje människa har ett behov av att se ett sammanhang och en mening i sitt liv enligt 

Dahlberg och Segesten (2010). Genom att ge fasta rutiner till barnet och dess omgivning fick 

barnet begriplighet för omvärlden när det kunde se ett sammanhang i vardagen. På så sätt 

kunde barnet förstå sammanhanget sitt liv och förstå sin plats i världen och hur den hänger 

samman med de personerna runt omkring barnet.  

Ett område som blev lidande när det gällde fasta rutiner hos familjerna var fritidsaktiviteter 

vilket många tyckte var svårt att genomföra. Det krävdes mycket engagemang och tålamod 

från föräldrarnas sida för att hitta en fritidssyssla för sitt barn. Detta är vanligt förekommande 

i familjer där något barn har ASD (Schlebusch et al., 2016). Dock visar studier att detta är 

viktiga stunder som bidrar till att skapa stunder av lycka och stunder av normalitet (ibid.). Om 

fritidsaktiviteterer är något som ger familjens medlemmar livskraft kan minskad möjlighet att 

genomföra sådana aktiviteter innebära mindre chans för familjen att uppleva hälsa eftersom 

livskraft är en förutsättning för att en person ska uppleva hälsa enligt Dahlberg och Segesten 

(2010). På så sätt kan anpassningen av vardagen för att barnet med ASD ska må bra påverka 

övriga familjemedlemmars hälsa negativt. Som allmänsjuksköterska kan kunskap om detta 

vara till stor nytta när familjemedlemmar till en person med ASD söker vård. 

Benson (2016) kom i sin studie fram till att det är vanligt att det sociala nätverket minskar i 

samband med att man har barn med ASD. Dock menade Benson (2016) på att de allra 

närmsta vännerna kom allt närmre och blev en viktig del i föräldrarnas vardag. Minskningen 

av de sociala nätverken framkom tydligt i föreliggande studies resultat. Att de närmsta 

vännerna kom närmre var däremot inget som syntes utan istället var det främst far- och 

morföräldrar som kom familjen närmre genom att erbjuda sin hjälp. Flertalet av föräldrarna i 

resultatet upplevde dock en minskning av antalet sociala relationer då många bekanta drog sig 

undan.  

Resultatet i föreliggande studie visar att det finns ett stort behov av mer forskning kring 

föräldrars upplevelse av att ha ett barn med autism. Det finns alltför lite material skrivet av 

föräldrar till barn med ASD och det som finns skrivet handlar om barn med väldigt svår 

problematik. Intervjustudie bland föräldrar till barn med ASD skulle därför vara intressant 
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eftersom denna metod kan ge mer information samt även lyfta fram de familjer som inte 

drabbats så negativt av barnets speciella behov och därför kanske ser positivare på sin tillvaro.  

SLUTSATS 

I föreliggande studie har det framkom att hela familjen påverkades när ett barn har autism. 

Det är inte bara föräldrarna som har ansvaret för barnet som påverkas utan även syskon, 

släktingar och vänner påverkas. En annan viktig del som kommit fram i föreliggande studie 

var behovet av ytterligare insatser och stöd från samhället. Detta kunde medföra att 

föräldrarna kände sig ensamma och villrådiga när de inte hade någon expertis att fråga eller 

vända sig till och även att stöd saknades i vardagen. Föräldrarnas känsloliv påverkades i stor 

utsträckning där flertalet känslor är negativa men även vissa ljusglimtar.  
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*På Libris går det inte att söka från ett årtal och framåt. För att hitta mer material till 

föreliggande studie valde författarna att gå igenom varje årtal för sig. 

 

 

 

Databas Sökord Antal träffar Utvalda böcker 

LIBRIS Autism 2469  

 + biografi 96  

 + föräldrar 26 4 

 Autism 
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+2013* 

8 1 



 

 

Kvalitetsgranskning av självbiografierna enligt Segesten (2012)  Bilaga 2 

Titel 

Vilken form av 

litteratur är 

detta? 

Vem är 

ansvarig 

utgivare? 

Vem är 

författaren? 

När 

trycktes 

källan? 

Har texten blivit 

kvalitetsgranskad? 

På vilket sätt kan jag använda denna text 

för att utveckla akademisk och 

professionell kunskap inom mitt 

ämnesområde? 

Det räcker 

inte med 

kärlek 

Självbiografi 
Wahlström 

& Wikstrand 
Jenny Lexhed 2008 

Boken granskades av 

bokförlaget innan 

tryckning 

Lexhed beskriver i denna bok familjens 

livssituation och hur den påverkas av att 

ha ett barn med autism. Detta ger 

författarna en inblick i hur det att leva 

som familjemedlem till ett barn med 

autism. 

Teo och jag Självbiografi Sivart förlag Gitta Magnell 2008 

Boken granskades av 

bokförlaget innan 

tryckning 

Magnell beskriver i denna bok familjens 

livssituation och hur den påverkas av att 

ha ett barn med autism. Detta ger 

författarna en inblick i hur det att leva 

som familjemedlem till ett barn med 

autism. 

Vad händer 

med Kalle: En 

pappa berättar 

Självbiografi 

Cura 

Bokförlag 

AB 

Fredrik Hjelm 2008 

Boken granskades av 

bokförlaget innan 

tryckning 

Hjelm beskriver i denna bok familjens 

livssituation och hur den påverkas av att 

ha ett barn med autism. Detta ger 

författarna en inblick i hur det att leva 

som familjemedlem till ett barn med 

autism. 



 

 

 

  

Kejsaren och 

jag: Ett 

samarbete 

med autism 

Självbiografi Päivi Billing Päivi Billing 2013 

Boken granskades av 

bokförlaget innan 

tryckning 

Billing beskriver i denna bok familjens 

livssituation och hur den påverkas av att 

ha ett barn med autism. Detta ger 

författarna en inblick i hur det att leva 

som familjemedlem till ett barn med 

autism. 

Alltid för er: 

En sann 

historia 

Självbiografi Lind & Co 

Gunilla Lindh 

& Cecilia 

Berglund 

2014 

Boken granskades av 

bokförlaget innan 

tryckning 

Lindh & Berglund beskriver i denna bok 

familjens livssituation och hur den 

påverkas av att ha ett barn med autism. 

Detta ger författarna en inblick i hur det 

att leva som familjemedlem till ett barn 

med autism. 



 

 

Översikt Bilaga 3 

 

Billing, P – Kejsaren och jag: ett samarbete med autism, 2013 

En berättelse där Päivi ingående beskriver hur vardagen ser ut när hennes son diagnostiseras 

med autism. På egen hand försöker Billing att hitta strategier och olika sätt att nå fram till sin 

son när kommunikationen dem emellan brister. 

Hjelm, F – Vad händer med Kalle: En pappa berättar, 2008 

Fredrik berättar i denna bok hur familjens liv ändras efter att sonen Kalle fått sin diagnos. I 

boken beskriver Hjelm hur de kastas mellan hopp och förtvivlan i samband med Kalles 

träning och hur de kämpar för att Kalle ska få det så bra som möjligt. 

Lexhed, J – Det räcker inte med kärlek, 2008 

En berättelse där man får följa Jenny och hennes familj genom livet. Efter något år så märker 

Jenny och hennes man att något är fel med deras son. Han diagnostiseras med autism och livet 

tar en ny vändning. Jenny gör allt i sin makt för att hitta rätt behandling till sonen. 

Lindh, G & Berglund, C – Alltid för er: en sann historia, 2014 

Gunilla berättar om hur hennes liv förändras när alla hennes tre barn diagnostiseras med bland 

annat autism och utvecklingsstörning till följd av en ytterst ovanlig genmutation. I boken 

beskrivs hennes kamp för att barnen ska få det så bra som möjligt men också hur hennes 

relation maken förändras och hur viktiga hennes vänner är. 

Magnell, G – Teo och jag, 2008 

En berättelse som skildrar Gittans liv tillsammans med hennes son Teo. Hur hennes liv 

förändras när hennes tredje barn föds och det senare visar sig att han inte är som alla andra 

barn. Hon skuldbeläggs för hans svårigheter men det är också en berättelse om kärlek och en 

speciell familj. 

 



 

 

Analysprocess av självbiografier Bilaga 4 

Meningsenhet 
Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Underkategori Huvudkategori 

Hon tittar förväntansfullt upp på mig. Ja, jag har dåligt 

samvete. Det har varit så exklusivt mycket storebror i mina 

tankar att jag knappt har kommit ihåg att jag måste gosa 

med ett styck bebishjässa också. (Billing, 2013, s. 66) 

Ja, jag har dåligt 

samvete 

Känsla av dåligt 

samvete 

Åsidosatt 

syskon 

Föräldrarnas 

känslor 

I början när Lucas föddes hade vi ett socialt umgänge, men 

det krympte med tiden, för vi orkade och hann inte träffa 

andra. (Lexhed, 2008, s. 137) 

I början hade vi ett 

socialt umgänge, men 

det krympte med tiden 

Umgänget krympte 
Sociala 

relationer 
Vardagslivet 

Vi föräldrar får mycket utrymme. Kuratorer och 

psykologer finns där även för oss, vilket är en stor 

befrielse, för vi behöver hjälp. De lyssnar på vår sorg, 

berättar om strategier man kan ta till för att få ihop 

vardagen. (Hjelm, 2008, s. 72) 

Kuratorer och 

psykologer finns där 

även för oss, vilket är en 

stor befrielse 

Hjälp från 

habiliteringen 

Stöd från 

samhället 
Vardagslivet 

Jag minns hur en pojke ville få Lucas uppmärksamhet och 

sökte kontakt, men Lucas bara ignorerade honom och 

vände ryggen till(…) Vi tyckte att de andra föräldrarna 

tittade konstigt på honom och vi började skämmas för vår 

son, vår älskade pojke (Lexhed, 2008, s. 61) 

Andra tittade konstigt på 

Lucas och vi började 

skämmas för vår son 

Skäms för sin son 
Skäms inför 

andra 

Föräldrarnas 

känslor 

Han ligger där, fullkomligt lugn, suger på sitt pekfinger 

och stirrar rakt in i väggen. Det hugger tag i magen på mig. 

Ska det vara såhär? (…) Blicken i hans ögon är faktiskt 

närmast apatisk. (Billing, 2013, s. 22) 

Han ligger där och 

stirrar rakt in i väggen. 

Blicken är närmast 

apatisk. 

Oro över att något är 

fel 
Oro 

Föräldrarnas 

känslor 



 

 

 När vi är klara med vårt möte ber 

kommunkvinnan förskolechefen stanna kvar. Jag vet inte 

vad som sägs, men efter det får Lucas en ny resurs, Päivi, 

en annan kvinna ur personalgruppen. Päivi är gullig och 

Lucas tyr sig snabbt till henne (Lexhed, 2008, s. 198) 

Lucas får en ny resurs 

som han snabbt tyr sig 

till. 

Ny resurs på dagis 
Stöd från 

samhället 
Vardagslivet 

De gillade inte Jason och trodde Teo var besvärlig för att 

han var bortskämd. Om jag beklagade mig vände de sig 

bara bort och började tala om något annat. Jag kände mig 

isolerad och ledsen(…) (Magnell, 2008, s. 66) 

De vände sig bara bort. 

Jag kände mig isolerad 

och ledsen. 

Ensamhet 
Sociala 

relationer 

Föräldrarnas 

känslor 

 

 

 

 


