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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: Autismspektrumtillstånd är ett samlingsnamn på fyra neuropsykiska 

funktionsnedsättningar som gemensamt kännetecknas av begränsningar till socialt 

samspel, nedsatt förmåga till kommunikation och föreställningsförmåga. I 

autismspektrumtillstånd diagnosen inkluderas Autism, Desintegrativ störning, 

Asbergers syndrom och Atypisk autism. Ur ett globalt perspektiv finns det ca 70 

miljoner individer som har autismspektrumtillstånd. För barnets föräldrar innebär 

diagnosen stora förändringar i det dagliga livet och hela familjens livssituation 

påverkas.  

Syfte: Syftet med föreliggande studie var att beskriva mödrars upplevelser av att ha 

barn med autismspektrumtillstånd.  

Metod: En empirisk deskriptiv studie baserad på analys av åtta bloggar. Innehåll från 

bloggarna granskades och analyserades enligt Graneheim och Lundmans (2004) 

innehållsanalys på en manifest nivå.  

Huvudresultat: Resultatet visar att det hade skett en förändring i mödrarnas 

livssituation genom att de var tvungna att anpassa sin vardag efter barnets diagnos och 

förutsättningar. De upplevde brist på professionellt stöd från de sociala verksamheterna 

vilket resulterade i att de ständigt fick anstränga sig och kämpa för barnets rättigheter.  

Stress och utmattning hos mödrarna bidrog till att deras egen hälsa inte prioriterades. 

Vidare uttryckte mödrarna oro inför framtiden och funderade mycket kring vad som 

kunde förväntas i framtiden för deras barn.  

Slutsats: Att vara mamma till ett barn med AST kan och innebär i de flesta fall en 

förändrad livssituation. Barnets behov av stöd i vardagen utgör en omfattande del av 

mödrars liv, ansträngningar och påfrestningar kan resultera i att mammorna upplever 

fysiska och psykiska besvär. En ökad kunskap och erfarenhet om de svårigheter 

mammor till barn med autismspektrumtillstånd kan ställas inför, kan vara betydelsefullt 

för vårdrelationen och utgöra viktig information för utformning av omvårdnaden av 

både barn och föräldrar.  

 
Nyckelord: Autismspektrumtillstånd, mödrar, föräldrar, upplevelser, barn, blogg.  
 
 
 
 



 

 
 

 
ABSTRACT  
 

Background: Autismspectrum disorder is an umbrella term for four neuro- 

psychological impairments with common limitations in following three areas: social 

interaction, communication and imagination. The ASD diagnosis includes autism, 

disintegrative disorder, Asbergers syndrome and atypical autism. From a global 

perspective, there are approximately 70 million people who have the condition. For the 

parents that live with diagnosed children, it involves major daily life changes and the 

entire family’s life is affected.  

Aim: The aim of this study was to describe mothers' experiences of having children 

with autismspectrum disorders. 

Method: A descriptive empirical study based on an analysis of eight blogs. Content 

from blogs was examined and analyzed according to Granheim and Lundman’s (2004) 

content analysis on a manifest level.  

Results: The results show that there had been a change in the mothers' lives, as they had 

to adapt their everyday life after the child's diagnosis. They experienced a lack of 

professional support from the social units, which resulted in that they constantly had to 

strain themselves and fight for the child’s rights. 

Stress and exhaustion contributed to that the mothers own health issues weren’t a 

priority. Furthermore, the mothers expressed concern about the future and thought a lot 

about what could be expected in the future for their children. 

Conclusion: Being a mother of a child with autism spectrum disorder can and does in 

most cases, change the life situation. The child's need for support in everyday life 

represents a major part of mothers’ lives and strain and stress can result in mothers 

experiencing physical and psychological symptoms.  

Increased knowledge and experience about the difficulties mothers of children with 

autism spectrum disorders may face, may be important for the care relation and can 

provide important information for the development of the nursing care of both children 

and parents. 
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1. Introduktion 
 
1.1 Autismspektrumtillstånd 
Autismspektrumtillstånd (AST) omfattar fyra olika diagnoser, Autistiskt syndrom, 

Aspergers syndrom, desintegrativ störning och atypisk autism (Wasteson, Adamzon, 

Gelander, Grundström & Sundmark, 2010).  Detta arbete kommer att fokusera på 

huvuddiagnoserna Asbergers syndrom och Autistiskt sydrom och författarna kommer 

även att använda sig utav förkortningen AST som benämning för 

autismspektrumtillstånd av den orsaken att det är svårt att dra någon gräns mellan de 

fyra olika diagnoserna. Tillståndet karaktäriseras av brist i kommunikationen, 

känslomässiga uttryck och antisociala beteenden (Broberg, Almqvist & Tjus, 2003). 

Tillståndet ter sig som ett osynligt handikapp men för barn med AST samt dennes familj 

och närstående innebär diagnosen stora svårigheter i vardagsfungerandet.  

 

På slutet av 1980-talet kom begreppet autismspektrumtillstånd att användas som ett 

gemensamt namn för framförallt Aspergers syndrom och Autism. I Sverige finns det 

uppskattningsvis 15 000 barn med autismspektrumtillstånd diagnos därmed finns en 

prevalens på ca en procent (Socialstyrelsen, 2010). Tillståndet är vanligare än Downs 

syndrom, cancer och diabetes hos barn (Rubin, 2006). Det har visat sig att pojkar blir 

diagnostiserade i större utsträckning än flickor men eftersom symtomen ter sig olikartat 

på varje person kan det vara svårare att upptäcka AST hos flickor (Socialstyrelsen, 

2010). Många personer med AST har dubbeldiagnoser, dvs. andra avvikelser i 

utvecklingen som utvecklingsstörning, särskilda inlärningssvårigheter, Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder (ADHD) och även Tourettes syndrom. Det finns även en 

samsjuklighet med depressionstillstånd och ångestproblematik.  

Broberg, Almqvist och Tjus (2003) skriver att autismspektrumtillstånd hör till en av de 

mest omdiskuterade och kontroversiella diagnoser.  På 40–talet användes begreppet 

”autism” i symtombilden vid schizofreni och när man lånade detta begrepp ledde det till 

att man kopplade dessa två diagnoser till varandra i avseende orsaksfaktorer, symtom 

och debut. I nuläget vet man att dessa symtombilder inte alls hör ihop, det som inte är 

känt är huruvida genetiska faktorer och miljön kan ha någon betydelse för förekomsten 

av tillståndet. The National Autistic Society (2011) hävdar att forskning visar att det är 

kombination av ovanstående faktorer som har bidragit till neurologiska förändringar. 

Enligt Olsson (2007) kan det mycket väl bygga på biologiska orsaker, som exempelvis 
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genetiska faktorer och kromosomavvikelser. Skador under graviditet och i direkt 

anslutning till förlossning såsom infektioner och miljöfaktorer i form av fosterskadande 

ämnen har även visat ha samband med förekomsten av AST.  

I en studie gällande neuroradiologiska skador på hjärnan upptäcktes ett samband mellan 

frontallobskador hos individer med autism. Skadan visar sig tydligt då 

personer med AST har svårigheter att förstå och sätta sig in i andra människors tankar 

och känslor (Bird et al., 2004). AST är ett livslångt tillstånd och det finns inget 

botemedel mot det, men i dagens samhälle kan man med olika hjälpmedel och metoder 

möjliggöra utveckling och lärande hos personer med AST (Socialstyrelsen, 2010).  

 
1.2 Diagnostik och kännetecken  
Autismspektrumtillstånd är kortfattat en benämning på olika neuropsykologiska 

funktionsnedsättningar som alla innebär begränsad förmåga till socialt samspel, nedsatt 

kommunikations förmåga samt svårigheter med repetitiva och rigida mönster i 

beteende, intressen och aktiviteter. AST är en bred diagnos och utredningsprocessen för 

att diagnosställandet är lång. De vanligaste diagnostiseringssystemen är DSM-IV-TR 

och ICD-10 och dessa anger tre diagnoskriterier som ska uppfyllas för att man ska falla 

under autismspektrumtillståndet. 

Kriterierna utgörs av bristande social förmåga, bristande ömsesidig kommunikation och 

bristande föreställningsförmåga. När dessa tre kännetecken framträder hos ett barn 

samtidigt kallas de för ”triaden”. Det är viktigt att symtomen är tydliga och de inte kan 

vara relaterade till andra förseningar i utvecklingen (Gillberg & Peeters, 2001; The 

National Autistic Society, 2011). Nedan följer en beskrivning av de tre kriterieområden 

som måste föreligga för att en person ska kunna diagnostiseras med 

autismspektrumtillstånd;  

1.2.1 Förmågan till ömsedig kommunikation 

Individer med autism har oftast försenad talutveckling med nedsatt förmåga till 

kommunikation samt att de har svårigheter att förstå nyanser i talat språk. De kan inte 

urskilja det som är underförstått i en viss mening eller i ett samtal med en annan individ, 

det som står mellan raderna förblir oförklarligt och svårbegripligt för de flesta med 

AST. Deras bristande kommunikation kan förklaras som en begränsad förmåga till att 

förstå syftet med kommunikation och många närstående och familjer upplever att 

personer med AST anser att kommunikation med andra inte fyller någon funktion 
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(Autismforum, 2010). De drar sig gärna för att påbörja en dialog med andra och de kan 

ha svårt att förmedla vad de känner och vill i vissa situationer.  

Små barn med autism saknar ofta den sociala imitationen som är så typiskt för andra 

barn. Jollret som även är utmärkande för små barn i försök att härma och uttrycka sig är 

också avvikande hos barn med autism. Barn med autism utelämnar och blandar ihop ord 

när de pratar som exempelvis pronomen. De brukar även ha svårt för lägesord, som ”i” 

och ”över”.  Karaktäristiskt för dessa barn är att de har ett repetitivt tal och att de 

använder sig av ekotal under en längre period än normalt, vilket innebär att de upprepar 

meningar och ord flera gånger utan att egentligen veta betydelsen av det dem säger 

(Autismforum, 2010; Socialstyrelsen, 2010).   

 
Personer med Aspergers syndrom har oftast ett utvecklat språk och kan tala flytande 

men de kan ha problem med att tyda lyssnarens reaktioner. Eftersom de är väldigt ivriga 

över att vara sanningsenliga kan det verka som om de inte bryr sig om lyssnarens 

känslor. Språket hos individer med Aspergers syndrom är vanligtvis lillgammalt och de 

tillämpar ett korrekt formellt språk. Däremot uppfattar de meningar och ord ordagrant 

och bokstavligt vilket är förklarar varför personer med Aspergers syndrom har svårt för 

att förstå ironi (Socialstyrelsen, 2008). 

1.2.2 Förmågan till ömsesidigt socialt samspel 

Förmåga till ömsesidigt socialt samspel bygger på Theory of mind, dvs. förmågan att 

kunna förstå hur en annan människas känslor påverkar hennes beteende och reaktioner.  

Det innebär också att på förhand kunna förutse vad som kan tänkas ske.  

Vid autismspektrumtillstånd påträffas problematik med ömsesidighet i socialt samspel, 

personer med AST undviker att ge ögonkontakt, de har svårigheter med att intuitivt 

tolka andra människors tankar, känslor och behov. Oftast uppfattar personer med AST 

en situation eller ett sammanhang på sitt sätt och kanske inte som det egentligen är. 

Deras kroppsspråk kan upplevas som enformigt och är många gånger inte situations 

anpassat. Vidare har de svårt för att dela med sig av känslor som glädje eller sorg. Små 

barn med AST har ofta problem med att spontant vilja dela sina upplevelser med 

föräldrarna och barnet har oftast ingen fantasi eller föreställnings förmåga. Som förälder 

kan detta leda till att man upplever barnet som distanserat då barnet inte heller gärna 

delar med sig av sina intressen och aktiviteter. Svårigheterna i socialt samspel bidrar 

oftast till att barnen har få jämnåriga kamrater som de kan förstå och som kan förstå 

dem och de har svårt att behålla vänner (Vårdguiden, 1177).  
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1.2.3 Begränsad föreställningsförmåga, flexibilitet, och variation i beteenden och 

intressen 

Personer med autismspektrumtillstånd har begränsade, repetitiva och stereotypa mönster 

i sina beteenden och intressen. De kan exempelvis utveckla fixering till ett specifikt 

område, där de lär sig faktakunskap utantill. På så sätt kan det uppta personens hela 

intresse och de är inte ovanligt att de fixerar sig vid ovidkommande rutiner och 

utvecklar ett tvångsbeteende. Dessa intressen och beteenden tar upp mycket tid att det 

hindrar möjliggörandet för utveckling. Skulle rutinerna brytas kan de leda till 

påfrestning för dessa personer och det kan i sin tur resultera i frustration, ilska och 

ängslan. I diagnoskriterierna ingår även motoriska stereotypa beteenden, personer med 

AST kan exempelvis vifta med händerna, leka med håret eller leka med fingrarna i 

munnen. En del barn kan vid dessa känslolägen även uppvisa självskadebeteende såsom 

att slå sig i ansiktet eller dra sig i håret (Autismforum, 2010; Socialstyrelsen, 2010).  

 

1.3 Rättigheter till professionellt stöd  
Lagen om stöd och service är utformad enligt definitioner till personer med 

funktionsnedsättningar. Dessa definitioner omfattar 3 kategorier av personkretsar där 

autism eller autismliknande tillstånd ingår i personkrets 1. Målet med all verksamhet 

enligt LSS är till för att underlätta det dagliga livet för dessa personer som lagen är 

ämnad till samt att främja delaktighet i samhällslivet. LSS ger rätten till individer som 

hör till personkretsarna i form av hjälp i tio olika insatser. Flera insatser kan komma att 

erbjudas till en och samma person som är i behov av detta. Dessa insatser som lyder 

under LSS är följande: Personlig assistans, Ledsagarservice, Kontaktperson, 

Avlösarservice, Korttidsvistelse, Korttidstillsyn, Boende för barn. Boende för vuxna, 

Daglig verksamhet, Råd och stöd.	  Kommuner och landsting har ansvaret för att dessa 

insatser ges till personer som är berättigad till stöd enligt LSS. Kommunerna har flest 

insatser att ansvara för förutom råd och stöd som landstinget ansvarar för. Insatser som 

rör olika former av avlösning, dagligverksamhet och boende med särskild service ingår 

dessutom omvårdnad. Dagliga sysselsättningar som kulturella aktiviteter ska erbjudas 

av boendena inom kommunerna (Sveriges Riksdag, 2014). 
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1.4 Bloggens betydelse och dess innebörd 
I Heilfertys (2009) artikel, definieras bloggar som en webbplats där människor fritt kan 

skriva en personlig dagbok med reflektioner och beskrivningar om upplevelser online.  I 

bloggarna har patienter, anhöriga eller utomstående chansen att uttrycka sig och 

beskriva sina känslor om situationer de befunnit sig i. Bloggarna är rika på detaljer som 

är skrivna av individer som specifikt vill förklara en känsla eller situation som gör det 

även lättare för obehöriga att söka sig fram via sökord på nätet vilket kan leda de till 

bloggar. Via bloggarna får även obehöriga chansen att kommentera och därmed få en 

kontakt med blogginnehavarna som valfritt väljer om de vill svara eller inte. Bloggarna 

har ökat kraftigt i antalet och fördelarna är att blogginnehavarna får chansen att 

underhålla familjemedlemmar, vänner och även främlingar på olika delar av landet.	  	  

1.5 Omvårdnads teoretisk referensram	  

Joyce Travelbees teori betonar den medmänskliga dimensionen och de existentiella 

åskådningarna i omvårdnaden. För att komma till insikt om vad omvårdnad innebär 

måste det finnas en förståelse om vad som sker mellan sjuksköterska och patient. Hur 

upplevs samspelet mellan sköterskan och patienten och vilka konsekvenser kan de ge 

patienten och dennes tillstånd? Nyckelbegreppen i teorin är människan som individ, 

hennes lidande, meningsfullhet, de mänskliga relationerna och kommunikation 

(Kirkevold, 2000). Travelbee definierar omvårdnad som,	  ”En mellanmänsklig process 

där den professionella omvårdnadspraktikern	  hjälper en individ, en familj eller ett 

samhälle att förebygga eller bemästra upplevelser av sjukdom och lidande och vid 

behov att finna en mening i dessa upplevelser”.  Travelbee menar att för att kunna möta 

och hjälpa individer och familjemedlemmar att förebygga ohälsa, främja hälsa och 

stödja dem genom stressen de upplever på grund av sjukdom är det viktigt att som 

sjuksköterska ha kunskap och förståelse för individerna och situationen de kan tänkas 

befinna sig i (Kirkevold, 2000). I föreliggande studie är det av denna anledning viktigt 

att få kännedom om mödrars erfarenheter och upplevelser av hur det är att ha barn med 

AST.  
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1.6 Sjuksköterskans roll  
I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska av Socialstyrelsen (2005) ska 

sjuksköterskan inte enbart ta till vara patientens kunskaper och erfarenheter utan även 

de närståendes. Vidare är sjuksköterskans uppgift att tillgodose patientens basala behov 

och omvårdnadsbehov såväl som patientens andliga, kulturella, sociala, psykiska och 

fysiska behov (Socialstyrelsen, 2005).  I Morton-Coopers (2004) bok framgår att 

majoriteten av föräldrar till barn med AST upplever att det finns brist i vårdpersonals 

kunskap kring tillståndet. Vid vård av barn är det framför allt viktigt att vara lyhörd och 

lyssna till barnets behov och ta hänsyn till föräldrars önskemål. Scarpinato et al., (2010) 

studie visar att sjuksköterskan bör vara förberedd på de situationer hon kan ställas inför 

i mötet med barn med AST. Eftersom att barn med autismspektrumtillstånd ofta visar 

brister i kommunikation och social förmåga kan ett oplanerat sjukhusbesök få barnet att 

bli stressat och öka deras oro. I dessa fall kan sjuksköterskans omvårdnads arbete 

försvåras och förhindras och oftast leder det till att barnet skickas hem utan att ha fått 

vård för det hen sökte för (Scarpinato et al., 2010). Därmed är föräldrarnas roll av stor 

betydelse för sjuksköterskan, hon bör se dem som experter på sitt barn och använda sig 

utav deras kunskap vid omvårdnadsåtgärder för att minska stress hos både föräldrarna 

och barnet (Gillberg, 1999).  

1.7 Familjecentrerad omvårdnad  
Familjecentrerad omvårdnad är ett begrepp som används mer i vården. Grundtanken 

innebär att man som sjuksköterska ska sätta både patienten och familjen i fokus. När ett 

barn lider av en kronisk åkomma och behöver vårdas är förälderns roll viktig, eftersom 

att det är denne som har förståelse och är medveten om barnets emotionella behov 

(Edwinson, Månsson & Enskär, 2008). I Keenan et al. (2010) studie framgår att familjer 

behöver mer stöd och vägledning från vårdpersonal. Familjerna i studien anser att 

kommunikationen mellan vårdgivare och föräldrar samt bemötandet från vården 

behöver förbättras och föräldrarna önskar att få vara mer delaktiga när beslut tas i 

avseende på barnets vård (Keenan et al., 2010). Lewis et al. (2010) studie framhåller att 

om vårdpersonal är medveten om föräldrars och andra familjemedlemmars upplevelser 

av sin livssituation bidrar det till att mötet mellan vårdpersonal och familjemedlemmar 

blir mer positivt för båda parter. Därmed är det av stor vikt att vårdpersonal tillges 

kunskap kring detta för att kunna skapa en förändring hos föräldrar och övriga 
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familjemedlemmars inställning till vården (Keenan et al., 2010). När man är förälder till 

ett barn med AST är det inte heller ovanligt att man upplever olika känslor kring 

funktionsnedsättningen, livet uppfattas som väldigt påfrestande och behovet av stöd 

uttrycks ofta. De kan exempelvis behöva få hjälp med att hantera barnets reaktioner vid 

ångestfyllda situationer (Edwinson, Månsson et al, 2008). Detta är ytterligare en 

anledning för vårdpersonalen att agera professionellt, visa respekt gentemot föräldrarnas 

känslor genom att ge dem stöd och även ta hänsyn till barnets behov (Gillberg, 1999). 

Enligt socialstyrelsen (2008) innebär det stora förändringar i vardagslivet att få ett barn 

med AST, författarna till föreliggande studie anser att om sjuksköterskan tar del av 

föräldrars kunskap och upplevelser kan det förbättra förutsättningarna att skapa en 

förståelse för dessa föräldrars livssituation.  

1.8 Tidigare forskning	  
Ett par olika vetenskapliga artiklar kommer att presenteras nedan. Författarna har valt 

vetenskapliga artiklar som behandlar föräldrars upplevelser av att ha ett barn med 

autismspektrumtillstånd. 

1.8.1 Omgivningen 

I Safe, Joosten & Molineux (2012) studie beklagade föräldrarna över bristen på stöd 

från omgivningen. Föräldrarna kände att det var tvungna att förklara sig till andra 

människor ute i samhället för att det inte skulle bli dömda för sitt barns beteende. 

Föräldrarna hade en önskan att skaffa vänner med normalbegåvade barn. Men dessa 

familjer upplevde att sådana relationer inte var aktuella då föräldrar med 

normalbegåvade barn undvek att träffa familjerna som hade ett barn med AST. Detta 

gjorde att många föräldrar isolerade sig i hemmet med barnet istället för att brottas med 

omgivningens bristande kunskaper om AST.	  

1.8.2 Sorg och stress 

Både i Myers et al., (2009) och	  Safe et al. (2012) studie framkommer att föräldrar 

upplever en sorg över det bran det en gång förväntade sig att få. Safe et al (2012) studie 

påvisar att föräldrarna kände en stor sorg när AST diagnosen fastställdes. Föräldrarna 

insåg att barnets framtid inte skulle bli som föräldrarna förväntat sig samt att de kände 

sorg över förlusten av att leva ett normalt liv pga. av barnets omsorg. Solem et al. 

(2011) skriver i deras studie att det har visat sig att föräldrar till barn med avvikande 
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beteende problem löper större risk att drabbas av psykiskt ohälsa som stress.	  

1.9 Problemformulering 
Autismspektrumtillstånd ter sig som ett osynligt handikapp men innebär stora 

svårigheter i vardagslivet för den drabbade och dennes familj och närstående. Både 

barnet och föräldrarna blir bundna till rutiner och för föräldern innebär diagnosen att 

ständigt leva i stress pga. autismspektrumtillståndets många besvärliga symtom. Detta 

är viktigt att belysa då sjuksköterskan i sitt arbete kan möta dessa föräldrar och barn i 

vården. Om sjuksköterskan kan erhålla mer kunskap och information kring föräldrarnas 

upplevelser bidrar det förhoppningsvis till föräldrarna bemöts med respekt och får det 

stöd de är i behov av. För närvarande finns det få svenska kvalitativa studier som 

beskriver föräldrars upplevelser att ha barn autismspektrumtillstånd. Den begränsade 

mängden studier som belyser detta ämnesområde bidrar således till att det finns dåligt 

med information för sjuksköterskor och för andra professioner inom sjukvården att ta 

del av. Därför vill författarna göra en empirisk studie med kvalitativ ansats för att 

beskriva mödrars upplevelser av att ha barn med autismspektrumtillstånd. 

 

2. Syfte 
 
Syftet med föreliggande studie var att beskriva mödrars upplevelser av att ha ett barn 

med Autismspektrum tillstånd.  

 
3. Metod 
 
3.1 Design  
Detta arbete var en empirisk studie med kvalitativ ansats och deskriptiv design. Den 

kvalitativa metoden förenas med det holistiska synsättet och avsikten med metoden är 

att studera individers levda erfarenheter beträffande ett specifikt fenomen (Polit & Beck, 

2012). 

 
3.2 Urvalsmetod och undersökningsgrupp 
Bloggarna till denna studie valdes ut genom ett ändamålsurval som innebär att 

författarna syftade till att eftersöka deltagare som uppfyllde vissa förutbestämda 

kriterier och som hade mycket upplevelser av ämnet som studien fokuserade sig på 

(Polit & Beck, 2012). Inklusionskriterier för studiens var föräldrar av båda könen som 

skriver bloggar, innehållet i bloggarna skulle till stor del bestå av förälderns upplevelser 
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av att leva med barn med diagnostiserad AST, föräldrar till barn med full 

rörelseförmåga, deltagare skulle vara bosatta i Sverige, bloggarna skulle innehålla 

blogginlägg för tolv månader tillbaka, de valda bloggarna skulle vara fritt tillgängliga 

bloggar dvs. ej lösenordsskyddade bloggar samt skrivna på svenska. Exklusionskriterier 

för studien var bloggar som var skrivna av föräldrar som bor utanför Sverige, bloggar 

som inte bestod av förälderns upplevelser av att leva med sitt barn med AST, föräldrar 

till barn med odiagnostiserat AST samt rörelsehindrade barn, lösenordskyddade bloggar 

samt bloggar skrivna på andra språk än svenska.  

 

Undersökningsgruppen bestod av 8 mödrar till barn med diagnostiserad AST som skrev 

bloggar. Mödrarna var mellan åldrarna 30-50 års ålder, de hade varierande etniska 

ursprung och var bosatta centralt i städer runt om i landet. Mödrarna hade barn mellan 3 

års ålder upp till femton års ålder och av de åtta deltagarna var 3 av informanternas barn 

pojkar med AST. Barnen som berördes i bloggarna hade diagnoserna autism och 

Aspergers syndrom. Fyra av deltagarnas barn hade även dubbeldiagnoser, två med mild 

utvecklingsstörning och två barn ADHD utöver sitt autismspektrumtillstånd.  

 

3.3 Datainsamlingsmetod  
Sökningen baserades på sökorden förälder + blogg + barn + autismspektrum och gav 

123 000 träffar. Bland de första 30 träffarna på Google identifierades och valdes 8 

bloggar som uppfyllde studiens inklusionskriterier. Blogginlägg som svarade på syftet 

sparades ned i ett Word dokument som motsvarade ca 20 A4-sidor. Datainsamlingen 

pågick mellan den 21 januari 2014 till den 22 januari 2014.  

 

3.4 Tillvägagångssätt  
Efter erhållande av rådgivande yttrande från Forskningsetiska rådet (FER) genomfördes 

en sökning efter bloggarna på Google. Efter att de åtta bloggarna sökts fram enligt, för 

studien ställda, inklusions- och exklusionskriterier, innehåll från 12 månader tillbaka 

sparades ned.  Därefter valde studenterna tillsammans ut de blogginlägg som svarade 

mot studiens syfte, vilket i sin tur utgjorde materialet som analyserades. Varje enskild 

blogg sparades ned i Word-dokument med olika färger för att inte blanda ihop analys 

materialet i ett senare skede när allt material fördes samman.  
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3.5 Dataanalys 
Data bearbetades utifrån Graneheim & Lundmans (2004) innehållsanalys på en manifest 

analysnivå. Materialet lästes av författarna några gånger enskilt för att få ett 

helhetsperspektiv och sedan diskuterades innehållet gemensamt för att identifiera 

meningsbärande enheter. Det vill säga meningar som direkt svarar mot syftet. Därefter 

kondenserades de valda meningsbärande enheterna. Kondensering innebär att man 

förkortar texten utan att förändra innebörden för att göra den lättare att hantera. I nästa 

steg tilldelades de kondenserande meningarna en kod som beskrev dess innehåll. En kod 

kan beskrivas som ett nyckelord eller en etikett på meningsenheten. Liknande koder 

grupperades sedan i subkategorier som avslutningsvis sammanfördes i kategorier som 

återspeglade den centrala innebörden av bloggtexterna (Graneheim & Lundman, 2004).  

Subkategorierna som framkom i innehållsanalysen skrevs upp på ett stort papper. Sedan 

gick författarna igenom subkategorierna ytterligare en gång för att kunna säkerhetsställa 

att subkategorierna stämde överens med de preliminära huvudkategorierna.  

Subkategorier som studenterna ställde sig tveksamma till diskuterades med 

handledaren. En del subkategorier hade likheter med varandra varvid dessa 

sammanfördes till en gemensam subkategori. Slutligen resulterade innehållsanalysen i 

fem kategorier och 11 subkategorier.  

 

3.6 Forskningsetiska överväganden  
Föreliggande studie har erhållit ett rådgivande yttrande från forskningsetiska råd (FER) 

vid Högskolan i Gävle. Studiens deltagare blev inte informerade till att ge samtyckte då 

författarna och FER ansåg att deltagarna kunde uppleva en kränkning oavsett om de 

skulle tillfrågade eller inte. Vidare har blogginnehavarna av egen vilja valt att publicera 

sina upplevelser på internet där det är fritt tillgängligt för allmänheten. Vad gäller 

resultatet har det presenterats objektivt och författarna har haft för avsikt att inte göra 

egna tolkningar av blogginnehållet. I bloggen fanns det en tredje person som nämndes 

och som var viktig att tänka på dvs. mammornas barn. Författarna till studien var 

medvetna om att insamlad data endast speglade mammornas upplevelser och inte 

barnens (World Medical Associations Helsingforsdeklaration, 2008). All information	  

från bloggarna har hanterats konfidentiellt. Med konfidentiellt menar författarna att all 

information från bloggarna enbart hanterats av författarna och handledaren. 

Blogginnehållet hämtades från internet till lagringsenheten och sparades ned i enskilda 
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mappar döpta efter färger för att bloggarna inte skulle kunna relateras till den enskilda 

blogginnehavaren. All data som hämtades från bloggarna sparades på en USB-enhet, 

som förvarades i ett låst skåp i ena författarens hem där ingen utomstående kunnat 

komma åt materialet. 

4. Resultat 
 
Analysen av bloggmaterialet resulterade i fem olika kategorier samt 11 subkategorier 

som redovisas i löpande text och i tabell 1.  

4.1 Tabell 1	  

 
 
En förändrad 
livssituation 
 
 

 

       -     Diagnosens betydelse för vardagen 

- Känsla av sorg bearbetning 

- Relationen och stöd av/från andra föräldrar som har 

barn med AST 

- Upplevelse av omgivningens bristande kunskaper 

- Att behöva lämna bort sitt barn för att få avlastning 

Fysisk och 

Psykisk 

påfrestning  

 

      -      Oro och stress   

- Autismspektrumtillståndets påverkan på moderns  

psykiska/ fysiska hälsa 

 
Att kämpa för 
barnets 
rättigheter 

 
- Hjälpinsatser 

- Brist på professionellt stöd  

 
Svårigheter att 
förstå sitt barn  

 
- Kommunikationen med barnet 

- Att kunna tyda sitt barns beteende 

 

 

Oro för 

framtiden 
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4.2 En förändrad livssituation  

4.2.1 Diagnosens betydelse för vardagen 

Genom att mödrarna fick en AST diagnos på barnet kunde de känna en lättnad eftersom 

de slapp gå igenom fler utredningar. Mödrarna kände att det fick ett intyg som kunde 

bekräfta att något inte stämde hos barnet. Mammorna beskrev deras liv som 

ansträngande då de inte förstod barnets beteende och förvirring som skapades i 

vardagliga situationer som påklädning, gå till skolan, eller genom att acceptera enkla 

förändringar som att bussen inte kom i tid. Efter omfattande utredningar 

diagnostiserades barnen med autismspektrum, klargörandet av diagnosen kom i sin tur 

att förändras mödrarnas liv. De kände ett lugn över att deras barns beteende hade en 

förklaring. Mammorna som skrev bloggarna hade någon gång funderat på om de själva 

inte var orsaken till barnets diagnos eller om det var dem som levde med AST själva. 

De upplevde att de själva fick ett ökat kontrollbehov, ångest över förändringar och de 

kände att de behövde veta allt som skulle hända. Mammorna menade att man kanske var 

tvungen att tänka som en person med AST för att kunna hjälpa sitt barn och att man i 

sitt föräldraskap valde att inkarnera barnets svårigheter för att kunna klara vardagen. 

Mödrarna var tvungna att anpassa sina liv eftersom barnet med AST diagnos krävde 

mycket av sin miljö för att dagarna skulle fungera. De skrev att de blev helt utmattade 

av ständigt behöva leva efter rutiner och om oron som uppkom när det inte gick som 

förväntat. Mammorna beskrev att det var många gånger de inte kunde styra det som 

hände i vardagen, som exempelvis när barnets assistent blev sjuk och inte arbeta med 

barnet den dagen det var tänkt. Med åren hade de lärt sig vilken slags förälder de ville 

vara samt att om de överöser sitt barn med kärlek så skulle uppfostran komma som en 

sorts naturlig följd. De har kommit till insikt om att relationen är viktigast och att det 

hör till en förälders uppgift att älska ovillkorligt utan att ha förväntningar på 

motprestation. 

4.2.2 Känsla av sorg och bearbetning  

Mammorna i bloggarna betraktade den förändrade livssituationen som en anledning till 

sorgen som de kände. De berättade att sorgen över en funktionsnedsättning är en 

pågående sorg dvs. att det är en sorg som alltid finns där i bakgrunden. Mödrarna 

menade att deras sorg skiljde sig från andra sorger, andra sorger beskrevs ha en början 
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och ett slut, men sorgen som man som förälder kände över det barn man förväntade sig 

att få fanns alltid där. När föräldrarna väntade sitt barn fantiserade de om ett barn som 

skulle ge dem villkorslös kärlek, ett barn som skulle le när barnet såg sin mamma och 

ett barn som kunde leka med andra barn. Vid varje tillfälle då diagnosen hos barnet 

gjorde sig tydlig, som exempelvis när ett syskon klarade av något som barnet inte 

kunde, smärtade det mödrarna. Mammorna beskrev att sorgen handlade om uteblivna 

ögonblick, om allt som aldrig kommer att hända, exempelvis de banala saker som hör 

till vardagen för andra föräldrar som att barnet försöker söka sin förälders blick. 

Mödrarna berättade att efter diagnosen såg de tillbaka på tiden innan diagnosen som en 

”helig tid”. Tidsperioden då mödrarna inbillade sig att ha ett helt normalt barn trots att 

de i sitt innersta mycket väl visste att det var lögn. De förklarade att de behövde en tid 

utan AST diagnosen för deras sorgebearbetning. För att påminna sig själva om att en 

sådan tid hade existerat kunde mödrarna titta på foton från barnets första år där barnet 

kanske höll i en docka eller något annat föremål som visade på att barnet kunde leka. 

Mammorna berättade även att de i sin sorgebearbetning gärna ville hålla någon ansvarig 

för barnets diagnos, en person de kunde skuldbelägga och oftast slutade det med att de 

beskyllde sig själva. 

4.2.3 Relationen och stöd av/från andra föräldrar som har barn med AST 

Mödrarna skrev hur viktigt det var med de sociala nätverken för att hitta andra föräldrar 

med liknande livssituation. Mammorna till barn med AST skrev om sina känslor och 

frustrationer de ställdes inför dagligen och därmed sökte de stöd och förståelse av andra 

föräldrar. Mödrarna hittade varandra via bloggar och de såg till att träffas några gånger 

per år då de kunde utbyta erfarenheter och få personligt stöd av varandra. Mödrarna 

skrev om fördelarna med att hitta andra föräldrar via de sociala nätverken. Fördelar som 

att de förstod att mödrarna inte alltid hade orken att höra av sig till varandra, inga krav 

ställdes och att det fanns en acceptans i situationen som den var. Föräldrarna i de sociala 

nätverken utbytte även erfarenheter om hur de gick till väga för att få hjälp av 

landstinget eller kommunen, vilka hjälpinsatser som erbjudits av LSS handläggaren och 

vilka rutiner de upplevde fungerade bäst för barnen. De gav varandra tips om vilka 

rutiner som passade bäst för respektive barn som att exempelvis planera veckan med 

bilder som man sätter upp på en veckotavla. Mödrarna beskrev att gemenskapen att 

knyta band med andra föräldrar i liknande situation gjorde det mycket enklare för dem 

att hitta inspiration och energi till att hantera sin livssituation.  
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4.2.4 Upplevelser av omgivningens bristande kunskaper 

Mammorna upplevde att samhället har bristande förståelse gällande vad AST innebär 

och vilken påfrestning det var för föräldrarna som har ett barn med denna diagnos. De 

beskrev även hur de var tvungna att försvara sitt barns beteende bland omgivningen. 

Personer som inte hade kunskapen av att leva eller ha en anhörig med AST kunde inte 

enligt blogginnehavarna förstå varför deras barn betedde sig udda eller avvikande från 

andra barn. De var väl medvetna att barnets funktionsnedsättning var osynlig för 

utomstående och att det gjorde det svårt för omgivningen att förstå situationen mödrarna 

befann sig i. Den bristande kunskapen resulterade istället i att mödrarna kände sig 

skamsna när de vistades på allmänna platser tillsammans med barnet och detta bidrog 

till att mödrarna höll sig till hemmet. Mödrarna beskrev även hur en del arbetsgivare 

hade svårt att hantera föräldrar som jobbade deltid pga. barnets behov av omsorg. 

Mödrarna beskrev att situationerna då arbetsgivarna inte var samarbetsvilliga var pga. 

bristen på kunskap om AST.  

4.2.5 Att behöva lämna bort sitt barn för att få avlastning 

För mödrarna innebar det sorg och ångest att lämna bort sitt barn på 

avlastningshelgerna. De kände ångest över att man var en dålig förälder som inte orkade 

med sitt barn och för att barnet kunde känna sig utestängd från familjen. Det var svårt 

och kändes otroligt jobbigt men avlastningshjälpen innebar att mammorna fick tillbaka 

delar av deras sociala liv, de kunde bjuda hem folk, gå på spontanmiddagar och 

koncentrera sig på övriga familjen i några timmar. När mammorna insåg hur enkelt och 

underbart livet blev under avlastningshelgerna kunde de nästan bli arga över att andra 

människors liv var så enkelt. Vad avser avlastningsmöjligheten för barnets del såg 

mödrarna det som ett sätt att hjälpa barnen att inte bli helt isolerade och knutna till 

föräldrarna utan att de fick egna upplevelser samt en möjlighet till egna relationer. 

4.3 Fysisk och psykisk påfrestning 

4.3.1 Oro och stress 

Mammor beskrev sin vardag som extremt stressfylld på grund av det ständiga vårdandet 

av sitt barn och den oerhörda mängd små detaljer som måste klaffa varje dag, och alla 

de låsningar som uppstod hos barnet när det inte gjorde det. Stressen och oron bidrog 

till att mödrarnas sömn blev lidande. De kände sig som en utmattad förälder och de fick 
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mindre än 4 timmars sömn per natt. Mödrarna berättade att barnets utbrott var en av de 

anledningarna till att de kände oro och stress. Det var även en bidragande faktor till att 

de undvek att bjuda hem vänner och släkt på middag och familjens isolation. Mödrarna 

menade att de var den personen i barnets liv som borde veta bäst och kunde lugna sitt 

barn men trots detta kände mödrarna att de inte alls kände sitt barn. De visste hur de 

skulle bete sig när barnet mådde dåligt men många gånger kom utbrotten som en 

överraskning, vilket försvårade mödrarnas möjlighet att kunna möta barnets behov. 

Därmed förklarades utbrotten som både oroväckande och stressande för föräldern. När 

barnet fick ett utbrott ansåg mödrarna att det var bäst att ignorera barnet. Skulle de 

försöka prata med barnet eller fundera på lösningar blev det oftast värre och barnets 

utbrott intensifierades. De berättade att när hjärnan är för full som den blir för barn 

inom ATS kan och vill man inte ha någon hjälp, man vill bara stänga ut världen. För 

mödrarna gick denna metod emot alla medmänskliga känslor, att inte kunna svara när 

barnet skriker helt förtvivlat över saker som det finns rätt enkla lösningar på. Att de 

behövde ignorera sitt barn och fortsätta med det de gjorde för barnets eget bästa kändes 

fruktansvärt vilket bidrog till ytterligare stress för föräldrarna. Mammorna kände även 

stress inför tidpunkten då barnet kommer in i puberteten, särskilt pojkar med AST som 

växer och blir fysiskt starka, detta kunde försvåra möjligheterna för mammorna att 

lugna barnet vid utbrott. Det stressade upp mödrarna då tanken slog de att det eventuellt 

blev chanslösa tackla barnets utbrott. 

4.3.2 Autismspektrumtillståndets påverkan på moderns psykiska/ fysiska hälsa 

Mödrar till barn med AST skildrade sina känslor i text genom bloggarna, i hopp om att 

andra föräldrar skulle kunna relatera till dem och för att de själva skulle kunna ventilera 

och delge sin livssituation. Mammorna förklarade de ansträngningar dem fick genomgå 

pga. barnets avvikande beteende. För lite sömn, att de ständigt behövde ligga steget 

före, samt att de var tvungna att bråka med myndigheter för sitt barns behov var alla 

orsaker till att mödrarnas egen hälsa blev lidande. Mammorna skrev i sina blogginlägg 

att de vid något tillfälle känt sig deprimerade och att det därmed blev svårare för dem att 

hantera situationer som ställde krav på mödrarna, som att exempelvis behöva försvara 

sitt barn i skolan. Mammorna berättade att de inte hann uppsöka läkare för sina 

hälsobekymmer eftersom att de inte hittade tillfället eller orken. Men när det gick så 

pass lång att deras hälsa påverkade barnets hälsa besökte de vården.  

Mödrarna ansåg att det var ytterst viktigt att alla barn hade mer eller mindre en förälder 
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eller en vårdnadshavare för att barnet skulle kunna klara sig i livet och ännu viktigare 

var det för dessa barn med särskilda svårigheter. De beskrev hur viktigt det var att 

hushålla med sin energi innan kroppen sade ifrån och speciellt för de föräldrar som 

levde begränsat pga. av barnets behov. Därför uttryckte sig mödrarna i bloggarna om 

hur viktigt det var med hjälpinsatser som exempelvis avlastning för att orka med livet. 

Mammorna ville ha en balans i tillvaron och en möjlighet till återhämtning för att kunna 

hantera deras livssituation på bästa möjliga sätt. 

 

4.4 Att kämpa för barnets rättigheter  

4.4.1 Hjälpinsatser 

I bloggarna diskuterades även kraven som ställs på mödrar till barn med AST. De 

menade att inom Autismspektrum världen är den person som görs sig hörd mest 

samtidigt den som får mest hjälp. Och de föräldrar som var tysta blev utan hjälp och 

stöd från samhället. Mödrarna skrev att de kämpade för att förändra processer, 

utredningar och allt annat som inte fungerade i LSS apparaten kring barn med AST.  

Mödrarna beskrev hur mycket kraft och ansträngning som krävts av dem för att de 

skulle kunna få tillgång till insatser som de behövde. De menade att man var tvungen att 

ta i ordentligt och en förutsättning var att man visste vad man skulle kräva av LSS-

handläggarna. Att söka hjälp kunde vara en svår konst och för många en omöjlighet om 

de inte kunde svartmåla sin egen situation och sitt barn inför de som kunde hjälpa med 

stödinsatserna som exempelvis LSS-handläggarna eller försäkringskassan. Mödrarna 

fick kämpa för sitt barns rättigheter och de behövde även försvara de insatser som de 

hade kämpat för vilket i sin tur bidrog till att mödrarna blev utmattade. De hävdade att 

det var samhällsekonomiskt oansvarigt att samhället tvingade människor att slösa sin 

energi på detta vis, som att behöva kämpa för varenda stödinsats och bråka om varenda 

handräckning. 

4.4.2 Brist på professionellt stöd 

Mödrarna skrev och uttryckte sig i inläggen om bristen på stöd från sociala 

verksamheter som landsting och kommuner. Mammorna beklagade sig över skolans 

insatser, de ansåg att skolorna inte lade ner tillräckligt med resurser på dessa barn. 

Mammorna fick lägga ner mycket tid och kraft för att kämpa för sitt barns 

nödvändigheter. Vården var en de instanserna som kritiserats av många mödrar som 
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ansåg att vårdens bemötande var bristande i arbetet med barn med AST. Vården var den 

plats där mödrarna vände sig till när de upptäckte att något inte stämde med deras barn 

därför hade mammorna många synpunkter kring vårdens förhållningsätt gentemot dessa 

familjer. De upplevde och ansåg att en del vårdgivare schasade iväg och påskyndade 

processarbetet med dessa barn och de ansåg att vårdpersonalen många gånger inte hade 

kunskap om hur man förhåller sig och bemöter barn med AST. Mammorna ansåg att 

vården är den instans i samhället som i synnerhet ska ha den kunskapen i 

omsorgsarbetet med barn med AST och de kände sig uppgivna, ledsna, frustrerade, 

ensamma och hjälplösa över att de inte fanns tillräckligt med kunniga i vården. Bristen 

på professionellt stöd ledde till att föräldrarna fick lägga ner mycket tid på att läsa på 

om barnens rättigheter. Mammorna skriver att det var tvungna att läsa på och förbereda 

sig inför möten som rör barnets behov. Mödrarna fick agera som advokater, kuratorer 

och lärare i vissa fall när barnen inte fick den hjälp de behövde 

 

4.5 Svårigheter att förstå sitt barn 

4.5.1 Kommunikationen med barnet 

Mammorna berättade om sitt barns kommunikationssvårigheter och hur det påverkade 

relationen till föräldrarna. Nedsatt kommunikationsförmåga och försenad talutveckling 

hör till AST diagnosen. För mödrarna innebar det inte att barnet inte kunde göra 

framsteg inom kommunikationen och de uppskattade de tillfällen då dem fick se sitt 

barn utvecklas. Ett exempel på barnets framsteg i kommunikationen som togs upp i 

bloggarna är hur glad mamman blev när barnet upptäckte hur svårbegripligt deras 

resonemang kunde vara och att det kunde uppfattas fel av andra i omgivningen och att 

barnet då insåg detta på egen hand. Mammorna strävade hela tiden efter att komma ett 

steg närmre en ömsesidig och adekvat kommunikation. De förklarade även betydelsen 

av att barnet lyckades identifiera en känsla och sätta ord på den. Som förälder vill man 

ge sitt barn alla verktyg och hjälpmedel för att barnet ska kunna föra en adekvat 

kommunikation. Att barnets ska kunna veta vad hen känner, förutsäga vad som kommer 

att vara jobbigt och handskas med svårigheterna själv. Mödrarna har lärt sig hur de ska 

uppmuntra barnet till att kommunicera, de menade att för att det ska finnas en 

kommunikation och anknytning mellan föräldrar och barn krävs att båda parter följer 

varandras initiativ och att föräldern leker fram en kommunikation genom att befinna sig 

på barnets nivå. Mammorna uttryckte att de ville komma sitt barn nära, de ville att 
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barnet skulle kunna visa kärlek i den mån hen kunde. Mödrarna nämnde att de i sitt 

innersta visste att barnet älskar och att barnet älskar dem men på grund av barnets 

begränsade beteenderepertoar var det svårt att känna det. Därför betydde det mycket för 

mammorna om barnet exempelvis tröstade sin mamma eller pappa när de såg att dem 

mådde dåligt. De få ögonblick som mödrarna fick dela med sina barn då barnen var 

öppna, kärleksfulla var viktiga stunder som bekräftade att föräldern gjorde någonting 

rätt. Familjerna som berörs i bloggarna har fler barn och mammorna berättade om den 

ohyggligt stora skillnaden mellan det barn som kan prata och det barnet som har 

kommunikationssvårigheter. Mammorna berättade även hur de själva förhöll sig till det 

barnet som inte kunde göra sig förstådd respektive det som kunde och att skillnaden var 

enorm och nedbrytande. De kunde nästan bli förvirrade över av det var möjligt att följa 

syskonets tankegångar när det var så svårt att följa att barnet med AST tankegångar.  

 

4.5.2 Att kunna tyda sitt barns beteende 

Mödrarna beskrev många gånger att det låste sig i huvudet hos barnen när de inte kunde 

förstå en särskild sak. Låsningarna uttryckte sig i form av skrik, gråt, utbrott, och de 

blev fysiskt utåtagerande vilket kunde medföra att barnet blev uppjagat. Mammorna 

förklarade att det inte fanns ett mellanläge hos dessa barn antigen var det svart eller vitt. 

Barnen kunde slåss och kunde inte förstå vilken skada de kunde ge upphov till vilket 

upplevdes som frustrerande för mammorna eftersom de inte kunde förstå sitt barns 

beteende. Detta gjorde att mödrarna blev uppgivna och ledsna eftersom de inte hade 

verktygen samt kunskapen för att förstå sitt barn men de försökte använda sig av bilder 

och andra kommunikativa sätt för att skapa en lugn tillvaron kring sitt barn. De 

förklarade att de hoppades att någon skulle kunna komma fram till en lösning som 

kunde förklara barnets beteende samt hur de på bästa sätt kunde hantera sitt barn.  

 
4.6 Oro för framtiden 
Mammorna utryckte ofta oro inför sitt barns framtid. När barnet fyllt 18 år och hade 

rätten att flytta hemifrån kände mammorna en rädsla inför de val av boenden för sina 

barn. Assistenternas arbete var en stor trygghet för dessa familjer, känslan av att lämna 

ifrån sig sitt barn till rätt personal bringande en stor lättnad hos mammorna. Därför 

uttryckte de sig att det krävdes särskild kunskap hos personalen i arbetet med barn med 

autismspektrumtillstånd, bl.a. i skolor, korttidsboende och i framtida boenden. Vidare 

ville mammorna ge sitt barn en trygg framtid men oroade sig för vad som skulle hända 
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när deras ork tog slut och när de insåg att de inte finns särskilt bra hjälp att få. Mödrarna 

skrev i sina bloggar att de var rädda för att barnen skulle bli helt isolerade i hemmet 

eller hamna i psykvården. De funderade över att barnen redan nu blev ledsna när de inte 

finns någon att leka med, hur skulle det då bli när barnen blev äldre och vännernas 

tolerans var mindre? Och skulle barnen själv en dag få bli föräldrar, hur skulle deras 

akademiska karriär se ut vem skulle finnas där för barnet när föräldern gick bort? Alla 

dessa funderingar och tankar fick mammorna att bli oroliga men trots detta uttryckte 

föräldrarna hopp. Hopp om att barnet kanske skulle utvecklas till dess, bli bättre och 

kanske till och med klara sig själv en vacker dag.  

 

5. DISKUSSION 
 
Resultatet visar att det hade skett en förändring i mödrarnas livssituation genom att de 

var tvungna att anpassa sin vardag efter barnets diagnos och förutsättningar. De 

upplevde brist på professionellt stöd från de sociala verksamheterna vilket resulterade i 

att de ständigt fick anstränga sig och kämpa för barnets rättigheter. Barnets behov av 

stöd i sin vardag utgjorde en omfattande del av mammornas liv och stress och 

utmattning hos mödrarna bidrog till att deras egen hälsa inte prioriterades. Vidare 

uttryckte mödrarna oro inför framtiden och funderade mycket kring vad som kunde 

förväntas i framtiden för deras barn.  

 

5.1 RESULTATDISKUSSION 
I föreliggande studie påpekar mödrarna att de förstod svårighetsgraden av att 

diagnostisera ett barn med AST. Mödrarna beskrev tiden innan barnet diagnostiserades 

som en kämpig tid, när de fick diagnosen AST bekräftat kände mödrarna en stor lättnad 

eftersom diagnosen kunde förklara barnets avvikande beteende. Mödrarna beskrev att ju 

mer information de fick kring autismspektrumtillståndet desto snabbare kom de till 

insikt om att de skulle ha svårare för att förstå barnets beteende. De beklagade sig över 

det faktum att alla barn med AST har skilda beteenden och symtom och att det därmed 

inte finns någon gemensam plan för att handskas med dessa barn. Det bidrog till att 

mödrarna var tvungna att lägga ner mycket tid för att anpassa sig efter barnets behov 

och utforma ett personligt omsorgsarbete med barnet. I flertal studier nämns 

svårigheterna att diagnostisera ett barn med AST då det är ett stort område där de flesta 

barn beter sig olika. AST är funktionsnedsättning som inte visas utåt vilket försvårade 
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och fördröjde tiden för att diagnostisera barnet. De framkom även gemensamt i dessa 

studier att föräldrarna var tvungna att acceptera sitt barns diagnos för att kunna arbeta 

vidare med sitt barn. Många av dessa föräldrar hade begränsad kunskap om barnets 

diagnos samt vad det innebar att leva med ett barn med AST. Föräldrarna var inte 

medvetna om de krav som skulle ställas på dem och den ökade mängd tid som behövdes 

läggas ned i barnets uppfostran (Hoogsteen, & Woodgate 2013; Myers et al., 2009 & 

Safe et al., 2012 ). 

	  	  

I författarnas studie framgick det att mödrarna tyckte det var viktigt med social 

gemenskap. I de sociala nätverken kunde föräldrar med liknande erfarenheter finna 

varandra. Mödrarna kände ett verkligt stöd från andra föräldrar som levde i liknande 

situationer. Safe, Joosten & Molineux (2012) framhåller i deras studier att mödrar med 

barn AST behövde stöd från allmänheten och speciellt från andra mödrar som befann 

sig i samma situation. Att få stöd från andra gav mödrarna en möjlighet att diskutera 

sina upplevelser gemensamt och spegla varandra i deras föräldraskap som senare i 

slutändan kom att gynna barnet.  

 

I föreliggande studie skrev mammorna om omgivningens bristande kunskaper om AST. 

De brottades med oönskade känslor inombords när människor i omgivningen reagerade 

negativt på barnets avvikande beteende och de hade en önskan att samhället skulle ha 

mer kunskap så de kunde få förståelse dem.  

I Green, (2007) & Myers et al., (2009) studier beskrevs föräldrarnas höga krav från 

arbetet och omgivningen. Det blev svårt för arbetsgivarna att acceptera att föräldrarna 

med jämna mellanrum måste stanna hemma av pga. olika skäl som rör barnet. 

Föräldrarna önskade att arbetsgivarna skulle ha mer vetskap om deras livssituation och 

ha förståelse för att de behövde mer ledig tid att spendera hemma.  

 

Mödrarna i föreliggande studie skrev om sorgen de kände och deras sorgebearbetning. 

En omfattande del av sorgen utgjordes av de uteblivna ögonblick som modern aldrig 

skulle få uppleva tillsammans med sitt barn. I sin sorgebearbetning ville de gärna hålla 

någon ansvarig för barnets diagnos, en person de kunde skuldbelägga och oftast slutade 

det med att de beskyllde sig själva. Sorgen och ilskan som föräldrar till barn med AST 

upplever är ett återkommande tema i studier, en del föräldrar berättar att de föll i djup 

sorg över AST diagnosen och att de tappade bort sig, var arga och beskyllde sig själva 
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eller att de ville om inte annat hitta någon att lägga skulden på (Gray, 2006). Lutz et al. 

(2012) nämner i sin artikel mödrarnas ilska och att sorgen inte endast förekom vid 

diagnostillfället utan att den även uppträdde vid milstolpar som till exempelvis examen, 

vilket är ett tillfälle som de flesta föräldrar ser framemot. 

 
Mödrarna beskrev i sina blogginlägg om stressen och oron som de kände. Barnets 

utbrott och bristen på sömn var de främsta faktorerna till att stressen uppkom. De blev 

tvungna att begränsa sitt liv pga. barnets svårigheter, de kunde exempelvis inte längre 

bjuda hem släkt och vänner i den mån de kunde innan och de upplevde att familjen 

isolerade sig från omvärlden. Detta stärks av flertalet studier som skriver att utöver 

kommunikationssvårigheter och sin dysfunktion i sociala sammanhang uppvisar barn 

med AST även andra beteenden som är störande och svårhanterliga. Det kan få föräldrar 

att känna sig låsta till hemmet då de bekymrar sig för att vara ute med barnet offentligt 

eftersom risken finns att barnet skapar en scen eller utsätts för fara. Det är bland annat 

en av de största orsakerna till att föräldrar till barn med AST upplever stress (Hastings 

et al., 2005; Kersh et al., 2006 & Lecavalier et al., 2006). I Myers et al., (2009) studie 

där deltagande föräldrar kom från USA och 7 andra engelsktalande länder beskrevs 

barnets besvärliga beteenden som en stressfaktor och föräldrarna berättade hur barnets 

vredesutbrott och skrik begränsade familjen. En förälder skrev,  ‘‘Because of our son’s 

temper tantrums and high pitched screaming at times, we rarely go out or take him to 

restaurants.’’ (Myers et al., 2009). Enligt Lindberg och Mårtensson (2011) är 

stressnivån högre hos föräldrar till barn med AST. De menar att föräldrar till barn med 

AST är tvungna att lägga ner mer energi och kraft för att få sin vardag att gå ihop i 

förhållande till andra föräldrar. I föreliggande studie beskrev mammorna sig själva som 

utmattade föräldrar som hade levt med stress nonstop. De berättade att deras egen hälsa 

påverkades av stressen och resulterade i att de ofta blev deprimerade. I Greens (2007) 

artikel beskriver mödrar till barn med funktionsnedsättningar att de har liknande 

upplevelser och en stor del av mödrarna i studien rapporterar dålig psykisk hälsa med 

utmattningssyndrom och depression. Författarna i studien anser att en orsak till att 

mödrar rapporterat sämre psykisk hälsa kan bero på ansvarsfördelningen i hushållet dvs. 

att mammor har i regel störst ansvar för uppfostran och hemmet.  

 

Enligt Travelbee (1971) definieras omvårdnad som en mellanmänsklig process där 

sjuksköterskan arbetar för att hjälpa patient och närstående att förebygga eller hantera 
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upplevelser av sjukdom och lidande. Vidare menar Travelbee (1971) att syftet med att 

finna mening är att försöka hitta en förklaring eller orsak till lidandet. Att uppleva 

meningsfullhet kan bidra till att individen betraktar lidandet som en möjlighet att 

utvecklas och använder det som erfarenhet. I kontakt med vården är det sjuksköterskans 

roll att vägleda föräldrar till barn med AST till att finna mening och ge positiv respons 

till deras föräldraskap. För att kunna göra detta krävs att sjuksköterskan har goda 

insikter om hur mödrarna verkligen har det och vad de går igenom dagligen. Travelbees 

(1971) omvårdnadsteori kan tillämpas genom att sjuksköterskan möter mödrar med 

respekt för deras känslor och upplevelser och hjälper dem att känna meningsfullhet. Det 

kan exempelvis vara att tillsammans med föräldern diskutera metoder och strategier 

som de kan tillämpa för att hantera stressfyllda situationer. Vidare anser författarna att 

det många gånger kan vara tillräckligt att bara bli hörd och uppmärksammad som en 

individ med känslor för att kunna finna mening med sitt lidande.  

 

Mammorna i studien upplevde att samhället ställde höga krav på dem och de klagade på 

bristen av stöd från de sociala verksamheter och skolor. De ansåg det inte lades ner 

tillräckligt med resurser på barnen som kräver extra hjälpinsatser. Green (2007) skriver 

att vara förälder till barn med osynliga funktionshinder kan vara väldigt krävande vilket 

gör det svårt för föräldrarna att ha ett arbete med en heltidstjänst. I denna studie 

beskriver även föräldrarna vilka kraftansträngningar som krävdes för att få stöd från 

skolsystemet. Föräldrarna kämpade för att få sin röst hörd och framförallt för att få 

barnets behov tillgodosedda i skolan.  

 

Ett ämne som dominerade i bloggarna var mödrarnas oro för framtiden, de berättade om 

rädslan för att deras barn skulle bli isolerade för omvärlden eller hamna i 

psykiatrivårdens händer. De kände oro inför barnets framtida utbildning och hur barnets 

begränsade sociala förmågor skulle te sig när barnet blev äldre och vännernas 

toleransnivå mindre. De funderade ofta kring huruvida barnet någon dag själv skulle bli 

förälder. Altieres et al. (2009) artikel bekräftar att föräldrar till barn med AST 

misströstar vad gäller sitt barns framtid. Föräldrarna i studien bekymrade sig över att 

barnet aldrig skulle kunna få ett normalt liv och för barnets akademiska utbildning och 

karriär. I Lutz et al. (2012) artikel berättar mödrarna i studien om deras framtidsvisioner 

för barnet och många antog att barnet inte skulle uppnå mycket i livet. Barnet skulle inte 

kunna praktisera inom något yrke och de ansåg att den svåraste delen med att ha ett barn 
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med AST är försöka acceptera verkligheten och försöka släppa taget om sina 

förhoppningar och drömmar. Donaldson et al. (2011) skriver att pappor som deltog i 

studien kände oro kring barnets framtid. Även här diskuterades barnets möjligheter för 

att få kunna leva ett självständigt liv och om barnet skulle klara av det. De oroade sig 

för om barnets skulle bli accepterad av samhället och om hen själv skulle få barn i 

vuxen ålder. Gemensamt för föreliggande studie och Donaldson et al. studie är att 

papporna uttryckte en känsla av hopp, en önskan om att barnet skulle kunna anpassa sig 

till samhällets normer. Med tanke på att deltagare till denna studie enbart utgörs av 

kvinnor anser författarna att det är intressant och bra att veta att det finns en likhet bland 

de båda könen dvs. att även pappor har samma funderingar kring sitt barns framtid.  

 
Hopp är ett begrepp som är starkt knutet till Travelbees teori och har stor betydelse för 

hur man hanterar sitt lidande. I Hammer, Mogensen, & Hall (2012) studie granskandes 

vilken betydelse hoppet hade för patienters behandling och tillfrisknande. Erfarenheter 

av hopp kan skilja sig bland människor ovsett frånvaro av sjukdom eller vid 

sjukdomstillstånd. Hoppet finns i många olika dimensioner dvs. man kan exempelvis 

leva i hopp eller hoppas på något. Insikt i de olika dimensionerna av hopp och vad hopp 

innebär från patientens perspektiv kan hjälpa sjuksköterskor att inspireras. Studien 

påvisar att hoppet oftast bidrar till positivitet i människors liv, hälsa och sjukdom vilket 

är grundläggande i Travelbees omvårdnadsteori där syftet är att främja hälsa och 

välbefinnande för individen och närstående. Det är allmänt känt att hoppet styrker 

individens förutsättningar för att kunna hantera svårigheter och att kunna bringa hopp 

till en annan människa är en gåva. Studien betonar att möjligheten att inge hopp speglas 

i sjuksköterskans engagemang och vilja. ”Sköterskan inger hopp, hon gör det genom 

vad hon är mer än vad hon gör”. (Hammer, Mogensen, & Hall, 2012).  

Författarna till föreliggande studie menar att sjuksköterskan kan utgå från Travelbees 

omvårdnadsteori och hjälpa mödrar som har liknande upplevelser att upprätthålla 

hoppet för att öka förälderns förutsättningar att handskas med sin oro vad gäller 

framtiden så att de genom hoppet kan finna mening, tröst och stöd samt påverka sin 

livssituation och sin miljö.  
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5.2 METOD DISKUSSION  
Syftet med föreliggande studie var att beskriva mödrars upplevelser av att ha barn med 

autismspektrumtillstånd. För att få en så stor variation på deltagare som möjligt gjordes 

ett ändamålsenligt urval. Detta resulterade i spridning i ålder, etnisk tillhörighet, 

civilstånd och utbildning. Visserligen var deltagarna enbart kvinnor men bortsett från 

könsperspektivet fanns det en variation av deltagare och diagnoser på barnen.  

Skälet till att icke diagnostiserade barn och fysiskt rörelsehindrade barn exkluderades i 

studien var för att förhindra att Bias skulle förekomma, dvs. att mammorna skulle 

fokusera på barnets fysiska funktionsnedsättning och dess problematik och inte på AST 

diagnosen. Polit & Beck (2012) skriver att Bias kan vara ett kritiskt fenomen inom 

forskning, eftersom risken finns att det generellt påverkar studiens giltighet och 

trovärdighet negativt. Mödrarnas samtycke till studien tillfrågades inte av författarna då 

risken fanns att mammorna kunde ändra och radera blogginlägg som i deras mening inte 

speglar deras åsikter och upplevelser i nuläget och därmed minskar trovärdigheten i 

materialet.  

5.2.1 Trovärdighet 

Graneheim och Lundman (2004) menar för att uppnå trovärdighet i forskningsresultatet 

måste studien vara så trovärdig som möjligt samt att valda forsknings studier som 

används ska vara väl granskade. Beskrivningen av begreppen skiljer sig från 

kvantitativa studier därför menar författarna att är det viktigt att beskriva begreppen i 

kvalitativa studier för att uppnå trovärdighet. Forskningsstudier är en viktig del för att 

öka trovärdigheten samt beskrivningarna hur man gick tillväga med analys processen. 

Enligt Polit & Beck (2012) bör forskare som genomför kvalitativa studier konstant 

under studiens gång bevisa materialets trovärdighet. Det centrala i detta förfarande är att 

bekräfta att resultaten på ett korrekt sätt återspeglar deltagarnas erfarenheter och 

upplevelser. Därför hade det varit önskvärt om författarna hade kunnat stödja resultatet 

med citat från bloggarna eller exempeltabeller från innehållsanalysen men eftersom 

huvudprioriteringen i denna studie var att skydda mödrarnas och barnens identitet 

avstod författarna från detta. Istället skickades delar av analysen till författarnas 

handledare tillsammans med det skriftliga resultatet så att denne fick läsa igenom 

materialet för granskning vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) styrker 

analysprocessens och studiens trovärdighet. En risk vid kondenseringen, då 
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meningsbärande enheterna förkortas är att kärnan i meningsenheterna förändras och 

trovärdigheten i materialet kan sänkas. Bloggtexter är redan transkriberade texter som 

oftast är renskrivna och många av de talspråk som förekommer under intervjustudier 

påträffas inte i lika stor utsträckning och därmed minskar risken för att författarna skulle 

förändra den centrala innebörden av meningsenheterna.  

5.2.2 Pålitlighet 

Att studiens deltagare är mödrar som av egen vilja skildrar personliga upplevelser via 

internet, öppet för allmänheten minskar eventuella risker för feltolkning, vilket stärker 

trovärdigheten i materialet. Paulsson (2008) menar att pålitligheten i kvalitativa studier 

grundar sig på trovärdigheten av datainsamling och tolkningsförfarande. Valet att spara 

ned blogginnehåll från tolv månader tillbaka baserades på risken att blogginnehavarna 

skulle gå in och ta bort inlägg som kunde resultera i bortfall av material, detta styrker 

ytterligare materialets pålitlighet. 

5.2.3 Överförbarhet 

Utgår man ifrån vad Graneheim och Lundman (2004) föreskrivit i sin artikel, ligger det 

i läsarens händer att utvärdera om resultatet är generaliserbart. Vad gäller 

överförbarheten anser författarna att den begränsas av antalet bloggar som valdes ut till 

studien. För att lyckas beskriva upplevelser krävs att det görs tillräckligt många 

intervjuer tills mättnad har uppnåtts (Paulsson, 2008). Säkerligen kunde fler bloggar 

inkluderas för att utöka materialet och ge det bredd men risken med ett större 

datamaterial är att analysarbetet kunde bli ytligt på grund av den begränsande tidsramen 

för studien. Därför har författarna vidtagit vissa åtgärder för att ge läsaren en noggrann 

genomgång av metodprocessen under studiens förlopp som att i detalj beskriva 

urvalsmetoden, undersökningsgruppen, datainsamlingsmetoden, tillvägagångssättet 

samt dem forskningsetiska övervägande som har begrundats (Graneheim & Lundman 

2004). 

 

För att skapa en förståelse för de olika stödinsatserna som ges till barn med AST och 

arbetsprocessen kring enheterna kontaktade författarna ansvariga på Barn- och 

ungdomspsykiatrin för att boka in ett möte med en kurator på Barn habiliteringen i 

Uppsala. Mötet med kuratorn gav författarna insikt kring processerna familjer till barn 

med AST behöver genomgå och författarna anser att det var något som behövdes göras 

för att kunna sätta sig in i det mödrarna beskrev i bloggarna.  
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En annan aspekt som upptäcktes under arbetets gång var att författarna kom att granska 

bloggar som endast var skrivna endast mödrar till barn med AST. Studiens ursprungliga 

syfte var att beskriva föräldrarnas upplevelser av att ha ett barn med 

autismspektrumtillstånd och därför var det tänkt att bloggarna skulle vara skrivna av 

båda könen för att analysen inte skulle domineras av ett särskilt kön. En manlig 

bloggare hittades men den bloggen kunde inte dessvärre användas och exkluderades 

eftersom enbart en liten del av blogginnehållet utgjordes av pappans upplevelser. 

En förklaring till detta menar författarna att det tror att kvinnor har i större utsträckning 

lättare att bearbeta och skriva om deras känslor, vilket kan vara anledningen till att det 

resulterade att det endast var bloggar skrivna av det kvinnliga könet.  

Det är även vanligare att pojkar diagnostiserades med AST av okända skäl 

(Socialstyrelsen, 2010). Därför ansåg författarna att det var väldigt intressant att mer än 

hälften (5/8) av bloggarna var skrivna av mammor som hade flickor med diagnosen 

AST. Gällande dubbeldiagnoserna på de barn som exempelvis hade både ADHD eller 

mild utvecklingsstörning tillsammans med AST diagnosen anser författarna att det kan 

berika studiens resultat på så vis att majoriteten av barn som är diagnostiserade med 

autismspektrumtillstånd lever med dubbeldiagnoser. Däremot kan det vara svårt att 

avgöra huruvida mödrarnas upplevelser påverkas ytterligare pga. att deras barn har 

dubbeldiagnoser. Då författarna inte upptäckte några skillnader mellan mödrarna kan 

det antas att upplevelserna inte skiljer sig ifrån varandra och därmed minskar även 

risken för att det ska ha påverkat resultatet.  

 
 
5.3 KLINISKA IMPLIKATIONER FÖR OMVÅRDNAD 
Resultatet kan användas av fler olika yrkesområden då barn inom AST både är i behov 

av vård och habilitering. Det kan exempelvis förutom att ge en ökad förståelse hos 

vårdgivare för föräldrars upplevelser av att ha barn med AST även ge kännedom om 

bloggarnas användningsområden. Att analysera bloggar kan kopplas till den viktigaste 

del som hör till omvårdnadsarbetet dvs. att motta familjers berättelser om 

sjukdomsupplevelser. Enligt Heilferty (2009) är bloggar det ultimata forumet för att 

förmedla sjukdoms berättelser, de menar att i bloggarna kan berättelserna beskrivas mer 

detaljerat, mer omfattande och mer färgstarkt. Därför kan sjukvårdspersonal använda 

bloggtexter som ett medel för att kunna få djupare förståelse av patienten och 
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närståendes upplevelser. Enligt ICN:s etiska kod ansvarar sjuksköterskan för delaktighet 

i samhället. Sjuksköterskan, i egenskap av professionell yrkesutövare och medborgare 

bör stödja lämpliga åtgärder som kan underlätta medborgarnas vårdbehov och sociala 

behov (Socialstyrelsen, 2005). Studiens resultat visar att mödrarna utvecklade psykiska 

och fysiska besvär till följd av stressen som uppkom av barnets diagnos. Författarna 

anser att för sjuksköterskan är dessa besvär hos föräldern viktiga att fånga upp och 

uppmärksamma eftersom det hör till sjuksköterskans uppgift att verka för att förebygga 

sjukdom och främja hälsa. Vidare visar resultatet att mödrar utvecklar starka band till 

andra föräldrar som befinner sig i samma situation som dem och de känner en trygghet 

när de blir bemötta med förståelse från omgivningen. Författarna menar att om 

sjuksköterskan uppmuntrar föräldrar och ger dem positiv respons på föräldraskapet kan 

det inge trygghet och bidra till förälderns får en förbättrad självkänsla. När föräldrar mår 

bra inombords och är nöjda med sin situation, resulterar det i att de även kan hjälpa sitt 

barn och hantera dennes svårigheter på är bättre sätt (Hopia et al. 2005). Att 

sjuksköterskan får kunskap om hur föräldrar påverkas av att ha barn med detta tillstånd 

är en nödvändighet för att hon kunna hjälpa och stötta dem när de söker vård för 

utmattning eller depression symtom. Med stöd av denna studies resultat och övrig 

vetenskaplig information kan sjuksköterskan bekräfta föräldrarnas känslor kring den 

förändrade livssituationen genom att berätta om hur andra familjer handskas och vilka 

gemensamma erfarenheter de har.   

 

5.4 FRAMTIDA FORSKNING 
I föreliggande studier samt i tidigare forskning är det i huvudsak mödrar som deltar i 

studier som beskriver deras upplevelser av att leva med barn inom AST. Under arbetes 

gång har författarna uppfattat att det finns för få studier som tar upp pappornas 

perspektiv och upplevelser av att ha ett barn med AST. Därför finns ett värde av att 

fånga pappornas perspektiv och i framtida forskning kan man fokusera på att beskriva 

deras upplevelser. Det skulle även vara intressant att få en inblick i hur barnet och 

syskonen upplever funktionsnedsättningen. Avslutningsvis anser författarna att det finns 

för få skandinaviska kvalitativa studier som lyfter föräldrars upplevelser, vilket 

indikerar på att mer forskning behövs för att öka kunskapen om autismspektrumtillstånd 

hos både allmänheten och vårdpersonal.  
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5.5 SLUTSATSER 
Att vara mamma till ett barn med AST kan i de flesta fall innebära en förändrad 

livssituation. Barnets behov av stöd i vardagen utgör en omfattande del av mödrars liv, 

ansträngningar och påfrestningar vilket kan resultera i att mammorna upplever fysiska 

och psykiska besvär. I kontakt med sjukvården har sjuksköterskan ansvar för att främja 

hälsa och förebygga ohälsa, vilket innebär att kunskap och erfarenhet om de svårigheter 

mammor till barn med AST kan ställas inför, kan vara betydelsefullt för vårdrelationen 

och utgöra viktig information för utformning av omvårdnaden av både barn och 

föräldrar (mödrar). 
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