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Abstract   
Background The two most common neuropsychiatric disabilities are attention deficit 

hyperactivity disorder (ADHD) and autism spectrum disorder (ASD). Functional impairments 

entail some difficulties for the child that affects the family situation such as interaction with  

other people and learning and memory difficulties.   

 

Aim The aim of this study was to illuminate the family's experience of living with children  

who have a neuropsychiatric disability.  

 

Method A qualitative approach was used for this literature based study. The CINAHL and 

PubMed databases were used to search for scientific articles. Through systematic searches we 

found ten articles and these were analyzed using Friberg's five-step method.   

 

Results The result is presented on the basis of three themes: An everyday battle, Experiences 

of understanding and support from the outside world and Family life in light and darkness. It 

shows that it was a daily struggle for family members in their daily lives. The parents 

experienced a lack of understanding from the outside world and received limited support. 

Several parents felt socially isolated and alone. Their daily situation ended up in strong 

emotions.   

 

Conclusion This study provides an understanding of how family members experience their 

everyday situation with the child with neuropsychiatric disability. The family relationship was 

affected in one way or another and it was important for family members to receive support. 

The nurse has an important responsibility to provide the support and care that family 

members need to avoid suffering.   

 

Keywords Attention deficit hyperactivity disorder, autism spectrum disorder, parents'  

experience, siblings experiences, support.  

 

  



  
 

 

Populärvetenskaplig sammanfattning 

Denna studie handlar om familjens erfarenheter av att leva med barn som har 

funktionsnedsättningen attention deficit hyperactivity disorder eller autism spectrum disorder 

och hur barnets funktionsnedsättning påverkar familjens vardagliga liv. 

Funktionsnedsättningen för med sig en del svårigheter för barnet som exempelvis kan vara att 

barnet inte förstår hur de ska bete sig bland andra människor samt inlärning- och 

minnessvårigheter. Dessa svårigheter som barnet har påverkar alltså resterande 

familjemedlemmar, oftast till det negativa.   

 

Studien är baserad på tio vetenskapliga artiklar från två olika databaser vars resultat 

analyserats i förhållande till studiens syfte. Via analysen identifierades nyckelfynd i de 

utvalda artiklarna som samlats ihop till denna studies resultat. I analysen framkom tre teman 

som resultatet presenteras utifrån.   

 

Resultatet i studien beskriver hur familjens vardagliga liv påverkas av att leva med barn som 

har en funktionsnedsättning. Det är en ständig kamp för föräldrarna att se till att barnets 

rättigheter och behov tillgodoses. Det framkommer även att de normalt utvecklade syskonen 

är påverkade då de upplever sig åsidosatta av sina föräldrar. Lite förståelse från omgivningen 

leder till att familjerna isolerar sig. Olika sorters stöd från omvärlden upplevs vara viktigt 

vilket stärker deras självförtroende i föräldrarollen. Starka känslor beskrivs hos framförallt 

föräldrarna om hur de upplever sin vardag men även de positiva erfarenheterna lyfts fram.  

 

Resultatet påvisar att familjen upplever ett behov av stöd och förståelse för sin situation.  

I mötet med familjen har sjuksköterskan en viktig roll. För att minska familjemedlemmarnas 

lidande kan sjuksköterskan genom att ha en öppen dialog stödja och bekräfta deras situation. 

Utifrån familjens behov och sjuksköterskans kompetensområde kan sjuksköterskan ge en god 

kvalité i omvårdnaden.   
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Inledning 
Barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) kan ha svårt att anpassa sig till 

samhällets normer som exempelvis att passa tider, förstå och följa regler vilket kan leda till 

missförstånd i det dagliga livet. Även samhället kan ha svårt att anpassa sig till och stödja 

dessa personer där grunden kan vara okunskap eller fördomar som kan leda till att barn med 

NPF inte får de rätta förutsättningarna för en fungerande vardag. Den intellektuella förmågan 

hos dessa barn behöver inte vara påverkad utan funktionsnedsättningen visar sig oftast i 

sociala sammanhang genom exempelvis att de inte tar ögonkontakt. De har även svårt att läsa 

mellan raderna vilket leder till att de tolkar det som sägs ordagrant. Förr bodde oftast barn 

med NPF på institutioner men i dagens samhälle lever dessa barn oftast med sina familjer. 

Cirka fem procent av barnen i Sverige har diagnosen attention deficit hyperactivity disorder 

(ADHD) (Socialstyrelsen, 2014) och cirka en procent av barnen i Sverige har autism spectrum 

disorder (ASD) (Socialstyrelsen, 2010). Det är troligt att allmänsjuksköterskan kommer att 

möta dessa barn och deras familjer inom både öppen- och slutenvården, därför är det av värde 

för allmänsjuksköterskan att ha förståelse för dessa familjers situation för att kunna ge god 

omvårdnad. 

Bakgrund 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
De neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna som denna studie kommer att handla om är 

ADHD och ASD vilka är de två vanligaste NPF-diagnoserna enligt Internetmedicin (2016).  

Vidare framkommer det att det inte är ovanligt att en person kan ha fler än en diagnos. 

Symtom för NPF är bland annat svårigheter med motoriken, svårt att kontrollera sina 

impulser och minskad förmåga till uppmärksamhet. Andra svårigheter kan även vara 

inlärnings- och minnessvårigheter, svårt att samspela med andra människor samt att uttrycka 

sig. Vidare beskrivs att vardagen kan påverkas och hindra personens utveckling och 

möjligheter att klara av sin vardag. Det beskrivs även att en riskfaktor kan vara hjärnskada 

hos barnet som kan ha uppstått före eller efter förlossning på grund av exempelvis syrebrist. 

Förgiftning av tungmetaller, alkohol eller läkemedel kan också orsaka hjärnskador. Även brist 

på näring och D-vitamin kan ge upphov till hjärnskada (a.a). 

 

Det är mest pojkar som diagnostiseras med ADHD som barn (Thernlund, Guldberg-Kjär & 

Ginsberg, 2013). Flickorna får oftast diagnosen som ungdom eller vuxen vilket beror på att de 

är duktigare på att dölja sina svårigheter (Socialstyrelsen, 2014). Vidare beskrivs att ärftlighet 

och biologiska orsaker kan vara bidragande riskfaktorer för ADHD men enligt Infoteket om 

funktionshinder (2017) är ärftlighet och biologiska faktorer de främsta orsakerna till ADHD. 

Andra orsaker till ADHD kan vara missförhållanden i familjen och att barnet blir 

understimulerat under det första levnadsåret av föräldrarna (Thernlund, Guldberg-Kjär & 

Ginsberg, 2013). Miljöfaktorer är inte en riskfaktor men de påverkar hur individens 

svårigheter utvecklas och vilka följder de får (Socialstyrelsen, 2014).  

 

Symtom som är utmärkande för personer med ADHD är överaktivitet, impulsivitet och 

uppmärksamhetsproblem (Thernlund, Guldberg-Kjär & Ginsberg, 2013). Dessa tre symtom 

beskrivs av Socialstyrelsen (2014) där överaktivitet innebär att personen har svårt att anpassa 

energinivån till en situation. Det vanligaste sättet för barn att göra sig av med sin energi är att 

fysiskt röra på sig. Impulsivitet innebär att personen har svårt att lyssna och ta in information 

från andra. De har svårt att hantera sina känslor som oftast är väldigt starka. Vid 
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uppmärksamhetsproblem har personen svårt att koncentrera sig, glömmer saker, blir lätt 

störda och uttråkade vilket leder till att det är problematiskt för personen att slutföra påbörjade 

projekt som egentligen intresserat personen. Vidare beskrivs att andra människor tolkar 

personer med ADHD som att de inte lyssnar vid tilltal, de missar detaljer och slarvar. 

Socialstyrelsen beskriver även attention deficit disorder (ADD) som en annan form av ADHD 

vilket innebär att barnet är inaktivt och inåtvänt. Dessa barn har stora svårigheter med 

uppmärksamhetsförmågan. Vidare beskrivs att symtomen för ADHD/ADD oftast kvarstår i 

vuxen ålder men då kan individen ha lärt sig att hantera svårigheterna som symtomen för med 

sig och graden av symtom varierar från individ till individ (a.a).  

 

Socialstyrelsen (2010) beskriver att diagnosen ASD är mer vanlig hos pojkar än flickor och 

funktionsnedsättningen är medfödd; en följd av biologiska orsaker eller tidiga störningar i 

några delar av det centrala nervsystemet vilket påverkar utvecklingen hos barnet. Vidare 

beskrivs att symtomen varierar mellan könen vilket oftast resulterar i att flickorna sällan blir 

utredda och får diagnosen då deras symtom oftast inte är lika utmärkande som hos pojkar. Vid 

ASD är de kognitiva funktionerna nedsatta vilket innebär svårigheter att bearbeta och ta in 

information (a.a). Personer med ASD kan ha svårt med kommunikationen och det sociala 

samspelet (World Health Organization, 2016). Omkring hälften av alla barn med ASD börjar 

prata och språket varierar för varje individ. Det är vanligt med ekotal vilket innebär att 

personernas tal är enformigt och de upprepar ord (Socialstyrelsen, 2010). Vidare beskrivs att 

det ofta förekommer motoriska problem som koordinationssvårigheter hos personer med 

ASD. Dessa personer kan vara sensibla, känsliga, och uppfatta beröring, ljud, lukt och ljus 

lättare än andra personer (a.a). Specialintressen är vanligt förekommande och är tidskrävande 

vilket kan resultera i att personen kan hindras från att göra vardagliga saker (Infoteket om 

funktionshinder, 2014b; Socialstyrelsen, 2010).  

 

Barnens svårigheter  
Personer med ADHD kan ha svårigheter med att exempelvis planera, organisera, reglera sina 

impulser och samordna (Infoteket om funktionshinder, 2017). Dessa svårigheter kan innebära 

att de brister i sina exekutiva funktioner, vilket innebär att de processer i hjärnan som delvis 

sköter organisering, planering och impulser är nedsatta då dopaminförsörjningen i hjärnan är 

påverkad. Vidare beskrivs att dessa personer brister i arbetsminnet vilket innebär att de har 

svårt att förstå hur de ska använda sina tidigare kunskaper i okända miljöer. De kan även ha 

svårt för att minnas för många saker samtidigt (a.a). Funktionsnedsättningen innebär 

reducerad hjärnaktivitet där den viljemässiga kontrollen för koncentration, kontroll av 

impulser och aktivitetsreglering involveras (Socialstyrelsen, 2014). Vidare beskrivs att för en 

del personer kan diagnosen bli till en resurs i vissa situationer men oftast finns svårigheterna 

alltid i deras vardag och påverkar dem kraftigt. Infoteket om funktionshinder (2017) beskriver 

att svårigheterna som ADHD för med sig påverkas i olika grad av miljöfaktorer, brister i 

uppfostran, traumatiska händelser, svårigheter i familjesituationen eller stress.  

 

Personer med diagnosen ASD kan ha svårigheter med att kunna planera och organisera. Även 

svårigheter i det sociala samspelet är ett vanligt bekymmer vilket innebär att de har svårt att 

läsa av kroppsspråk, ansiktsuttryck och de har svårt att sätta sig in i andra människors 

situationer (Socialstyrelsen, 2010). Svårigheter med det sociala samspelet kan visa sig genom 

att personer med ASD varken tar eller ger ögonkontakt (Infoteket om funktionshinder, 

2014b). Personer med ASD kan ha svårt att veta vad som är lämpligt att säga i olika 

situationer vilket kan leda till missförstånd (Nylander & Thernlund, 2013). Flexibilitet kan 

vara svårt för personer med ASD. De kan även ha svårigheter med att tala fritt och svara på 

öppna frågor (Socialstyrelsen, 2010). Beteendeterapi kan reducera 
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kommunikationssvårigheter och det sociala beteendet vilket kan leda till positiv påverkan på 

välbefinnandet och livskvalitén (World Health Organization, 2016). Konsekvensen av 

tidsåtgången för specialintressen kan påverka tiden för exempelvis inlärning (Infoteket om 

funktionshinder, 2014b). För personerna med ASD är de vardagliga rutinerna strikta och 

viktiga. Avvikande rutiner kan resultera i oro och irritation vilket är ansträngande för dessa 

personer (Socialstyrelsen 2010). Vidare beskrivs att vissa personer är mer känsliga för stress 

och kan vara känsliga psykiskt vilket kan yttra sig exempelvis i ångest. Det är heller inte 

ovanligt med panikreaktioner och självskadebeteenden (a.a). Personer med ASD blir ofta 

utsatta för stigmatisering, diskriminering och kränkning av sina mänskliga rättigheter (World 

Health Organization, 2016). Personer med ASD kan ha svårt att visa känslor. De har även en 

fallenhet att notera detaljer men har svårt för att se ett sammanhang (Infoteket om 

funktionshinder, 2014b). Personer med ASD begriper inte ironi och ordvitsar då 

språkförståelsen är konkret och ordagrann (Socialstyrelsen, 2010).  

 

Svårigheter i familjen 
Utgångspunkten i denna litteraturbaserade studie är familjen. Benämningen innefattar i det 

här arbetet enligt uppsatsens författare både biologiska samt icke biologiska föräldrar och 

syskon till barnet med NPF. Socialstyrelsen (2004) beskriver att föräldrarollen till barn med 

ADHD är både svår och krävande för dem. Det kan vara påfrestande för föräldrarna att ta 

hand om sitt barn med ADHD då barnet oftast behöver hjälp och stöd (Infoteket om 

funktionshinder, 2016). Att få tid över till andra i familjen är svårt då barnet med ADHD 

upptar mycket tid. Då föräldrarna ställer krav på barnet är det inte ovanligt att barnet 

protesterar (Socialstyrelsen, 2004). Som förälder är det inte lätt att veta hur de ska bemöta sitt 

barn med ADHD samt att det kan vara svårt för föräldrarna att ställa rätt krav på barnet 

(Infoteket om funktionshinder, 2016). Socialstyrelsen (2004) beskriver att 

familjemedlemmarna till ett barn med ADHD upplever stress, denna stressnivå kan vara 

varierande beroende på barnets svårighetsgrad av ADHD. Vidare beskrivs att när det uppstår 

konflikter mellan barnet och föräldrarna uppstår irritation samt skuldkänslor vilket kan leda 

till att föräldrarna inte orkar med vardagen. Det kan i sin tur leda till konflikter i 

familjerelationerna (a.a). Att vara förälder till ett barn med ADHD är krävande och resulterar 

ofta i känslor av stress (Thernlund, 2013).  

 

Det är ett stressmoment för familjen att leva tillsammans med ett barn med ASD (Infoteket 

om funktionshinder, 2014a). Familjen som lever tillsammans med ett barn med ASD får en 

större påfrestning psykiskt vilket kan resultera i att även deras hälsa och utveckling påverkas 

(Socialstyrelsen, 2010). Familjen sätts på prov då barnet med ASD inte förstår en viss 

situation och kan därmed inte samarbeta, känslor av stress och maktlöshet kan då uppstå för 

familjemedlemmarna (Infoteket om funktionshinder, 2014a). 

 

Lidande 
I denna litteraturbaserade studie är begreppet lidande centralt. Sjukdomslidande, livslidande 

och vårdlidande är tre former av lidande som beskrivs av Eriksson (2005) där 

sjukdomslidande beskrivs som det lidande en person upplever i samband med sjukdom eller 

behandling. Vidare beskrivs att livslidande är det lidande den unika personen upplever i sin 

livssituation vilket kan handla om att personen upplever en känsla av förlust av det sociala 

livet och gemenskapen med andra människor. Vårdlidande är det lidande som personen 

upplever i samband med ett vårdmöte och hur lidandet upplevs är individuellt (a.a). Vårdaren 

ska genom sina handlingar ge god omvårdnad och vilja minska lidande hos personen. Om 

sjukdom eller lidande existerar ska vårdaren försöka få personen att se en mening med livet 
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(Söderlund, 2013). Personens lidande kan förstås genom att vara lyhörd för personen och 

dennes kroppsspråk (Eriksson, 2005). Lidande beskrivs som att uppleva, uthärda och tåla 

smärta samt att genomleva plågsamma händelser (Arman, 2013). När en person som vill 

känna frihet sätter sina egna behov åt sidan kan lidande uppstå i form av ensamhet, känsla av 

oförståelse och att ingen kan tillgodose dennes behov. En person som lider och inte känner sig 

bekräftad som människa kan uppleva känslor som sorg, ensamhet och hopplöshet (Eriksson, 

2005). Det är viktigt att vårdaren bekräftar personens lidande genom att visa ömhet och 

medlidande (Arman, 2013). Lidande är något som alla människor genomgår någon gång i 

livet och är en naturlig del av livet (Eriksson, 2005).  

 

Sjuksköterskans roll  
Grunden för sjuksköterskans profession är utbildning och ansvarsområdet är omvårdnad 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Detta innefattar både det patientnära arbetet och 

vetenskaplig utveckling inom kunskapsområdet omvårdnad. Vidare beskrivs att 

sjuksköterskan samarbetar med andra yrkesgrupper för personens bästa och sjuksköterskan är 

autonom inom sin profession, inom området omvårdnad. Den etiska koden International 

Council of Nurses (ICN) beskrivs av Svensk sjuksköterskeförening (2014) som innebär 

exempelvis att sjuksköterskan ska arbeta för rättvis och tillgänglig hälso- och sjukvård. 

Genom att sjuksköterskan har en öppen dialog bidrar hen till ett etiskt förhållningssätt och ett 

bra vårdmöte. Vidare menar ICN:s etiska kod att ett etiskt förhållningssätt innebär att 

sjuksköterskan är professionell och har egenskaper som i mötet med personen kunna visa 

medkänsla och respekt samt värna om personens integritet. Sjuksköterskan arbetar delvis 

utifrån Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) som innebär att vården ska vara lätt 

tillgänglig och på lika villkor för alla. Vården som ges ska baseras på självbestämmande, 

respekt och integritet. Det ligger i vårdarens ansvar att förebygga ohälsa. Svensk 

sjuksköterskeförening (2016) beskriver att målet med omvårdnad är att förebygga ohälsa, 

lindra lidande, främja välbefinnande och hälsa. Sjuksköterskan ska följa detta oavsett kön, 

ålder, bakgrund och sociala villkor. Målet med omvårdnaden är att personen ska känna 

delaktighet, trygghet och känna sig respekterad. Larsen Moen, Hedelin och Hall-Lord (2014) 

belyser att vissa föräldrar kände sorg då barnet fick sin ADHD-diagnos. Föräldrar var trötta 

på grund av konflikter i familjen och var därför i behov av stöd från sjuksköterskan vilket 

resulterade i att de blev stärkta i sin föräldraroll. Det framkom även i studien att det var några 

sjuksköterskor som ansåg att det var viktigt att ge stöd till hela familjen och få dem delaktiga i 

behandlingen av barnet. Det är viktigt att sjuksköterskan förstår att föräldrarna är i behov av 

stöd i deras situation. Vidare beskrivs att sjuksköterskorna upplevde att det var viktigt att ge 

stöd till föräldrarna då det var de som uppfostrade barnet med ADHD. Enligt Svensk 

sjuksköterskeförening (2014) är medkänsla, respektfullhet, trovärdighet, lyhördhet och 

integritet viktiga egenskaper hos sjuksköterskan.  

 

Tidigare forskning 
Det finns tidigare forskning om personer med NPF och dess omgivning. Resultatet av en 

studie gjord av Storch et al. (2013) visar att 11 av 102 barn med ASD med samtidig ångest 

hade självmordstankar eller självmordsbeteenden vilket påverkade familjelivet. Enligt Reed et 

al. (2016) var det 18,4% av 125 barn med ADHD och 5,7% av 123 barn utan ADHD i 

åldrarna 9-18 år som hade gjort suicidförsök. Studien påvisade att barn med ADHD hade en 

ökad risk för suicidförsök vilket orsakade oro hos föräldrarna. Larsen Moen, Hedelin och 

Hall-Lord (2015b) har funnit att föräldrar med ADHD rapporterade en svagare känsla av 

sammanhang och sämre familjesituation än föräldrar utan ADHD. Vidare beskrivs att det inte 

behövde bero på föräldrarnas förmåga att uppfostra barnet utan det handlade om förmågan att 
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söka hjälp och upprätthålla en fungerande familjesituation som var begränsad. Hartley, Papp 

och Bolt (2016) har funnit att det var mer utmanade för föräldrar att ta hand om ett barn med 

ASD än barn med andra svårigheter. Relationen var direkt påverkad av hur mycket stress 

föräldrarna upplevde i sin relation med sitt autistiska barn. Ju högre stress, desto sämre blev 

relationerna. 

Problemformulering 
Av barnen i Sverige har cirka fem procent ADHD och cirka en procent ASD. NPF leder till 

brister i det sociala samspelet med andra människor men också koncentrations- och 

inlärningssvårigheter. Barnets svårigheter påverkar hela familjen på ett eller annat sätt och för 

att barnets symtom inte ska förvärras krävs en god miljö att utvecklas i vilket kräver 

engagemang hos resterande familjemedlemmar. Det finns tidigare forskning som visar att 

barn med NPF är mer suicidbenägna och har mer självmordstankar än barn utan NPF. Även 

att det är mer utmanande för dessa föräldrar att ta hand om sina barn med NPF än barn utan 

NPF. Det finns få studier gjorda kring familjens upplevelser av NPF och för att 

sjuksköterskan ska kunna få bättre förståelse för dessa familjers situation krävs fler studier 

inom detta område för att sjuksköterskan ska kunna ge det stöd som de är i behov av. Känslor 

av sorg och ensamhet kan leda till lidande och sjuksköterskan ska vara lyhörd till familjens 

situation. Det behövs ytterligare kunskap om familjernas upplevelser av att leva med barn 

med NPF. Då kan sjuksköterskan förhoppningsvis bidra till att familjen får den omvårdnad 

och det stöd de behöver för att undvika ett eventuellt lidande. 

Syfte 

Syftet med denna studie var att belysa familjens upplevelse av att leva med barn som har en 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 

Metod  
Att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativ forskning ansågs 

vara en lämplig metod för att kunna hitta och granska artiklar till denna litteraturbaserade 

studie (Friberg, 2014). Vidare beskrivs att det främsta målet med denna metod är att få en 

djupare förståelse för det studerade fenomenet. Genom att lägga ihop resultaten i varje utvald 

studie genereras en ny helhet, vilket kan vara användbart i det praktiska vårdarbetet. Denna 

metod valdes för att svara på studiens syfte.  

Litteratursökning 
Provsökningar gjordes för att se hur mycket relevant information som kunde hittas i relation 

till studiens syfte. Provsökningarna ledde till att examensarbetes författare fick en uppfattning 

om hur mycket information det fanns inom det valda området och vilka sökord som var 

relevanta. Därefter påbörjades den systematiska sökningen.  

 

I den systematiska sökningen användes följande sökord: children with autism, autism 

children, parents experience, parents experiences, parents stress, parental attitudes, family 

experience, sibling experiences, children with adhd or attention deficit hyperactivity disorder 

och acceptance, se bilaga I. Både CINAHL och PubMed har använts som databaser. Backman 

(2016) beskriver att databasen Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature 

(CINAHL) innefattar primärt artiklar med ett hälso- och vårdvetenskapligt perspektiv och 

därför valdes databasen. Databasen PubMed omfattar primärt medicinska artiklar men också 

viss del omvårdnadsforskning. I CINAHL har begränsningarna peer review, engelska och 
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artiklar publicerade mellan åren 2007-2017 använts. I PubMed har begränsningarna Abstract, 

engelska och artiklar publicerade mellan åren 2007-2017 använts. Östlundh (2014) beskriver 

att en boolesk sökmetod innebär att man kopplar samman olika sökord med varandra och på 

så vis fastställer sambandet mellan dem. För att koppla ihop två sökord används operatorn 

”AND” som är den vanligaste men för att söka på det ena eller det andra ordet används 

operatorn ”OR”. De olika sökorden kombinerades med hjälp av den booleska sökmetoden i 

de olika databaserna och totalt hittades tio stycken vetenskapliga artiklar som var relevanta till 

syftet.  

 

Urval 
Inklusionskriterierna i denna litteraturbaserade studie var familjens upplevelser av NPF hos 

barn upp till 18 år med diagnoserna ADHD eller ASD. Även artiklar med kvalitativ metod 

inkluderades. Det gjordes en översikt av de artiklarna som ingår i studien, se bilaga II. 

Översikten inkluderade även en kvalitetsgranskning av varje artikel med hjälp av en 

granskningsmall, se bilaga III. Mallen för kvalitetsbedömning är utformad av Institutionen för 

hälsovetenskap, Högskolan Väst och har sin utgångspunkt i granskningsmallen som är gjord 

av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). Mallen innefattade en skala där grad I (80-100%), 

grad II (70-79%) och grad III (60-69%) bedömde artiklarnas kvalité. Utifrån 

kvalitetsgranskningen var det ingen artikel som föll bort då alla artiklar uppnådde grad I vilket 

innebar hög kvalité.  

 

Analys 
Med hjälp av Fribergs fem steg för analys, analyserades de valda artiklarna. Friberg (2014) 

menar att genom att använda denna metod byggs en ny helhet ihop utifrån de utvalda delarna 

från artiklarna. I det första steget bör fokus ligga på artiklarnas resultat för att få en god 

översikt av innehållet i artiklarna. Uppsatsens författare läste de utvalda artiklarna tillräckligt 

många gånger där syftet var att få en god uppfattning om innehållet i artiklarna med fokus på 

de studerade artiklarnas resultat. Steg två enligt Friberg (2014) innebär att artiklarnas resultat 

analyseras utifrån författarnas syfte. I detta steg identifierade författarna de stycken i varje 

artikels resultat som svarade mot vårt syfte. Enligt Friberg (2014) innebär steg tre att en 

sammanställning görs av studiernas resultat för att författarna ska få en tydlig överblick. Varje 

artikel blev tilldelad en färg och för att uppsatsens författare skulle få en tydligare överblick 

markerades de delar i artiklarnas resultat som svarade mot syftet med den färgen som tillhörde 

artikeln. Det fjärde steget innebär enligt Friberg (2014) att likheter och skillnader i resultaten 

identifieras. De delarna som svarade mot vårt syfte skrevs ner på lappar och kodades med 

tillhörande färg. Alla lappar parades ihop och på så vis kunde likheter och skillnader 

identifieras i artiklarna. Det sista och femte steget innebär enligt Friberg (2014) att författarna 

presenterar det nya resultatet i teman och underteman vilket ska vara tydligt för läsaren. I det 

sista steget kunde teman och underteman presenteras utifrån steg fyra. Dessa fem steg gjordes 

individuellt vilket sedan jämfördes, diskuterades och sammanställdes till denna studies 

resultat. Utifrån sammanställning och diskussion mellan författarna framkom det till en början 

tre huvudteman med nio tillhörande underteman. Dessa huvudteman och underteman 

reviderades under arbetets gång och resulterade i tre teman.  
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Resultat 
Genom analysen framkom tre teman som resultatet presenteras utifrån, se tabell 1. 

Teman 

Tabell 1. Översikt över teman.  

Teman 

En vardaglig kamp Förståelse och stöd från 

omvärlden 

Familjeliv i ljus och 

mörker 

 

En vardaglig kamp 
I analysarbetet framkom det att föräldrarna upplevde att de ständigt fick kämpa för sina barn 

med ADHD eller ASD och att de fick vänta länge innan de fick vård (Carlsson, Miniscalco, 

Kadesjö & Laakso, 2016; Burrell, Ives & Unwin, 2017; Larsen Moen, Hall-Lord & Hedelin, 

2015a). I en studie upplevde föräldrarna att de var ensamma med sitt ansvar för barnet med 

ADHD (Larsen Moen et al., 2015a). Föräldrarna till barn med ADHD eller ASD upplevde att 

de fick kämpa för sina barns rättigheter i skolan, hitta rätt stöd och se till att deras barns behov 

blev tillgodosedda i varje ny situation (McIntyre & Hennessy, 2012; Safe, Joosten & 

Molineux, 2012; Carlsson et al., 2016). Orättvisa i skolan upplevdes av mammorna och de var 

tvungna att kämpa för sitt barn med ADHD för att vara säkra på att barnets behov 

tillgodosågs (Peters & Jackson, 2009). På liknande sätt upplevde föräldrar till barn med 

ADHD att barnens behov inte prioriterades och föräldrarna mötte ständigt nya utmaningar. 

Det upplevdes vara en pågående kamp för att barnen skulle få det bästa inom dagis, skola och 

hälso- och sjukvård. Föräldrarna upplevde att interaktionen med de olika nätverken var en 

kamp och blev till en börda i vardagen (Larsen Moen, Hall-Lord & Hedelin, 2011). Däremot 

upplevde några föräldrar till barn med ASD att de lärt sig mer om sig själva när de fick lösa 

de utmaningarna som de ställdes inför (Altiere & von Kluge, 2009).  

 

Det upplevdes av föräldrarna som en svår och komplex vardagssituation att leva med ett barn 

med ADHD (Larsen Moen et al., 2011). Likaså upplevde föräldrarna till barn med ADHD att 

situationen var komplex och energikrävande (McIntyre & Hennessy, 2012). Det framkom att 

föräldrarna upplevde att familjelivet och vardagen styrdes av barnet med ADHD och dess 

svårigheter (Larsen Moen et al., 2015a). Föräldrarnas ångest, förvirring och börda ökade i takt 

med att barnet med ASD fick en försämrad fysisk och psykisk hälsa (Altiere & von Kluge, 

2009; Aylaz, Yilmaz & Polat, 2012). Likaså upplevde flera föräldrar att tiden som 

spenderades med barnet med ADHD fokuserades på att förhindra eller stoppa ett negativt 

beteende och vägen beskrevs som lång, det var alltid två steg fram och tre steg tillbaka (Peters 

& Jackson, 2009).  

 

Safe et al. (2012) beskrev att mammorna till barn med ASD kämpade med att acceptera barnet 

som det var samtidigt som de önskade att barnet skulle utvecklas normalt. De upplevde att det 

var en utmaning i att hantera alla roller som de hade och alla krav som hörde till. De upplevde 

även att de kämpade för att barnen skulle få terapi och de kände sig stöttade av terapeuten 

samtidigt som deras ekonomi och tiden blev en kamp för dem. Vidare beskrevs att det i den 

vardagliga kampen upplevdes en skillnad då mammorna hanterade sina roller genom att vara 

organiserade, ha strukturerade rutiner, prioritera och släppa de sysslor som de inte hade tid till 

att utföra (a.a). Föräldrarna till barn med ADHD upplevde en känsla av misslyckande när en 
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normal vardag vändes upp och ner och perioder av instabilitet i familjen ledde till att barnets 

problem förvärrades (Larsen Moen et al., 2011). För att underlätta kampen framkom det i 

analysarbetet att struktur och rutiner i familjen upplevdes som en förutsättning för att 

familjelivet skulle ge en känsla av trygghet och kontroll. Detta ledde till att föräldrarna till 

barn med ADHD upplevde sina liv mer givande (Larsen Moen et al., 2011, 2015a). I en studie 

framkom det att föräldrarna upplevde situationen med ett barn med ASD som en 

livsomvälvande händelse och de kämpade med att acceptera den nya verkligheten. Dock 

upplevdes kampen mer positiv då erfarenheter som personlig förbättring, vänskap och stärkta 

familjeband beskrevs samt att föräldrarna utvecklade personliga egenskaper som tålamod, 

godhet och acceptans, särskilt för andra personer med funktionshinder (Altiere & von Kluge, 

2009).  

 

Flera föräldrar till barn med ADHD eller ASD hade liknande upplevelser av att den ständiga 

kampen var tröttsam, frustrerande och tidskrävande. De kämpande med att planera varje 

minut av dagen, varje dag. Alla förändringar i barnets beteende och rutiner upplevdes 

ansträngande (Carlsson et al., 2016; Altiere & von Kluge, 2009; Larsen Moen et al., 2015a). 

Mammorna upplevde att det var krävande att ta hand om sitt barn och det var tre gånger 

svårare att fostra ett barn med ADHD än ett barn som inte hade det (Peters & Jackson, 2009). 

På liknande sätt upplevde papporna svårigheter i vardagssysslorna när de tog hand om sitt 

barn med ASD (Burrell et al., 2017). Däremot framkom det i analysen att några 

familjemedlemmar till barn med ASD upplevde att de blivit mer toleranta och accepterande 

till barnets funktionsnedsättning vilket underlättade deras egna inre kamp (Burrell et al., 

2017; Ward, Smith Tanner, Mandleco, Dyches & Freeborn, 2016). Vissa familjer till barn 

med ADHD upplevde en förbättring i den vardagliga kampen när de använde sig av 

hjälpmedel. Föräldrarna använde sig av exempelvis whiteboardtavla med 

familjemedlemmarnas veckoschema vilket upplevdes skapa en bättre struktur i vardagen 

(Larsen Moen et al., 2015a).  

 

Syskon till barn med ASD upplevde att de fick ta extra ansvar genom att exempelvis sitta 

barnvakt när de egentligen ville umgås med sina vänner (Ward et al., 2016). Både syskon och 

föräldrar upplevde att barnet med ASD gärna bråkade med sitt normalt utvecklade syskon 

(Ward et al., 2016; Aylaz et al., 2012). Dock framkom det att föräldrar till barn med ADHD 

upplevde att det var avgörande att skapa ett stabilt och strukturerat familjeliv för att undvika 

konflikter inom familjen (Larsen Moen et al., 2015a).  

 

En annan kamp som framkom genom analysen var att föräldrarna till barn med ADHD eller 

ASD upplevde att det var en ekonomisk belastning att söka privat hjälp och deras ekonomi 

påverkades negativt (McIntyre & Hennessy, 2012; Aylaz et al., 2012). Föräldrarna upplevde 

svårigheter med ekonomin och flera mammor till barn med ASD slutade jobba vilket 

påverkade familjens ekonomi negativt (Altiere & von Kluge, 2009).  

 

Förståelse och stöd från omvärlden 
Analysarbetet påvisade att då föräldrarna till barn med ADHD fick stöd från sin omgivning 

ledde det till en känsla av ökat självförtroende och återställd inre styrka. Föräldrarna upplevde 

att det var viktigt att ha stöd från sitt nätverk i sin föräldraroll, även lojalitet och en känsla av 

gemenskap ansågs vara viktigt (Larsen Moen et al., 2011). Likaså upplevde mammorna till 

barn med ASD att stödet från andra mammor i liknande situationer var av betydelse (Safe et 

al., 2012). Även papporna till barn med ASD upplevde att det var viktigt att ha kompisar som 

stöttade dem och att de kunde få råd samt uttrycka sin frustration (Burrell et al., 2017). Stödet 

av ett socialt nätverk upplevdes vara avgörande för acceptans och integration för både 
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föräldrar och deras barn med ADHD (Larsen Moen et al., 2015a). Några föräldrar till barn 

med ASD upplevde att de inte fick något stöd till skillnad från majoriteten av föräldrarna som 

upplevde att de fick stöd från sina närmsta släktningar (Altiere & von Kluge, 2009; Aylaz et 

al., 2012). Det framkom att några föräldrar till barn med ADHD upplevde brist på 

tillfredsställande stöd från sin omgivning (McIntyre & Hennessy, 2012; Peters & Jackson, 

2009). Förlusten av socialt stöd upplevdes av föräldrar till barn med ASD som jobbigt och det 

var svårare att förlora stödet från familjen än från vännerna (Altiere & von Kluge, 2009).  

 

Det framkom genom analysen att några föräldrar till barn med ADHD upplevde att andra var 

kritiska till det sätt som de uppfostrade sitt barn på och de upplevde lite förståelse från 

omvärlden (Larsen Moen et al., 2015a; McIntyre & Hennessy, 2012). På liknande sätt 

upplevde föräldrarna till barn med ADHD eller ASD att de bedömdes och utsattes för ständig 

granskning av andra människor i sin roll som föräldrar (Peters & Jackson, 2009; Burrell et al., 

2017; Larsen Moen et al., 2011). Då mammorna till barn med ADHD kände sig granskade 

uppkom känslor av skuld, sorg och självanklagelser (Peters & Jackson, 2009). Mammorna 

upplevde att deras barn med ASD blev mobbade och exkluderade av andra barn på grund av 

oförståelse. Även den närmsta familjen saknade förståelse vilket ledde till begränsat stöd 

(Safe et al., 2012). Föräldrarna upplevde att andra föräldrar var oförstående gentemot deras 

barn med ADHD och det upplevdes som jobbigt när deras barn blev uteslutna från att besöka 

andra barn då de upplevdes som störande. Föräldrarna kände sig förolämpade när någon i 

deras nätverk uttryckte tvivel om deras föräldraroll (Larsen Moen et al., 2011).  
 

Flera av föräldrarna till barn med ADHD upplevde att vårdpersonalen behandlade dem med 

en nedlåtande attityd eller att de använde svåra termer som gjorde det svårt för föräldrarna att 

förstå. När de yrkesverksamma i samhället inte tog något ansvar upplevde föräldrarna det som 

kränkande och frustrerande (Larsen Moen et al., 2011). På liknande sätt kände sig papporna 

till barn med ASD ofta missförstådda och ignorerade av vård- och skolpersonal när de talade 

om sitt barn dock upplevde de att söka information om funktionsnedsättningen gav en känsla 

av kontroll (Burrell et al., 2017). En studie belyste att föräldrarna till barn med ADHD 

upplevde att personer i deras omgivning var ovilliga att sitta barnvakt på grund av barnets 

utmanande beteende och det var svårt att hitta acceptans i barnomsorgen då de 

yrkesverksamma inte kunde hantera barnets svårigheter. Några upplevde att deras barns 

beteendesvårigheter inte behandlades bättre i privata skolor än allmänna skolor (Peters & 

Jackson, 2009). Likaså upplevde föräldrarna till barn med ADHD att lärarna missförstod 

barnet och när de försökte förklara ville personalen inte lyssna. Föräldrarna upplevde att de 

hade misslyckats i sin roll som förälder då lärarna klandrade dem när barnet visade ett 

ohämmat beteende i skolan. Eftersom föräldrarna upplevde att råden de fick från skolan inte 

var adekvata utvecklade de egna strategier för att hjälpa barnet med läxorna (Larsen Moen et 

al., 2015a). Däremot beskrevs det i studien av Larsen Moen et al. (2011) att när vård- och 

skolpersonal hade förståelse och en öppen dialog med föräldrarna till barn med ADHD 

förbättrades samarbetet vilket upplevdes av föräldrarna som positivt. Föräldrarna upplevde 

även att acceptans och öppenhet var avgörande för att få vardagen att fungera både privat och 

i skolan.  

 

Familjeliv i ljus och mörker 
Föräldrarna till barn med ADHD eller ASD upplevde att de blev isolerade socialt och från 

samhället samt att de upplevde en generell känsla av ensamhet (McIntyre & Hennessy, 2012; 

Peters & Jackson, 2009; Larsen Moen et al., 2011; Aylaz et al., 2012). Några föräldrar till 

barn med ADHD upplevde att de försökte undvika sociala situationer där andra föräldrar 

befann sig för att undvika att bli dömda i sin föräldraroll (McIntyre & Hennessy, 2012). 
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Mammorna till barn med ADHD eller ASD blev mer isolerade på grund av att föräldrar till 

normalt utvecklade barn undvek dem (Safe et al., 2012; Peter & Jackson, 2009). Det framkom 

genom analysen att föräldrarna till barn med ADHD eller ASD upplevde att de fick lägga sina 

egna intressen åt sidan för att investera mer tid i barnet och dess välbefinnande vilket kunde 

upplevas som frustrerande (McIntyre & Hennessy, 2012; Safe et al., 2012; Larsen Moen et 

al., 2011). Då mammorna till barn med ADHD eller ASD sällan hade tid för sig själva blev 

deras medverkan i aktiviteter som främjade deras välmående begränsade vilket upplevdes 

påverka deras hälsa (Safe et al., 2012; Peters & Jackson, 2009). Föräldrarna till barn med 

ASD upplevde att deras egen hälsa kom i skymundan (Carlsson et al., 2016).  

Föräldrar upplevde att de inte deltog i sociala aktiviteter med sina barn med ADHD eller ASD 

och de upplevde att det varken fanns tid eller energi till att delta i sociala aktiviteter (Aylaz et 

al., 2012; Peters & Jackson, 2009). På liknande sätt upplevde föräldrarna att de hade mindre 

tid för vänner, släkt, syskon och sin partner vilket resulterade i att de förlorade vänner på 

grund av att det var tidskrävande att uppfostra barnet med ADHD eller ASD (Altiere & von 

Kluge, 2009; McIntyre & Hennessy, 2012). Däremot belyste Altiere och von Kluge (2009) att 

några föräldrar upplevde att de träffade nya omtänksamma vänner genom stödgrupper som de 

aldrig skulle träffat om deras barn inte haft ASD som resulterade i att de lärt sig att alla 

människor är olika.  

Då barnet med ASD tog stor plats i familjens liv upplevde syskon att de fick mindre 

uppmärksamhet av sina föräldrar och glömdes bort (Ward et al., 2016; Aylaz et al., 2012). 

Likaså upplevde föräldrarna att syskonen inte fick lika mycket uppmärksamhet som barnet 

med ADHD eller ASD och de upplevde att det var en utmaning att bekräfta syskonens behov 

(Aylaz et al., 2012; Larsen Moen et al., 2011; Altiere & von Kluge, 2009). Då barnet med 

ADHD tog mycket av mammornas tid upplevde de skuldkänslor då andra i familjen fick 

mindre tid och uppmärksamhet (McIntyre & Hennessy, 2012). Det framkom att mammorna 

upplevde svårigheter i att både identifiera och tillgodose behovet av uppmärksamhet hos 

barnet med ASD (Safe et al., 2012). Syskon upplevde att relationen med sitt syskon med 

ADHD påverkade dem negativt (Larsen Moen et al., 2015a). Dock upplevde vissa 

familjemedlemmar till barn med ADHD eller ASD att de hade ett närmare band till varandra 

då de spenderade mycket tid tillsammans i jämförelse med andra familjer som inte hade ett 

barn med en funktionsnedsättning (Larsen Moen et al., 2015a; Altiere & von Kluge, 2009). 

 

Analysarbetet visade att föräldrarna till barn med ASD upplevde att de hade svårigheter i sina 

familjerelationer, i det sociala livet, svårt att hantera barnets beteende och deras sexuella liv 

påverkades negativt på grund av detta. Mammorna upplevde att de hade det största ansvaret 

för barnet och av den anledningen minskade interaktionen och den sexuella relationen till sin 

partner (Aylaz et al., 2012). Att leva med ett barn med ADHD eller ASD upplevdes av 

familjerna som en negativ påverkan i deras familjerelation. De hade ingen tid över till 

varandra och deras gemensamma samliv minskade (Aylaz et al., 2012; McIntyre & Hennessy, 

2012). I en studie upplevde några av föräldrarna till barn med ASD att deras sexuella liv hade 

påverkats men däremot upplevde andra att deras sexuella liv var oförändrat (Aylaz et al., 

2012).  

 
Familjen upplevde det som jobbigt att barnet med ADHD inte kunde interagera socialt och att 

de inte förstod de sociala koderna (Larsen Moen et al., 2011). Föräldrarna till barn med 

ADHD kände sig diskriminerade av skolor och daghem (McIntyre & Hennessy, 2012) och 

mammorna upplevde sig och sitt barn med ADHD som stigmatiserade (Peters & Jackson, 

2009). Dock upplevde föräldrarna till barn med ASD att de inte längre tog saker för givet, att 

deras erfarenheter gjort dem ödmjuka och att de uppskattade livet mer över lag (Altiere & von 
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Kluge, 2009; Burrell et al., 2017). Barnens olika egenskaper som ADHD eller ASD förde 

med sig upplevdes av föräldrarna som en gåva (McIntyre & Hennessy, 2012; Altiere & von 

Kluge, 2009). Syskonen upplevde att det var svårt att kommunicera med barnet med ASD och 

de upplevde att barnet med ASD hade ett besvärligt och störande beteende. Däremot upplevde 

syskon att barnet med ASD bidrog till lycka, då de hade lärt sig att inte döma och att de då 

upplevde positiva aspekter som ovillkorlig kärlek (Ward et al., 2016).  

Det framkom i analysen att föräldrarna upplevde liknande känslor där flera av dem upplevde 

extrema känslor så som förtvivlan, ledsamhet, ilska, frustration, chock, ångest och depression 

i samband med att deras barn fick diagnosen ASD. Detta ledde till en akut känsla av förlust av 

det normala barnet hos några av föräldrarna (Altiere & von Kluge, 2009; Aylaz et al., 2012; 

Burrell et al., 2017). Några föräldrar upplevde en känsla av sorg efter barnets ASD-utredning 

till skillnad från några föräldrar som upplevde positiva känslor samt att några av dem kände 

en lättnad efter att barnets utredning avslutats (Carlsson et al., 2016). Föräldrar upplevde att 

fostra ett barn med ADHD bidrog till känslor av nedstämdhet, ångest, stress, depression och 

utmattning vilket bidrog till att deras hälsa påverkades negativt (Peters & Jackson, 2009). 

Föräldrarna till barn med ADHD eller ASD upplevde deras situation som ansträngande, 

fysisk, psykiskt och känslomässigt utmattande (McIntyre & Hennessy, 2012; Safe et al., 

2012; Peters & Jackson, 2009; Altiere & von Kluge, 2009; Aylaz et al., 2012). Att utbilda sin 

omgivning om ASD upplevdes av föräldrarna som väldigt energikrävande (Altiere & von 

Kluge, 2009). Föräldrarna tvivlade på sin förmåga att vara förälder och de tänkte att det 

kanske var något fel på dem och hade dåligt samvete då de upplevde att de inte var en 

tillräckligt bra förälder trots att de spenderade mycket tid med barnet med ADHD eller ASD 

(Carlsson et al., 2016; Larsen Moen et al., 2015a; Peter & Jackson, 2009; McIntyre & 

Hennessy, 2012). Att vara förälder till ett barn med ADHD upplevdes vara utmanande och det 

var svårt för dem att höra att de var dåliga föräldrar då de upplevde sig vara en bra förälder 

(McIntyre & Hennessy, 2012).  

 

Källor till stress som upplevdes av mammorna var bland annat att det var tidskrävande att 

genomföra uppgifter med barnet med ASD och att konstant planera och förbereda inför 

aktiviteter. Det upplevdes som stressande att hela tiden ligga steget före (Safe et al., 2012). 

Kraven från omgivningen upplevde mammorna till barn med ADHD som stressande och 

frustrerande (Peters & Jackson, 2009). På liknande sätt upplevde pappor det hårda arbetet 

med att uppfostra barnet med ASD som stressande och utmattande (Burrell et al., 2017). 

Mammor upplevde att de var spända och kunde inte slappna av på grund av deras 

vardagssituation som barnet med ADHD eller ASD fört med sig (Peters & Jackson, 2009; 

Aylaz et al., 2012). På grund av känslor av skuld och stress upplevde mammorna till barn med 

ASD att deras hälsa påverkades (Safe et al., 2012). Vissa föräldrar till barn med ASD 

upplevde att de eller deras partner hade drabbats av stressrelaterade sjukdomar som 

exempelvis högt blodtryck, sömnproblem och problem med tarmarna (Carlsson et al., 2016; 

Altiere & von Kluge, 2009; Safe et al., 2012). Föräldrar upplevde även att syskon till barn 

med ASD kände sig stressade (Altiere & von Kluge, 2009). 
 

Det framkom i analysarbetet att mammorna till barn med ADHD kände skuld, ledsamhet och 

klandrade sig själva för barnets funktionsnedsättning och flera av dem uttryckte sorg och 

besvikelse i sin föräldraroll (Peters & Jackson, 2009). Som positivt upplevde föräldrarna till 

barn med ADHD det som givande att kunna stödja andra familjer i samma situation (Larsen 

Moen et al., 2011). Flera pappor till barn med ASD upplevde frustration speciellt gällande sitt 

barns repetitiva, upprepande, och oflexibla beteende. De upplevde även känslor av skuld, 

skam och maktlöshet. Frustration och ilska följdes av skuld då papporna upplevde att deras 

kvinnliga partner hanterade frustrationen bättre (Burrell et al., 2017).  
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Föräldrarna oroade sig när barnet med ASD inte reagerade på tilltal och att barnet alltid låg 

efter utvecklingsmässigt. De oroade sig över att barnets utveckling märkbart gick tillbaka och 

udda beteenden började uppstå och de uttryckte oro över att barnet inte utvecklade sin verbala 

kommunikation som var normalt för den åldern (Altiere & von Kluge, 2009). Andra upplevda 

orosmoment för föräldrarna till barn med ADHD var svårigheter i det sociala och i skolan 

(McIntyre & Hennessy, 2012). Vissa föräldrar var även bekymrade över den sociala aspekten 

då de trodde att barnet med ADHD skulle behöva kontinuerlig vägledning i vardagen (Larsen 

Moen et al., 2015a). Däremot kände föräldrarna till barn med ASD sig hoppfulla om att 

barnets beteende skulle kunna förbättras och de upplevde att de fokuserade på barnets styrkor 

och det positiva istället för på svårigheterna (Altiere & von Kluge, 2009). Föräldrarnas största 

oro var vad som skulle hända med deras barn med ASD när de som föräldrar dör (Aylaz et al., 

2012).  

Diskussion 

Metoddiskussion 
Kvalitativ ansats fokuserar på att förstå människans levda erfarenheter där syftet är att förstå 

hur människan upplever ett visst fenomen (Polit & Beck, 2012). Kvalitativ ansats valdes då 

det svarade mot syftet som var att belysa familjens upplevelse av att leva med barn som har 

en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning då en djupare förståelse nås för det valda 

fenomenet.  

 

Litteratursökningen delas upp i två steg där den inledande sökningen enligt Östlundh (2014) 

innebär att få en överblick av det valda forskningsområdet och behöver inte vara systematisk. 

I det här steget provas olika sökord som kan ligga till grund för både bakgrundsinformation 

samt den egentliga sökningen. I detta steg fick vi en god överblick om vad som finns inom det 

valda området och vi avgränsande oss tidigt till ADHD och ASD då vi upplevde att det inte 

finns lika mycket information om de andra NPF-diagnoserna. De sökord som användes till 

provsökningarna kunde senare användas till den systematiska sökningen. Östlundh (2014) 

beskriver att den egentliga sökningen innebär ett systematiskt arbetssätt för att få fram 

relevanta artiklar till resultatet vilket är tidskrävande. I detta steg gjordes systematiska 

sökningar i databaserna CINAHL och PubMed där sökord och ämnesord användes.  

Vi ser det som en styrka att vi använder oss av båda dessa databaser då vi får ett bredare urval 

av vetenskapliga artiklar som är relevanta till syftet. Det var dock svårt att hitta artiklar där 

resultaten var relevanta och användbara till vårt syfte. Artiklar söktes vid flera tillfällen under 

en längre tid och då de utvalda artiklarna hade hittats gjordes sökningarna om för att se att alla 

artiklarna var tillgängliga därav har alla artiklarna samma sökdatum.  

 

Den booleska sökmetoden som Östlundh (2014) beskriver används för att sätta ihop de valda 

sökorden och för att få fler träffar inom det valda området, vilket ses som en styrka. Det 

krävdes flera olika systematiska sökningar och kombinationer av sökorden/ämnesorden för att 

finna våra vetenskapliga artiklar, se bilaga I. Det skulle kunna vara en nackdel att det krävdes 

flera olika sökord för att finna tillräckligt med material för att skapa ett nytt resultat. Däremot 

anser vi att det är positivt att samtliga sökord leder fram till artiklar med hög kvalité. Tio 

vetenskapliga artiklar framkom vilket skulle kunna ses som en svaghet men resultaten var 

tillräckligt informativa för att kunna sammanställas till ett nytt resultat vilket anses vara en 

styrka. Vi anser att det kan vara både en fördel och en nackdel att artiklarna var gjorda i flera 

olika länder där kulturerna kan skilja sig från Sverige. En nackdel skulle kunna vara att 

vården inte har samma förutsättningar i samtliga länder där studierna är utförda. En fördel var 

att upplevelserna hos familjerna liknade varandra trots att de var gjorda i flera olika länder.  
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I den systematiska sökningen gjordes begränsningar vilket Östlundh (2014) menar underlättar 

urvalet inom intresseområdet. Vidare beskriver hon att en begränsning är tid då kunskapen är 

en färskvara och äldre material är inte av intresse. Till en början hade vi en tidsbegränsning 

att artiklarna skulle vara publicerade mellan åren 2012-2017 då vi ville finna den nyaste 

forskningen men vi blev tvungna att utöka tidsspannet till 2007-2017 då materialet inte räckte 

till. Vi gjorde begränsningen till engelska språket då Östlundh (2014) menar att det är det 

huvudsakliga språket inom vetenskapen. Även om engelska inte är vårt modersmål anser vi 

ändå att vi behärskar det engelska språket väl men vi är medvetna om att vi kan ha gjort 

tolkningsfel. Vi har försökt minimera tolkningsfelen genom att vi använt lexikon till de ord 

som varit okända för oss för att översättningen skulle bli så korrekt som möjligt. Enligt Polit 

och Beck (2012) innebär peer review att studien är granskad av två eller flera experter inom 

samma område som är anonyma för författarna. Denna begränsning gjordes för att försäkra 

oss om att artiklarna var granskade av forskare med en vetenskaplig utbildning på hög nivå.  

 

Inklusionskriterierna specificerar det som ska ingå i en studie (Polit & Beck, 2012). Styrkan 

med inklusionskriterierna var att vi kunde fokusera på bara ADHD och ASD. Genom att 

kvalitativa artiklar inkluderades kunde en djupare förståelse för dessa två 

funktionsnedsättningar uppnås. En svaghet som ses är att kvantitativa artiklar inte tagits med 

då vi hade kunnat få veta hur många deltagare som har en viss upplevelse. Om vi hade 

inkluderat de andra NPF-diagnoserna tror vi att arbetet hade blivit för ytligt och inte lika 

djupgående. Svagheterna som skulle kunna ses är att vi inte får veta hur familjemedlemmarna 

upplevde att det var att leva med ett barn med NPF äldre än 18 år. Vi är medvetna om att ifall 

syftet hade breddats så hade resultatet kunnat se annorlunda ut samt ifall en annan åldersgrupp 

hade valts. Artikeln av Larsen Moen et al. (2015a) belyste upplevelserna hos mammor, 

pappor, syskon samt barn med diagnosen ADHD. I resultatet gick det tydligt att utläsa vem 

som upplevde vad och därav kunde artikeln inkluderas. I artikeln av Burrell et al. (2017) 

ingick det pappor med barn upp till 24 år, en tabell visade vilka som var pappor till vilka barn 

och barnens ålder. Med hjälp av tabellen gick det tydligt att utläsa i resultatet vilka pappor 

som upplevde vad och därmed kunde artikeln inkluderas. Eftersom det i dessa två artiklar går 

att utläsa vem som upplever vad så kunde artiklarna inkluderas vilket ses som en styrka. 

Utifrån översikten av analyserad litteratur uppnådde alla artiklar grad I vilket utifrån 

granskningsmallen innebär hög kvalité. Att alla artiklarna är av hög kvalité ser vi som en 

styrka.  

 

Den person som ingår i en studie ska skyddas och människovärdet ska respekteras vid 

forskning (SFS 2003:460). Enligt Polit och Beck (2012) ska deltagarnas rättigheter samt 

integritet skyddas när de ingår i en studie och deltagarna får absolut inte ta skada av studien. 

Vidare beskrivs att deltagarna har rätt till självbestämmande och huruvida de vill ingå i en 

studie eller avstå från att delta. De har även rätt att avbryta sitt deltagande när som helst utan 

att behöva förklara sig och det ska inte påverka deras vård eller behandling (a.a). Vi anser att 

vi har haft ett etiskt förhållningssätt i denna studie då vi bara använt artiklar som varit 

granskade eller godkända av en etisk kommitté. Det framgår dock inte i alla artiklarna att 

deltagarna har fått information om deras rättigheter. Däremot är alla artiklar granskade av en 

etisk kommitté eller etiskt godkända och därför förutsätter vi att alla deltagarna fått korrekt 

information som på så vis skyddat deras integritet. Enligt Polit och Beck (2012) ska 

författaren hålla sig objektiv för att inte färga resultatet. Vi är medvetna om att våra 

värderingar kan ha påverkat resultatet men vi har försökt vara objektiva i analysen av vårt 

arbete för att undvika att resultatet ska ha blivit påverkat av oss. 
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Inom kvalitativ forskning används begreppet trovärdighet som innebär att kvalitén i en 

kvalitativ studie bedöms. Trovärdighet innefattar begreppen tillförlitlighet, överförbarhet, 

delaktighet samt giltighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2015). Polit och Beck (2012) 

beskriver att giltighet innebär förtroendet för sanningen av datainsamlingen och tolkningen av 

den. Utifrån begreppet trovärdighet anser vi att denna litteraturbaserade studie är giltig då den 

valda metoden samt urvalet svarade mot syftet. Då uppsatsens författare har analyserat 

artiklarna var för sig och sedan diskuterat, jämfört och sammanställt till det gemensamma 

resultatet stärks giltigheten. Enligt Polit och Beck (2012) innebär tillförlitlighet att 

datainsamlingen är konsekvent och att studien skulle kunna göras om med liknande deltagare 

i liknande miljö och få ungefär samma resultat. Utifrån begreppet trovärdighet anser vi att 

tillförlitligheten är hög då hela forskningsprocessen går att följa och att studien skulle kunna 

göras om vid senare tillfälle. Eftersom vi har gjort analysarbetet först individuellt och sedan 

gemensamt stärks tillförlitligheten då vi försökt påverka resultatet så lite som möjligt. 

Delaktighet innebär enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2015) hur neutralt författaren 

förhåller sig till studiens innehåll. Vi anser att vår delaktighet har varit neutral då vi har 

försökt förhålla oss så neutrala som möjligt till analysmaterialet och på så vis försökt påverka 

resultatet så lite som möjligt. Då det är svårt att inte påverka resultatet har vi försökt att hålla 

våra personliga åsikter och värderingar för oss själva så att det inte skulle påverka vad som 

fick ingå i studien. Överförbarhet syftar till enligt Polit och Beck (2012) i vilken grad 

resultatet kan överföras till andra grupper eller situationer. Lundman och Hällgren Graneheim 

(2015) menar att det är upp till läsaren att bedöma huruvida resultatet är överförbart till andra 

situationer eller inte. Det är upp till författarna att skapa bra förutsättningar för läsaren att 

förstå kontexten i studien. De utvalda artiklarna var gjorda i sju olika länder världen över där 

likheter kunde ses i artiklarnas resultat. Detta tyckte vi påvisade att resultatet skulle kunna 

vara överförbart till andra liknande grupper eller situationer som exempelvis till familjer där 

barnen med NPF är över 18 år.   

 

Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen kommer att diskuteras utifrån begreppet lidande och studiens tre teman: 

En vardaglig kamp, Förståelse och stöd från omvärlden och Familjeliv i ljus och mörker. 

 

Lidande 
Lidande som fenomen benämns inte i resultatet däremot upplever vi att många av 

familjemedlemmarnas känslor skulle kunna tolkas som ett lidande. Lidande kan lindras 

genom att sjuksköterskan tillgodoser personens önskningar (Eriksson, 2005). Lidandet är 

individuellt och beror på hur personen upplever sin situation och lidandet är unikt för varje 

enskild människa. Sjuksköterskan har ett ansvar att lindra lidandet i den utsträckning det är 

möjligt och att inte orsaka att lidandet förvärras (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Den 

enskilde individens värdighet och människovärde ska respekteras i all vård som 

sjuksköterskan ger (SFS 2017:30). Viktiga egenskaper hos sjuksköterskan är exempelvis 

empati, lyhördhet och respektfullhet (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Vi anser att detta 

är viktiga egenskaper som sjuksköterskan tillämpar i vårdmötet för att upprätthålla god 

omvårdnad och för att minska lidandet hos familjemedlemmarna. God omvårdnad enligt oss 

innebär även att sjuksköterskan tar sig tiden att lyssna på personen, att vara lyhörd, visa 

empati och att inte döma personen då det är viktigt att bekräfta deras känslor. Att 

sjuksköterskan i den mån det går tillgodoser personens individuella önskningar när det 

handlar om sin egen vård. 
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En vardaglig kamp 

I resultatet framkommer det att det är en kamp för föräldrarna i vardagen där de får kämpa 

med de olika nätverken som vård- och skolpersonal för barnets rättigheter och för att deras 

behov ska tillgodoses. Tidigare studie av Corcoran, Berry och Hill (2015) beskriver att det är 

en kontinuerlig kamp för föräldrarna att se till att barnet med ASD får rätt hjälp i skolan. De 

beskriver även en annan kamp där föräldrarna ofta kämpar med huruvida de ska ta med barnet 

med ASD till offentliga platser på grund av risken för negativt bemötande av andra 

människor. Eriksson (2005) beskriver att lidandet beror på människans livssituation och det 

ligger en kamp i att dras mellan det onda och det goda. Därför anser vi att sjuksköterskan bör 

ha förståelse för att det ligger en kamp i familjemedlemmarnas aktuella livssituation.  

För att minska familjemedlemmarnas kamp med vårdpersonalen bör sjuksköterskan vara 

professionell i vårdmötet. Genom att sjuksköterskan är professionell kan en bra relation 

skapas vilket kan inge trygghet för familjemedlemmarna. Det framkommer i resultatet att 

föräldrarna kämpar med att planera varje minut av dagen men att kampen kan underlättas 

genom struktur och rutiner. Vårt resultat bekräftas av det Corcoran et al. (2015) beskriver där 

föräldrar till barn med ASD behöver anpassa sig för att tillgodose barnets behov vilket 

innebär extra tid och planering för varje uppgift. Dessutom framkommer det i deras studie att 

föräldrarna lär sig hur de ska känna igen vad som utlöser barnets ohämmade beteende då 

föräldrarna ständigt behöver övervaka miljön vilket tar mycket av deras tid. Av denna 

anledning anser vi att sjuksköterskan behöver ha kunskap om funktionsnedsättningarna för att 

kunna ge professionella råd om exempelvis olika hjälpmedel som kan underlätta vardagslivet 

för familjerna. Det är även viktigt för sjuksköterskan att respektera och förstå att tidsåtgången 

för dessa familjer är större än för andra familjer vilket kan vara stressande och påfrestande för 

familjen. Därför är det viktigt att sjuksköterskan i mötet med familjemedlemmarna förmedlar 

ett lugn för att inte öka deras stress.   

 

I resultatet beskrivs att både syskon och föräldrar upplever att barnet med ASD startar 

konflikter inom familjen. Samma sak sågs också i studien av Lin, Huang och Hung (2009) 

som påvisar att det är vanligare med konflikter även inom familjer med barn som har ADHD 

än barn utan denna funktionsnedsättning och att konflikterna leder till instabila relationer 

mellan familjemedlemmarna. Då det ofta uppstår konflikter inom familjen anser vi att det 

finns en risk att familjemedlemmarna upplever minskat välbefinnande då det är ansträngande 

att hantera konflikterna. Vid minskat välbefinnande går det att anta att familjemedlemmarna 

kan uppleva lidande. Eriksson (2005) beskriver att det är av vikt att sjuksköterskan ser till att 

vårdkulturen är inbjudande så att personen känner sig väl bemött. Vidare beskriver hon att det 

viktigaste sjuksköterskan kan göra för att lindra lidandet är att se till att personens värdighet 

inte kränks och att främja den vård som personen är i behov av. Vi anser att sjuksköterskan 

har ett ansvar i att bidra till en vårdkultur där personen känner sig trygg och accepterad. 

Sjuksköterskan ska främja välbefinnande genom att tillgodose familjemedlemmarnas behov 

som kan variera från person till person. Att kunna se och förstå bakomliggande orsaker gör 

det lättare för sjuksköterskan att kunna förstå helheten och på så vis kunna ge det adekvata 

stöd personen är i behov av.  

 

Förståelse och stöd från omvärlden 

I resultatet framkommer det att föräldrarna upplever oförståelse från både vård- och 

skolpersonal men även från sin närmsta omgivning. Föräldrarna upplever sig dömda av andra 

människor i sin föräldraroll. Det framkommer även att stödet från omgivningen spelar en stor 

roll för familjesituationen och när stöd ges upplever föräldrarna en inre kraft och acceptans. 

Detta bekräftas av Lin et al. (2009) som beskriver att mammorna upplever att de inte får 

tillräckligt mycket stöd från sina makar, övrig familj och vårdpersonal. Mammorna upplever 

att makarna ignorerar barnet med ADHD vilket resulterar i att de känner att de inte kan lämna 
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barnet med maken. Vårt resultat påvisar att det finns nedlåtande attityder hos vårdpersonal 

gentemot föräldrarna och även att de känner sig missförstådda och ignorerade av vård- och 

skolpersonal. Vårdlidande får inte existera enligt Eriksson (2005) som även beskriver att 

sjuksköterskan har ett ansvar att motverka vårdlidande vilket kan uppnås genom att 

sjuksköterskan har en god vårdetik. Dahlberg (2002) beskriver vårdlidande där personen inte 

blir sedd eller hörd och vårdpersonalen inte erkänner personens lidande som resulterar i att 

personen upplever maktlöshet. Av denna anledning anser vi att sjuksköterskan har ett ansvar 

att bemöta familjen med en respektfull omvårdnad och inte klandra dem för att undvika ett 

eventuellt vårdlidande. Söderlund (2013) beskriver att om lidande existerar ska 

sjuksköterskan försöka få personen att se en mening med livet. Det är inte omöjligt att 

familjemedlemmarnas situation bidrar med känslor som hopplöshet då de inte får tillräckligt 

med förståelse och stöd från sin omgivning. Detta skulle kunna leda till att de hamnar i en 

negativ spiral vilket skulle kunna leda till ett lidande. När en person lider kan det vara svårt att 

ta sig ur den negativa spiralen på egen hand och därför anser vi att sjuksköterskan har en 

viktig roll. Genom att hjälpa och stötta personen ur den negativa spiralen kan personen lättare 

se en mening med livet.  

 

Familjeliv i ljus och mörker 
Det framkommer i resultatet att föräldrarna upplever en känsla av isolering och när de blir 

begränsade i att delta i sociala aktiviteter påverkas deras hälsa. Sociala situationer undviks för 

att inte utsätta sig för stigmatisering och bedömning av andra. Vårt resultat styrker det 

Fletcher, Markoulakis och Bryden (2012) beskriver där mammor känner sig stigmatiserade 

och att det finns en brist på förståelse för barnet med ASD i deras omgivning. De beskriver 

även att mammorna ibland är tvungna att lämna sociala situationer då barnet med ASD får 

vredesutbrott. I vårt resultat framkommer det att familjelivets vardag styrs av barnets 

svårigheter. Vårt resultat går i linje med Besette Gorlin, Peden McAlpin, Garwick och 

Wieling (2016) som belyser att barn med ASD påverkar familjerna i det dagliga livet genom 

exempelvis beteende- och kommunikationsproblem samt kraftiga utbrott. Detta kan leda till 

att familjerna kan ha svårt att planera sina dagar i förväg då barnets dagsform kan variera 

vilket kan leda till att familjerna blir mer socialt isolerade än familjer med barn utan ASD. 

Eriksson (2005) beskriver att lidande är en ständig kamp mellan det onda och det goda. Då 

föräldrarna kämpar med att hantera sin vardagliga situation där de är isolerade men egentligen 

vill vara mer sociala genom att exempelvis träffa sina vänner anser vi att sjuksköterskan bör 

bekräfta och uppmärksamma familjemedlemmarnas behov av social tillhörighet. Även att 

sjuksköterskan uppmuntrar dem att söka sig till stödgrupper där personerna befinner sig i 

samma situation då det framkommit i vårt resultat att några föräldrar uppskattat stödgrupper.  

 

I resultatet framkommer det att barnet med ADHD eller ASD upptar större delen av 

föräldrarnas uppmärksamhet vilket leder till att övriga syskon upplever att de inte får 

tillräckligt mycket uppmärksamhet av sina föräldrar. Tidigare forskning av Fletcher et al. 

(2012) belyser att syskon till barn med ASD upplever att de inte får lika mycket 

uppmärksamhet av föräldrarna som barnet med ASD får. Det ligger i sjuksköterskans ansvar 

att ge relevant information till personen (SFS 2014:821). Därför anser vi att sjuksköterskan 

bör informera och göra föräldrarna medvetna om syskonets behov för att motverka att det 

normalt utvecklade syskonet ska drabbas av ohälsa. Även att sjuksköterskan poängterar för 

föräldrarna att den information som ges till det normalt utvecklade syskonet behöver vara 

anpassat till mognadsgrad för att öka syskonets förståelse för barnet med NPF. Vi tror att det 

är viktigt att föräldrarna har en öppen dialog med syskonet för att eventuellt minska en känsla 

av exkludering vilket kan leda till ett lidande. Att bekräfta syskonets känslor kan leda till ökat 

välbefinnande för dem. Även att föräldrarna avsätter tid till bara syskonet tror vi kan öka 

välbefinnandet hos syskonet men även i familjerelationerna.  
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Slutsatser 
De slutsatser som kan dras utifrån studiens resultat är att de negativa upplevelserna hos 

familjemedlemmarna kan bidra till minskat välbefinnande i deras vardagssituation. Då 

föräldrarna upplevde sig dömda av vårdpersonal är det av stor betydelse att sjuksköterskan 

visar respekt och empati till dem för att inte orsaka ett vårdlidande. Genom att inte döma 

familjemedlemmarna kan sjuksköterskan ge det stöd som de är i behov av. Det är rimligt att 

anta att ett lidande existerar hos dessa familjemedlemmar och i sjuksköterskans möte med 

dem har hen ett ansvar att uppmärksamma detta då det ligger i sjuksköterskans ansvar att 

förebygga ohälsa. En annan slutsats som går att dra är att genom att ta reda på bakomliggande 

orsaker och se hela individen kan sjuksköterskan med god omvårdnad lindra ett eventuellt 

lidande. Slutsatsen vi kan dra utifrån samhällets syn på familjens situation är att oförståelse 

och obefintligt stöd leder till att familjen känner sig ensam i deras situation och isolerar sig. 

Därmed har sjuksköterskan ett ansvar att bemöta familjemedlemmarna med ett öppet 

förhållningssätt för att stärka dem som individer.  

Praktiska implikationer 
Resultatet är relevant för sjuksköterskans kompetensområde och det är viktigt att 

sjuksköterskan har en god förståelse och kännedom för familjens upplevelse av deras 

vardagssituation. Genom god kunskap hos sjuksköterskan skulle det kunna bidra till stöd och 

ökad förståelse för deras situation som skulle kunna motverka ett eventuellt lidande. 

Resultatet i denna studie skulle kunna bidra till en kvalitetsutveckling för sjuksköterskan i 

bemötandet med familjemedlemmarna genom ökad förståelse och empati i 

omvårdnadsarbetet. Resultatet skulle kunna användas som ett stöd för sjuksköterskan i mötet 

med familjemedlemmarna, vilket kan göra att sjuksköterskan blir mer medveten om sin egen 

hållning vilket kan bidra till att hen är mer professionell i mötet. Det är av betydelse att 

sjuksköterskan får utbildning i bemötande och vad ett bra förhållningssätt är. Det innefattar 

mer än bara det verbala språket. Även kroppsspråket är viktigt att sjuksköterskan är 

uppmärksam på för att inte sända ut fel signaler. Därför bör det ges utrymme på arbetsplatsen 

för att utbilda sjuksköterskorna i detta.  

 

För sjuksköterskans kvalitetsutveckling är det viktigt att hålla sig a jour med den senaste 

vetenskapliga forskningen inom sitt kunskapsområde, omvårdnad, vilket bör ges utrymme för 

under arbetstid. Genom att sjuksköterskan använder sig av beprövad erfarenhet och/eller 

forskning kan risken för felaktigt bemötande, som skulle kunna resultera i ett vårdlidande, 

minimeras. Det skulle även kunna vara av betydelse för sjuksköterskan att använda sig av 

andra professioner som exempelvis läkare eller psykologer i omvårdnaden av 

familjemedlemmarna. Utifrån ett samhällsperspektiv skulle vetskapen om 

familjemedlemmarnas vardagsliv kunna bidra till att samhället får en bättre förståelse för 

deras situation. En ökad förståelse från samhället skulle kunna ge familjemedlemmarna mod 

att söka stöttning från omgivningen. 

Förslag till fortsatt kunskapsutveckling inom sjuksköterskans 

kompetensområde 
Ytterligare forskning skulle förhoppningsvis kunna bidra till att sjuksköterskan utvecklas 

inom sitt kompetensområde omvårdnad då det i nuläget inte finns tillräckligt med forskning 

inom det valda området. Författarna anser att det bör göras fler kvalitativa studier kring 

föräldrars upplevelser gällande deras vardagssituation. Även studier som belyser föräldrarnas 

behov av stöd från omgivningen. Det är även av intresse att ytterligare forskning görs på hur 
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syskon upplever sitt vardagsliv då dem ofta hamnar i skymundan. Ett annat förslag till vidare 

forskning är föräldrarnas upplevelse av relationen till det normalt utvecklade syskonet. 

Lidande kan leda till psykisk ohälsa och författarna anser att det finns ett eget behov av att 

utvecklas och få mer kunskap inom det området för att lättare kunna uppmärksamma ett 

eventuellt lidande och för att på så vis förebygga ohälsa i tid. Ytterligare förslag till forskning 

är sjuksköterskans upplevelse av att bemöta föräldrarna till barn med ADHD/ASD. Ett annat 

förslag till vidare forskning är sjuksköterskans egen upplevelse av sitt bemötande i vårdmötet 

med föräldrarna. Med dessa förslag anser författarna att det finns ett intresse och behov av att 

utveckla det egna professionella förhållningssättet i vårdmötet.  
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intervjuguide med 

frågor. 

11 deltagare, både 

mammor och pappor. 

17 olika teman och några av dem var: 

 Att söka kunskap.  

 Känna sig oroad. 

 Förtroende för men också utmana de 

professionella.  

 Stärkt men ensam.  

 Hantera barnets svårigheter. 

Grad I 

Författare: 
Burrell, A., Ives, 

J., & Unwin, G. 

 

Årtal: 2017 

 

Land: 
Storbritannien 

Oillräckligt forskning finns 

kring pappornas upplevelser.  

 

Syftet var att förstå pappors 

erfarenheter av barn med ASD 

och underlätta stödet till 

papporna. 

Kvalitativ ansats.  

 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Åtta pappor. 45-56 år. Fyra teman:  

 Vägen till acceptans.  

 Självständighet och integration.  

Pappor som kämpar för sina barn.  

 Stöd av olika slag. 

Grad I 

Författare: 
Larsen Moen, Ø., 

Hall-Lord, M. L., 

& Hedelin. B. 

 

Årtal: 2015 

 

Land: Norge 

Hur familjelivet påverkas av ett 

barn med ADHD.  

 

Syftet var att beskriva 

upplevelser av vardagslivet i 

familjer med ett barn med 

ADHD. 

Kvalitativ ansats.  

 

Intervjuer med öppna 

frågor. 

Sex mammor, tre pappor, 

fyra syskon och fyra barn 

med ADHD. 

Två teman:  

 Skydda en fungerande familj. 

 Kämpar för acceptans och integration. 

Grad I 
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 Problem och syfte Ansats och metod Urval och studiegrupp Huvudsakligt resultat Kvalitets- 

granskning 

Författare: 
McIntyre, R., & 

Hennessy, E. 

 

Årtal: 2012 

 

Land: Irland 

Föräldrars färdigheter sätts på 

prov när man har ett barn med 

ADHD.  

 

Syftet var att undersöka 

föräldrars erfarenheter av barn 

med ADHD i Irland. 

Kvalitativ ansats. 

 

Öppna intervjuer.  

18 föräldrar varav 16 

mammor och 2 pappor. 6 

utav dem var 

ensamstående och 12 

levde i partnerskap.  

Cirka 25-56 år. 

Sex teman:  

 Att förstå ADHD som diagnos.  

 Barnet tar över.  

 Känslomässig effekt.  

 Okunnighet och diskriminering.  

 Inkonsekventa strukturella stöd för ADHD.  

 Allt är inte bara dåligt.    

Grad I 

Författare: Safe, 

A., Joosten, A., & 

Molineux, M. 

 

Årtal: 2012 

 

Land: Australien 

Mammor till barn med autism 

upplever sämre hälsa och 

välbefinnande än mammor till 

andra barn.  

 

Syftet var delvis att undersöka 

de dagliga upplevelserna hos 

mammor med barn med autism.  

Kvalitativ ansats.  

 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Sju mammor. 29-50 år. Fyra teman:  

 En paradox av känslor.  

 Frustrationen att hitta rätt stöd.  

 Mamma som terapeut.  

 Att försaka något. 

Grad I 

Författare: 

Peters, K., & 

Jackson, D. 

 

Årtal: 2009 

 

Land: Australien 

Otillräcklig forskning kring 

mammors erfarenheter av att ha 

ett barn med ADHD.  

 

Syftet var att undersöka 

mammors upplevelser och 

erfarenheter av att uppfostra ett 

barn med ADHD. 

Kvalitativ ansats.  

 

Djupintervjuer. 

11 mammor. 30-60 år. Fyra teman:  

 10 år på spänn, vårdansvaret är 

överväldigande.  

 Om jag fick min tid igen skulle jag inte 

talat sanning: stigmatiserad, granskad och 

kritiserad. 

 Vad har jag gjort? Vad gjorde jag? Hur 

kommer det sig att jag fick detta barnet?  

 Skuld och självanklagelser, han har inte en 

chans, moder som för barnets talan. 

Grad I 

Författare: 
Larsen Moen, Ø., 

Hall-Lord, M. L., 

& Hedelin, B. 

Lite uppmärksamhet riktas till 

föräldrarna till barn med ADHD. 

 

Syftet var att få en djupare 

Kvalitativ ansats.  

 

Deskriptiv design med 

en fenomenologisk 

Nio föräldrar varav fem 

mammor och fyra pappor, 

varav en styvpappa. 25-40 

år. 

Tre teman:  

 Stridande och anpassning varje dag.  

 Underhålla jaget och föräldraskapet.  

 Interaktion med sociala nätverk. 

Grad I 
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 Problem och syfte Ansats och metod Urval och studiegrupp Huvudsakligt resultat Kvalitets- 

granskning 
 

Årtal: 2011 

 

Land: Norge 

förståelse för de norska 

föräldrars upplevelser av att ha 

ett barn med en ADHD. 

metod, kvalitativa 

intervjuer 

genomfördes 

individuellt. 

Författare: 
Altiere, M. J, & 

von Kluge, S. 

 

Årtal: 2009 

 

Land: USA 

Barn med autism påverkar 

familjedynamiken dramatiskt.  

 

Syftet var att ta reda på 

föräldrars erfarenheter relaterat 

till att uppfostra ett barn med 

autism. 

Kvalitativ ansats.  

 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

26 gifta par, 26 mammor 

och 26 pappor. 

Fem huvudteman:  

 Utveckling.  

 Frågor.  

 Förödelse.  

 Lösningar.  

 Tillväxt. 

Grad I 

Författare: 
Aylaz, R., 

Yilmaz, U., & 

Polat, S. 

 

Årtal: 2012 

 

Land: Turkiet 

Föräldrar till autistiska barn har 

svårigheter med 

familjerelationen. Det sexuella 

samlivet påverkas negativt.  

 

Syftet var att undersöka 

svårigheterna i det sexuella 

samlivet för föräldrar med 

autistiska barn. 

Kvalitativ ansats.  

 

Fokusgruppintervjuer. 

Sex föräldrapar till 

autistiska barn som var 

inskrivna vid Application 

and Research center for 

children with disability in 

Inonu University. 

11 teman, där några var:  

 Föräldrars relationer till varandra, 

relationen mellan det autistiska barnet och 

deras syskon.  

 Föräldrars upplevda svårigheter att ta hand 

om sitt autistiska barn.  

Föräldrars upplevda svårigheter med 

autistiska barn i det sociala livet.  

 Föräldrars oro för barnets framtid. 

Grad I 

Författare: 
Ward, B, Tanner, 

B. S., Mandleco, 

B., Dyches, T. T, 

& Freeborn, D. 

 

Årtal: 2016 

 

Land: USA 

Barnet utan ASD får mindre 

uppmärksamhet från sina 

föräldrar samt att de får ett ökat 

ansvar.  

 

Syftet var att undersöka syskons 

upplevelse av att leva med en 

ung person med ASD. 

Kvalitativ ansats.  

 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

11 bröder och 11 systrar. Tre teman:  

 Positiva upplevelser.  

 Problematiska erfarenheter.  

 Skillnader. 

Grad I 
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Bilaga V 
 

 

Mall för kvalitetsbedömning av studie med kvalitativ metod 
 

Följande mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ metod är utarbetad av 

Institutionen för hälsovetenskap Högskolan Väst med utgångspunkt från mall 

presenterad i Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad 
omvårdnad. En bro mellan forskning & klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.  
 

Finns det ett tydligt syfte?   Ja   Nej   Framkom ej  

Informant karaktäristika  

Antal ……………………………………….  

Ålder ………………………………………. 

 

Man/kvinna ………………………………. 

Är kontexten presenterad?   Ja   Nej   Framkom ej 

Finns etiskt resonemang?   Ja   Nej   Framkom ej 

 

Urval 

- Relevant?   Ja   Nej   Vet ej  

- Strategiskt?   Ja   Nej   Ej relevant  

  

-datainsamling tydligt beskriven?   Ja   Nej   Vet ej  

- analys tydligt beskriven?  

 

 Ja   Nej   Vet ej  

Giltighet  

- Är resultatet logiskt och begripligt?   Ja   Nej   Vet ej  

- Råder datamättnad?   Ja   Nej   Ej relevant 

- Råder analysmättnad?  

 

 Ja   Nej   Ej relevant 

Kommunicerbarhet  

-Är resultatet klart och tydligt?   Ja   Nej   Vet ej  

-Redovisas resultatet i förhållande till  

-Teoretisk referensram?  

 

 Ja  
 

 Nej  
 

 Vet ej  

 

-Genereras teori?  Ja   Nej   Ej relevant  

Kvalitetsberäkning 

Varje ja ger ett (1) poäng, varje nej eller vet ej ger noll (0). Totalsumman räknas i procent 

Granskningspoäng;   grad I (80-100%)  grad II (70-79%)  grad III (60-69%)  

 

 Tidskriftens bedömningssystem 

 Peer review  

    Double     
      blinded  

   Single  
     blinded  

  Ej   
    angivet  
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