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Sammanfattning 

Bakgrund: Forskning visar att föräldrar till barn med autismspektrumtillstånd (AST) utsätts 

för stora påfrestningar och att barnens funktionsnedsättning påverkar alla områden av tillva-

ron. Trots ett ökat forskningsintresse för pappor och pappors betydelse för barns utveckling är 

antalet studier om pappor till barn med AST relativt få. Syfte: Att beskriva pappors upplevel-

se av att vara föräldrar till barn med AST. Metod: Tio kvalitativa artiklar om pappors upple-

velser av att vara föräldrar till barn med AST har sammanställts och analyserats i en litteratur-

översikt. En analys har gjorts med utgångspunkt i Antonovskys teori om KASAM. Resultat: 

De åtta teman som framkom i resultatet var Förväntningar inför faderskapet, Föraningar om 

att något inte stämmer, Diagnosen, En ny papparoll, Att hantera svårigheter, Pappors roll i 

familjen, Kontakter utanför familjen och Pappors behov av stöd. Resultatet visar att pappors 

förväntningar utmanas av diagnosen och att ifrågasättanden av den egna rollen och den fram-

tiden relationen med barnet kan bidra till en positiv anpassning av pappors förväntningar. An-

passningen medför att pappor blir engagerade i barnens utveckling och ser funktionsnedsätt-

ningen som en motivation att växa och utvecklas. Pappor upplever bristande stöd från skola, 

vård och omsorg och känner sig förbisedda i sammanhang som rör barnen. Slutsats: Osäker-

het och brist på information kan leda till att pappor upplever låg begriplighet. Pappor värderar 

relationen till barnen högt och är måna om deras utveckling, vilket har positiv effekt för upp-

levelsen av meningsfullhet. Bristande bemötande och kommunikation från vård och skola kan 

ha negativ effekt på pappors upplevelse av meningsfullhet. Upplevelser av otillräckliga resur-

ser i förhållande till de krav som pappor ställs inför leder till låg hanterbarhet. Pappor upple-

ver bristande socialt stöd och förlitar sig i stor utsträckning på barnens mammor.  

Nyckelord: Föräldraskap, Barn med autismspektrumtillstånd, relation, upplevelse 

 



 

 

Summary 

Background: Research shows that parents of children with autism spectrum disorders 

(ASD) are subjected to great stress and that the children's disability affects all areas of their 

lives. The number of studies on fathers of children with ASD are relatively few despite an 

increased research interest in fathers and fathers' importance for the developmental out-

comes of children. Objective: To describe fathers' experiences of parenting a child with 

ASD. Method: Ten qualitative articles on fathers' experiences of being parents of children 

with ASD have been compiled and analyzed in a literature review. An analysis has been 

made on the basis of Antonovsky's theory of SOC. Results: The eight themes that emerged 

in the analysis were Paternity expectations, Premonitions that something is not right, The 

diagnosis, A new fatherhood role, Handling difficulties, Fathers' role in the family, Con-

tacts outside the family and Fathers’ need for support. The result shows that fathers' ex-

pectations are challenged by the diagnosis and that the questioning of their own role and 

the future relationship with the child can contribute to a positive adjustment of their expec-

tations. The adjustment means that fathers are involved in their children's development and 

sees disability as a motivation to grow and develop. Fathers are experiencing a lack of sup-

port from schools and healthcare and felt neglected in contexts that concern their children. 

Conclusion: Uncertainty and lack of information can lead to fathers experiencing low in-

telligibility. Fathers value the relationship with the kids high and are keen on their devel-

opment, which has a positive effect on the experience of meaningfulness. Inadequate 

treatment and communication from healthcare and education can have a negative effect on 

fathers' experiences of meaningfulness. Perceptions of insufficient resources in relation to 

the requirements fathers are facing leads to poor manageability. Fathers are experiencing a 

lack of social support and rely on support from the children's mothers. 

Keywords: Parenting, Children with autism spectrum disorders, relationship, experience 
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Inledning 

Forskning visar att föräldrar till barn med autismspektrumtillstånd (AST) känner sig utsatta 

och isolerade från samhället och omgivningen och att barnens intensiva omvårdnadsbehov 

styr stora delar av deras tillvaro (Woodgate et al., 2008). Föräldrar till barn med AST förlitar 

sig ofta på informellt stöd från anhöriga (Hall & Graff, 2011) och upplever bristande stöd från 

samhällsfunktioner som skola, vård och omsorg (Woodgate et al., 2008). Det har också kon-

staterats att föräldrar ofta får ta ett stort ansvar när olika insatser ska samordnas mellan instan-

ser och att detta kan medföra påfrestningar och ekonomiska konsekvenser för de drabbade 

familjerna (SBU, 2013). Forskning har visat att familjers interaktioner med vård och skola 

och tillgång till resurser i lokalsamhället är av betydelse för hur tidigt barnen diagnosticeras 

(Daniels och Mandell, 2014) och att föräldrar som har tillräckliga ekonomiska resurser, till-

gång till information och service och känner sig delaktiga i samhället upplever mindre pro-

blem i familjen (Resch, Benz & Elliott, 2012; McConell, Savage & Breitkreuz, 2014). Perso-

nal inom skola, vård och myndigheter kan bidra till att underlätta situationen för familjer till 

barn med AST genom att vara lyhörda för familjernas behov och kommunicera på ett tydligt 

men respektfullt sätt (Robert, Leblanc & Boyer, 2014), vilket förutsätter kännedom om hur 

dessa föräldrar upplever sin situation. 

Forskning har visat att pappors närvaro och engagemang kan bidra till förbättrad kognitiv ut-

veckling hos barn (Sarkadi, Kristiansson, Oberklaid, & Bremberg, 2008) och att den tid pap-

por spenderar med barnen under spädbarnstiden kan få positiva effekter för barnens socio-

emotion-ella utveckling (McMunn, Martin, Kelly & Sacker, 2015). Dessa områden är särskilt 

viktiga för barn med AST, då autismspektrumstörningar medför begränsningar i de sociala, 

kommunika-tiva och kognitiva förmågorna (Trillingsgaard, 2011). Tidigare forskning har i 

huvudsak riktat fokus mot mammor till barn med AST, vilket riskerar att bidra till felaktiga 

slutsatser om be-hoven i familjen som helhet (Ahmad & Dardas, 2015) och till ökad stress för 

mammor (Flippin & Crais, 2011). Trots ett generellt ökat forskningsintresse för pappor och 

pappors betydelse för barns utveckling har det genomförts relativt få studier som fokuserar på 

pappors upplevelser i familjer till barn med AST (Ahmad & Dardas, 2015; Flippin och Crais, 

2015). Denna littera-turöversikt syftar därför till att sammanställa det aktuella forskningsläget 

om pappors upplevel-ser av att vara föräldrar till barn med AST. 
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Syfte 

Det förekommer förhållandevis lite forskning om pappors upplevelser av att vara föräldrar till 

barn med AST. Bristande förståelse för hur de upplever relationen till barnen och sina roller i 

familjen och samhället riskerar att stänga ute pappor till barn med AST då de inte upplever att 

information, insatser och stöd är anpassade efter deras behov.  

Studiens syfte är därför att sammanfatta kunskapsläget gällande pappors upplevelser av att 

vara föräldrar till barn med AST för att få en ökad förståelse för deras upplevelser.  Det sam-

manställda resultatet analyseras även utifrån Antonovskys teori om känsla av sammanhang 

(KASAM).   
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Bakgrund 

Autismspektrumstörningar 

Autismspektrumtillstånd (AST) är ett samlande begrepp för ett antal neuropsykiatriska funk-

tionsnedsättningar som orsakar en genomgripande utvecklingsstörning och kännetecknas av 

begränsningar i förmågan till socialt samspel och kommunikation, enformiga och stereotypa 

beteendemönster samt begränsad föreställningsförmåga (Nylander & Thernlund, 2013). Det är 

inte helt fastställt vad som orsakar autismspektrumstörningar, men forskning tyder på att or-

saken är en kombination av biologiska orsaker och genetiska faktorer (Chaste & Leboyer, 

2012). Det finns inga medicinska testmetoder för att objektivt fastställa om en person har ett 

AST, då det inte går att upptäcka med hjälp av fysiska undersökningar (Wing, 2012). Symp-

tomen kan variera från individ till individ och det förekommer ofta stora skillnader i funk-

tionsnivå inom en mängd olika områden. Att fastställa diagnos är en specialistuppgift som 

kräver en specialutbildad läkare och en psykolog med särskild utbildning inom området 

(SBU, 2013). Den amerikanska läkaren och psykiatern Lorna Wing var den som ursprungli-

gen formulerade sambandet mellan de autistiska tillstånden och begränsade funktioner inom 

tre huvudområden i det som kallas Wings triad (Wing, 1981). Dessa tre huvudområden var: 

1. Socialt samspel 

2. Kommunikation och beteende 

3. Fantasi och föreställningsförmåga 

Wing (1981) var också den som introducerade begreppet autismspektrum, baserat på uppfatt-

ningen om att de olika autistiska tillstånden utgjorde ett spektrum snarare än tydligt avgränsa-

de diagnoser. Idag används två internationella diagnosmanualer, ICD-10
1
 och DSM-5

2
. Dia-

gnoserna Autism i barndomen, Atypisk autism och Aspergers syndrom betraktas som separata 

enligt ICD-10 (Socialstyrelsen, 2011), medan de i DSM-5 ingår i den övergripande diagnosen 

                                                 

1
 ICD-10 (International Classification of Diseases and Related Health Problems) är världshälsoorganisationens 

internationella klassifikationssystem.  

2
 DSM-5 (Diagnostic and Statistics Manual of Mental Disorders) ges ut av American Psychiatric Association.  
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Autismspektrumstörningar (Autism Spectrum Disorders) och betraktas som ett gemensamt 

tillstånd med varierande symptom och svårigheter inom kärnområdena (APA, 2013). Fortsätt-

ningsvis används de separata diagnoser som förekommer enligt ICD-10 för att beskriva de 

skillnader som föreligger mellan autism och Aspergers syndrom. Begreppet autismspekt-

rumstörningar syftar till samtliga autismspektrumtillstånd utan att peka på en enskild diagnos. 

Det är ofta svårt att peka på en absolut skiljelinje mellan de olika diagnoserna, då symptomen 

ofta överlappar och de individuella variationerna kan vara betydande (Wing, 2012).  

Autism och Aspergers syndrom 

Autismspektrumstörningar är kopplade till avvikelser i de sociala, kommunikativa och kogni-

tiva förmågorna. Hur störningen tar sig uttryck varierar från barn till barn och beror enligt 

Trillingsgaard (2011) på hur omfattande funktionsnedsättningen är inom vart och ett av dessa 

områden. Diagnosen autism i barndomen, även kallad infantil autism eller Kanners syndrom, 

innebär att avvikande eller bristande utveckling noterats före tre års ålder samt att symptom 

förekommer inom samtliga av de tre områdena ömsesidigt socialt samspel, kommunikativ 

förmåga samt begränsade, repetitiva och stereotypa beteendemönster, intressen och aktivite-

ter (Socialstyrelsen, 2010). Under spädbarnsåldern kan det vara svårt att upptäcka autism-

spektrumstörningar, då vissa grundläggande sociala reaktioner, som att härma ansiktsrörelser 

är medfödda och sker med automatik (Trillingsgaard, 2011). De symptom som observeras av 

föräldrarna under barnets första levnadsår är ofta relaterade till barnets förmåga att kommuni-

cera och interagera, som att barnet inte verkar nyfiket på omgivningen, inte gensvarar på 

blickar eller leenden och inte pekar på eller försöker visa saker för andra (Trillingsgaard, 

2011; Wetterberg, 2013). Det är också vanligt att föräldrar beskriver svårigheter vid matning 

eller sömnstörningar och att barnet reagerar avvikande på sensorisk stimulans som starka ljud 

eller beröring (Wing, 2012).  

Ätstörningar är vanliga även när barnen blir äldre och många barn accepterar bara vissa speci-

fika maträtter eller drycker (Wing, 2012). Barn med autismspektrumstörningar har ett stort 

behov av fasta rutiner och regelbundenhet och även små förändringar, som att ta en annan väg 

hem eller om en möbel flyttas i hemmet, kan orsaka okontrollerade utbrott där barnet inte går 

att lugna (Thernlund, 2013). Det är vanligt att dessa barn bygger upp egna system för hur om-

givningen ska se ut, som att leksakerna måste stå i en viss ordning på en viss plats eller att 

saker måste göras i en bestämd ordning (Trillingsgard, 2011). Barn med autismspektrumstör-
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ningar har svårt att hantera starka känslor som stress, irritation eller glädje och vid dessa till-

fällen förekommer ofta stereotypa beteenden som både kan vara harmlösa, som att vifta med 

armarna och mer skadliga, som att banka huvudet i en vägg (Wing, 2012). Många barn med 

autism lär sig aldrig att tala och de som utvecklar ett talspråk har oftast ett begränsat ordförråd 

och förståelse, då de förstår alla ord bokstavligt och inte kan översätta dem till skilda sam-

manhang (Wing, 2012).  

Hos barn med autism är den kognitiva förmågan nedsatt i varierande grad och cirka två tred-

jedelar av dessa barn är utvecklingsstörda (Trillingsgaard, 2011). Det innebär att de i olika 

grad har svårigheter att förstå andras tankar och avsikter, att tolka betydelser och variationer i 

kroppsspråk och tal, att se saker ur ett helhetsperspektiv, att göra mer än en sak åt gången och 

att förstå instruktioner om de inte bryts ned på detaljnivå (Nylander & Thernlund, 2013). Det 

är vanligt att barn med autismspektrumstörningar också lider av fobier, sömn- och ätstörning-

ar och okontrollerade känslomässiga utbrott, dessa symptom är dock inte diagnosgrundande 

(Socialstyrelsen, 2010). Hos barn med allvarligare funktionsnedsättningar kan symptomen 

vara uppenbara redan före två års ålder, medan de hos barn med mindre allvarliga störningar 

ofta inte upptäcks förrän i förskola eller skola (Wing, 2012). När symptomen inte förekommer 

inom samtliga områden, eller då symptomen debuterat senare än tre års ålder, diagnosticeras 

detta som atypisk autism (Socialstyrelsen, 2010).  

Vid diagnosen Aspergers syndrom förekommer begränsade funktionsnedsättningar eller stör-

ningar av den språkliga och kognitiva utvecklingen, i övrigt förekommer samma symptom 

och brister som vid autism avseende social förmåga och enformiga, repetitiva intressen och 

beteendemönster (Socialstyrelsen, 2010). Den bristande sociala förmågan döljs ofta genom att 

barnen rent kunskapsmässigt lär sig hur de ska reagera i sociala situationer, vilket resulterar i 

att diagnosen ofta inte ställs förrän längre upp i skolåldern. (Trillingsgaard, 2011). Medelål-

dern för diagnos vid Aspergers syndrom är 8-11 år. (Klasén McGrath, 2009). Den bristande 

sociala förmågan tar sig uttryck genom sådant som undvikande eller överdriven ögonkontakt, 

ouppmärksamhet på andra människor och överdriven fascination för leksaker och föremål 

(Trillingsgaard, 2011). Hos barn med Aspergers syndrom är det främst den sociala aspekten 

som orsakar kommunikationsproblem. Bristande förståelse för andras känslor och sociala reg-

ler och sammanhang gör att dessa barn ofta uppfattas som fräcka eller ouppfostrade och de 

har svårt att etablera långvariga relationer (Wing, 2012). Många barn och ungdomar med As-
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pergers syndrom utvecklar också specialintressen där de kan vara extremt kunniga, samtidigt 

som de kan svårigheter att förstå grundläggande saker inom andra områden (Trillingsgard, 

2011). Barn med autismspektrumstörningar klarar sig ofta bättre i skolan, där strukturen som 

regel är tydligare, än i förskolan. Känslighet för förändringar kan dock medföra stora problem 

för dessa barn om de måste byta klass eller får en ny lärare (Thernlund, 2013). 

Stöd och resurser till personer med autismspektrumstörningar 

Autismspektrumstörningar identifieras ofta tidigt i barndomen och det är viktigt att insatserna 

påbörjas så snart som möjligt så att barnet kan få bästa möjliga stöd i utvecklingen (Wing, 

2012). Det finns flera metoder för så kallad tidig intervention, där insatser riktas till de yngsta 

barnen. En av de vanligaste metoderna är Intensiv beteendeterapi (IBT), som är en beteende-

terapeutisk metod som syftar till att träna barnen i kommunikation och socialt samspel genom 

övningar, som till en början utförs enskilt för att så småningom användas naturligt i vardagssi-

tuationer (SBU, 2013). Insatserna är ofta resurs- och tidskrävande, då de ska pågå ca 30 tim-

mar per vecka eller mer och ofta inkluderar både föräldrar och professionella (Howard, Sta-

nislaw, Green, Sparkman & Cohen, 2014). Behandlingen av barn med autismspektrumstör-

ningar bygger ofta på att föräldrarna genomför regelbunden träning med barnet i hemmet, 

vilket kan vara en mycket resurskrävande uppgift. En förutsättning för att behandlingen ska 

lyckas är därför att föräldrar och andra personer i barnets omgivning får tillräcklig informa-

tion och utbildning (SBU, 2013). Vivanti, Prior, Williams och Dissanayake (2014) menar att 

mål och undervisningsmetoder bör ta hänsyn till familjens mål och prioriteringar och att un-

dervisningen ska anpassas efter familjens sätt att lära.  

Personer som diagnosticerats med autism omfattas av LSS
3
 och har därmed rätt till det stöd 

och de insatser som lagen erbjuder.  Behovet av stödåtgärder som personlig assistans eller 

särskilt boende är individuellt och kopplat till personens förmåga att klara sig självständigt 

(Thernlund, 2013). Utöver detta finns olika stödåtgärder via habilitering och sjukvård samt 

via kommunala och statliga instanser. De olika insatser som används syftar till att underlätta 

situationen för de autistiska barnen och deras föräldrar och kan både vara av praktisk natur 

                                                 

3
 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
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och i form av träning eller behandling för att påverka symtombilden, dock finns det inga lä-

kemedel som behandlar kärnsymtomen (SBU, 2013).  

Tidigare forskning 

Familj och föräldraskap 

För många unga män och kvinnor är det ett självklart och naturligt steg att skaffa barn, även 

om många vill vänta tills de byggt upp en stabil ekonomi och social tillvaro (Frisén, Carlsson 

& Wängquist, 2014). Eibach och Mock (2011) menar att barn historiskt sett arbetat och bidra-

git till familjens ekonomi, men att ett barn numera innebär stora kostnader och att föräldrar 

tenderar att idealisera föräldraskapets känslomässiga belöningar för att rationalisera de ökade 

kostnader som ett barn innebär. En effekt av detta är enligt författarna att föräldrar ser tid som 

spenderas med barnen som mer givande än andra aktiviteter, vilket motiverar dem att spende-

ra mer tid med barnen. Forsberg (2009) använder begreppet engagerat föräldraskap för att 

beskriva den kulturella norm som anger att föräldrarna ska ta ansvar för, spendera så mycket 

tid som möjligt med och bygga en nära relation till sina barn. Den tid som föräldrar lägger på 

barnen kan enligt Forsberg (2009) delas in i tid med barnen, vilket inkluderar till exempel 

läxläsning, godnattsagor och att köra barnen till olika aktiviteter, och tid för barnen, som syf-

tar till mer indirekt barnomsorg som att tvätta, städa, diska och laga mat. Forsberg (2009) me-

nar att det är tiden med barnen som värderas högst och anses bidra till att skapa gemenskap 

och närhet i familjen. 

Forskning visar att kvinnor oftare tar huvudansvaret för både hushållsarbete och omvårdnad 

av barn även när de arbetar heltid (Craig & Sawrikar, 2009). Detta bekräftas även av SCB:s 

senaste statistik om jämställdhet (SCB, 2014), där det konstateras att kvinnor står för 75 pro-

cent av antalet uttagna föräldradagar samt att kvinnor fortfarande utför mer obetalt arbete i 

hemmen och oftare arbetar deltid än män. Forsberg (2009) menar att den ojämna arbetsför-

delningen i hemmen delvis kan förklaras med att män generellt spenderar mer tid med barnen 

än för barnen när de är föräldralediga, och att föräldraledigheten inte nödvändigtvis innebär 

att de tar ett större ansvar för hushållsarbetet. Detta bekräftas även av Thomas och Hildings-

son (2009), som genomförde en studie där 2 465 svenska mammor fick uppskatta den procen-

tuella arbetsfördelningen i de egna hemmen före och efter graviditeten. De områden som in-
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kluderades i studien var hushållsarbete (laga mat, handla, städa och tvätta) och barnomsorg 

(byta blöjor, mata, bada, klä på, och leka med barnet). Enligt Thomas och Hildingsson 

(2009) visade resultaten att föräldraledigheten hade större effekt på pappors deltagande i 

barnomsorgen än i hushållsarbetet. Författarna konstaterar också att kvinnorna i studien utför-

de merparten av arbetet med att städa och tvätta, oavsett om de var föräldralediga eller arbeta-

de hel- eller deltid (Thomas & Hildingsson, 2009).  

Tvåförsörjarfamiljen, där båda föräldrarna arbetar, har blivit vanligare bland småbarnsföräld-

rar. Detta har lett till att den totala tiden som föräldrar spenderar på hushållsarbete och barn-

uppfostran har minskat, vilket ställer större krav på att tiden balanseras mellan arbete och fa-

milj såväl som mellan barn och partner (Malinen, Kinnunen, Tolvanen, Rönkä, Wierda-Boer 

& Gerris, 2010; Thomas & Hildingsson, 2009). Detta kan enligt Craig och Sawrikar (2009) 

vara kopplat till att småbarnsföräldrar upplever en högre arbetsbelastning och större tidspress 

än jämnåriga par utan barn. Ökade nivåer av stress har också observerats i familjer där båda 

föräldrarna hade långa arbetsdagar och inte var hemma när barnen kom från skolan (Chait 

Barnett, Gareis, Sabattini & Carter, 2010).  

Föräldraskap och AST  

En studie baserad på en nätundersökning där 1 047 föräldrar till autistiska barn i Storbritanni-

en fick besvara frågor om sina upplevelser av diagnosprocessen visade att det gick ca ett år 

från att föräldrarna först fattade misstankar om att något var avvikande i barnens utveckling 

till att de uppsökte sjukvård (Crane, Chester, Goddard, Henry & Hill, 2016). Liknande 

”glapp” mellan föräldrars första misstankar och tidpunkten då de sökte hjälp har beskrivits i 

ett antal tidigare studier (Chamak, Bonniau, Oudaya & Ehrenberg, 2011; Daniels & Mandell, 

2014; Samadia, McConkeya & Kelly, 2012). En möjlig förklaring till att föräldrar avvaktade 

med att söka hjälp är enligt Daniels och Mandell (2014) att de var omedvetna om tidiga symp-

tom på AST och antog att barnens avvikande beteenden berodde på andra medicinska orsaker 

eller beteendeproblem, vilket medförde att barnens AST inte uppmärksammades och att dia-

gnosprocessen försenades. Daniels och Mandell (2014) beskriver också att familjers interak-

tioner med hälsovård och skola före diagnosen och tillgången på resurser i lokalsamhället 

hade betydelse för vid vilken ålder barnet diagnosticerades. 
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Diagnosen utmanade föräldrars drömmar och förhoppningar om barnens utveckling och den 

framtida relationen (Poslawsky, Naber, Van Daalen, & Van Engeland, 2014) och kan medföra 

en ökad oro för barnens framtid (Mansell & Morris, 2004). Crane et al. (2016) har identifierat 

följande sex områden som betydelsefulla för föräldrars upplevelse av diagnosprocessen: (a) 

tiden det tog att få en diagnos (från att föräldrarna först sökte professionell hjälp till att dia-

gnosen fastställdes), (b) barnets ålder när diagnosen fastställdes, (c) kvalitén på den informa-

tion som gavs i samband med diagnosen, (d) bemötandet från läkare eller specialister som 

informerade om diagnosen (e) vilket stöd som erbjöds efter diagnosen och (f) stress under 

diagnosprocessen. Författarna menar att föräldrar ofta upplevde diagnosprocessen som stres-

sande och att föräldrarnas anpassning underlättades av en tidig diagnos (Crane et al., 2016).  

Forskning visar också att föräldrars anpassning till barnens diagnos kan underlättas av att för-

äldrar har regelbundna kontakter med behandlande personal och är delaktiga i utformandet av 

barnens behandling (Daniels & Mandell, 2014), att sjukvårdspersonal är lyhörda och visar 

förståelse för att föräldrar kan vara distraherade efter att de fått besked om diagnosen (Abbott 

& Forge, 2012) och av att föräldrar får tillgång till organisationer för föräldrastöd (Mansell & 

Morris, 2004). Forskning beskriver även föräldrars negativa upplevelser, som att diagnosen 

kommunicerades när barnet var närvarande i rummet, att den gavs skriftligen eller över tele-

fon och att sjukvårdspersonal inte visade förståelse för att diagnosen kunde vara oväntad 

(Crane et al. 2016).  

En systematisk litteraturöversikt från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 

(SBU, 2013) konstaterar att föräldrar till autistiska barn ofta får ta ett stort ansvar när olika 

insatser ska samordnas och att detta kan vara påfrestande och medföra stora ekonomiska kon-

sekvenser för familjen. Tidigare forskning har visat att föräldrar till barn med autismspekt-

rumstörningar upplever högre nivåer av stress (Dabrowska & Pisula, 2010; Fletcher et al., 

2012; Sivberg, 2002), mindre samhörighet och samarbete i familjen (Aylaz et al., 2012; Dab-

rowska & Pisula, 2010), sämre ekonomiska förutsättningar (Aylaz et al., 2012), mår sämre 

fysiskt och mentalt (Altiere & von Kluge, 2009; Fletcher et al., 2012; Gray, 2003) och oftare 

skiljer sig (Hartley et al., 2010) jämfört med föräldrar till barn med normal utveckling. Hoogs-

teen och Woodgate (2015) beskriver att föräldrar till barn med AST upplevde att de dagliga 

rutinerna krävde så mycket tid och engagemang att de inte hade något utrymme för egna be-

hov. Woodgate et al (2008) belyser på liknande sätt att föräldrar upplevde en normal tillvaro 

som omöjlig på grund av barnens intensiva omvårdnadsbehov och att de kände sig isolerade 
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på grund av samhällets okunskap om autism och i vilken omfattning det påverkade dem som 

föräldrar.  

Föräldrar till autistiska barn upplevde enligt SBU (2013) att personal inom vård och skola 

hade otillräckliga kunskaper och att det stöd och de resurser som fanns inte räckte till. Enligt 

Chamak et al. (2011) var många föräldrar missnöjda med den service som erbjöds och efter-

frågade tidigare diagnoser, bättre utbildningsupplägg för barnen och att barnen skulle integre-

ras i vanliga skolor. Hall och Graff (2011) beskriver att föräldrar hade blandade känslor inför 

skolans professionalism och samarbete under möten med föräldrar och att de var missnöjda 

med de studieplaner och tjänster som erbjöds. Woodgate et al (2008) beskriver också att för-

äldrar till barn med AST kände sig isolerade från samhället och upplevde att ”systemet” (sko-

lan och vården) var otillgängligt då det ofta saknades resurser och personal som visade förstå-

else för deras situation. Robert, Leblanc och Boyer (2014) menar att föräldrars negativa upp-

levelser relaterade till byte av handläggare eller stödperson, långa väntetider, stöd som inte 

var anpassat till barnets behov eller familjesituation och att föräldrarnas kunskap och kompe-

tens inte värderades i kontakten med vård och skola.  

Robert, Leblanc och Boyer (2014) lyfter också fram föräldrars positiva upplevelser av profes-

sionellt stöd och pekar på att dessa i huvudsak var kopplade till konkreta råd och stödåtgärder, 

som att föräldrarna fått information om barnets diagnos och dess konsekvenser, stöd i kom-

munikationen med barnet samt råd och praktiska tips om hur de skulle hantera svåra situatio-

ner. Enligt Crane et al. (2016) var en majoritet av föräldrarna i studien nöjda med sjukvårds-

personalens uppförande och beskrev övervägande positiva upplevelser, som att personal visa-

de empati och förståelse, gav tydlig information om diagnosen, rådgjorde med föräldrarna och 

hade goda kunskaper om AST. Studier har visat att föräldrar som upplever sig ha tillgång till 

information och service, socialt stöd, tillräckliga ekonomiska resurser och känner sig delakti-

ga i samhället och omgivningen upplever mindre problem i familjen även om barnens pro-

blematik ökar i omfattning (Resch, Benz & Elliott, 2012; McConell, Savage & Breitkreuz, 

2014).  

Brobst et al. (2009) menar att föräldrar till barn med AST upplevde lägre nivåer av socialt 

stöd än föräldrar till barn utan funktionsnedsättningar och betonade vikten av att både mam-

mor och pappor deltar i stödgrupper och utökar sina sociala nätverk. Hall och Graff (2011) 



11 

 

menar att föräldrar till barn med AST är beroende av stöd från familj och anhöriga, inte bara 

för att få stöd och uppmuntran utan även för att få avlösning från barnen med AST. Enligt 

Hall och Graff (2011) upplevde föräldrar sin partner som det största stödet, men de beskrev 

också att de fick betydande stöd från partnerns föräldrar och släktingar. Studien visade att 

föräldrar inte ansåg att professionellt stöd var av någon större betydelse för familjen. Hall och 

Graff (2011) menar också att föräldrar till barn med AST ofta uppmanas att utöka sitt sociala 

nätverk och delta i supportgrupper, men att föräldrarnas åsikter om grupperna varierade och 

att de inte alltid var intresserade av att engagera sig i sådana grupper då de inte ville diskutera 

privata familjefrågor med främlingar.  

Papparoll i förändring 

Hagström (1999) menar att kön, eller genus, är en relationistisk kategori och att maskulinitet 

och femininitet inte är statiska begrepp, utan formas av hur de tolkas och förstås av män och 

kvinnor i varierande sociala och historiska sammanhang. Hagström (1999) använder begrep-

pet normativ maskulinitet för att beskriva den samhälleliga och kulturella norm som majorite-

ten förhåller sig till och som dikterar vad som är manligt och hur en man ska uppträda. Den 

dominerande synen på jämställdhet och maskulinitet i Sverige har influerats av en stark jäm-

ställdhetsdiskurs (Alsarve & Boye, 2012) och moderna pappor förväntas vara delaktiga i både 

hushållsarbete och barnuppfostran. Det nya faderskapsidealet innebär enligt Dick (2011) att 

pappor ska vara mer känslomässigt tillgängliga för sina barn och ha en mer vårdande och kär-

leksfull roll än tidigare. Dick (2011) beskriver också att barn vars pappor är eller upplevs som 

frånvarande ofta längtar efter en idealiserad fadersfigur som är kärleksfull och förstående. 

Forsberg (2011) menar att den förändrade bilden ställer nya krav på pappor, som i allt större 

utsträckning möter samma utmaningar som sina partners där de förväntas vara involverade 

föräldrar och lyckas i karriären samtidigt. Enligt Ranson (2012) kan detta upplevas särskilt 

utmanande för pappor, då mammor primärt betraktas som mammor även om de arbetar men 

rollen som familjeförsörjare fortfarande betraktas som en integrerad del av faderskapet. 

Farstad och Stefansen (2015) har definierat två olika papparoller, beroende på om pappans 

roll sågs som primär eller sekundär i relation till barnets mamma. Enligt författarna jämförde 

pappor i den primära rollen sin relation till barnet med mammans, de ville etablera egna ruti-

ner som skilde sig från mammans, betonade vikten av att vara närvarande i alla utvecklingsfa-

ser och såg aktiviteter med barnen som en möjlighet att stärka relationen. De pappor som tog 
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en sekundär roll såg enligt författarna sin roll som separat från mammans och hade inget be-

hov av att jämföra roller, då de såg det som naturligt att deras relation till barnet skulle ut-

vecklas med tiden. Aktiviteter med barnen planerades i mån av tid, men prioriterades inte lika 

högt som i den primära rollen (Farstad & Stefansen, 2015). 

   

Pappors betydelse för barns utveckling 

Sarkadi, Kristiansson, Oberklaid, och Bremberg (2008) har genomfört en systematisk littera-

turöversikt där man studerade hur barn och ungdomars utveckling påverkades av hur närva-

rande deras pappor var. Studien, som omfattade data från 16 olika studier med totalt 22 300 

barn och ungdomar, konstaterar att det finns starkt vetenskapligt underlag för att pappors när-

varo och engagemang bidrar till förbättrad kognitiv utveckling hos barn och till att minska 

frekvensen av beteendeproblem hos pojkar och psykologiska problem hos unga kvinnor (Sar-

kadi et al, 2008). Pleck (2007) beskriver också att en stark anknytning mellan pappa och barn 

kan kopplas till positiva effekter på barns sociala och kognitiva förmågor. Enligt Pancsofar 

och Vernon-Feagans (2010) skiljer sig pappors språkbruk från mammors, då mammor oftare 

använde ord som var bekanta för barnen, medan pappor använde ett mer varierat språk som 

bidrog till att utöka barnens ordförråd. Liknande resultat behandlas även av Rowe, Coker, och 

Pan (2004), som menar att pappors komplexa språkbruk framkallade ett mer kognitivt krä-

vande språk hos barnen. Shannon, Tamis-LeMonda, London och Cabrera (2002) menar också 

att pappors mer direkta kommunikation har positiv inverkan på barnens kommunikativa och 

sociala beteende vid lek.  

Tidigare forskning har visat att lekförmågan hos barn med AST utvecklas sämre än hos barn 

utan funktionshinder (Fazlioglu, 2013). Lek har dessutom pekats ut som en viktig del i ut-

vecklingen av de kognitiva, sociala och känslomässiga förmågorna hos barn med AST (Flip-

pin och Crais, 2011). Toth, Munson, Meltzoff och Dawson (2006) menar att delad uppmärk-

samhet, imitation och lek med leksaker är tre viktiga aspekter för den kommunikativa utveck-

lingen hos barn med autismspektrumstörningar. Författarna menar att barnens förmåga till 

delad uppmärksamhet och omedelbar imitation är viktig för den tidiga språkinlärningen, me-

dan föreställningsförmåga och fördröjd imitation bidrar till fortsatt språkutveckling och kom-

munikationsförmåga i förskole- och skolåldern (Toth et al., 2006).  
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Louis och Kumar (2015) har genomfört en studie där pappor till barn med AST fick träna på 

att vara mer uttrycksfulla, använda gester, överdrivna ansiktsuttryck, vokalisera och använda 

fysisk lek och bus för att framkalla skratt. Pappor fick också träna på lekar som uppmuntrade 

ögonkontakt, som att turas om att rulla en boll till varandra. Enligt Louis och Kumar (2015) 

kunde tydliga förbättringar observeras avseende barnens aggressivitet och utbrott. Repetitiva 

beteenden som att vifta med händerna minskade och barnen gav oftare respons med ord, tog 

oftare ögonkontakt och deltog i större utsträckning i aktiviteter som krävde delad uppmärk-

samhet. Författarna menar också att när pappor involverades i träning och omvårdnad av bar-

nen förbättrades barnens funktionella språk, både avseende mottaglighet och uttrycksförmåga 

(Louis & Kumar 2015). Flippin och Crais (2011) menar att pappors lek ofta var mer fantasirik 

än mammors och att pappor oftare engagerade sig i lekar som sträckte sig bortom leksakernas 

fysiska egenskaper. Författarna menar att pappors symboliska lekar, som till exempel rollekar, 

har en tydlig koppling till utvecklingen av den språkliga förmågan hos barn med AST.  

Skillnader mellan mammor och pappor till barn med AST 

Gray (2003) har genomfört en studie med 53 föräldrar till autistiska barn. Resultatet visar att 

mammorna oftare var hemma med barnen och därmed hanterade en större del av de konflikter 

och problem som uppstod i vardagen. Detta medför enligt Gray (2003) att mammor upplever 

högre nivåer av stress än papporna. Liknande samband mellan hur mycket tid mammor spen-

derar med det autistiska barnet och förhöjda nivåer av stress har även påvisats av Davis och 

Carter (2008). Ökad stress hos mammor har också relaterats till bristande sociala färdigheter 

hos barnet (Allen, Bowles och Weber, 2013) och till vardagliga rutiner som mat, sömn och 

barnets svårigheter att hantera känslor (Ornstein Davis & Carter, 2008). Tehee, Honan och 

Hevey (2009) har genomfört en studie med 23 mammor och 19 pappor. Resultatet visar att 

mammor upplever högre nivåer av stress än pappor, både generellt och relaterat till omvård-

naden av det autistiska barnet. Tehee, Honan och Hevey (2009) menar att en möjlig orsak till 

de höga stressnivåerna hos mammor är att de ofta har dubbla ansvarsområden, då de har hu-

vudansvaret för både omvårdnad av barnen och vid genomförandet av interventioner.  Flippin 

och Crais (2011) menar därför att ett ökat fokus på pappor till barn med AST ka bidra till 

minskad stress för mammor och en jämnare fördelning av ansvar i familjen. Ytterligare en 

aspekt som relaterats till ökad stress och depressioner hos mammor är intensiteten och kom-

plexiteten i den vård som utförs i hemmet (Bilgin & Kulcuk, 2010).  
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Ornstein, Davis och Carter (2008) menar att både mammor och pappor till autistiska barn 

upplever höga nivåer av stress och depression redan när barnen är små och att mammor och 

pappor upplever stress av olika orsaker. Ökad stress hos pappor har relaterats till brister i bar-

nets sensoriska och kognitiva förmågor (Allen, Bowles och Weber, 2013) till utagerande, ag-

gressivitet och känslomässiga utbrott (Ornstein Davis & Carter, 2008) och till barnens låga 

anpassningsförmåga och självskadebeteenden (Ahmad och Dardas, 2015). Samtliga av dessa 

beteenden har angetts som orsaker till stress hos båda föräldrarna, men Ornstein Davis och 

Carter (2008) menar att problematik avseende vardagliga rutiner var sammankopplat med 

högre stress hos mammor, medan pappor i större utsträckning stressades av beteenden som 

riskerade att dra negativ uppmärksamhet i sociala situationer. 
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Teori  

KASAM 

KASAM, eller känslan av sammanhang, är ett begrepp som myntades av den medicinske so-

ciologen Aaron Antonovsky. År 1979 gav Antonovsky ut boken Health, Stress and Coping, 

där han formulerar sina tankar om den salutogenetiska modellen (Antonovsky, 1987). Anto-

novsky menar att det salutogena synsättet, som fokuserar på hälsa, ger en annan infallsvinkel 

än det patogena synsättet, som fokuserar på ohälsa. Antonovsky anser att alla människor ställs 

inför olika situationer eller problem som inte har en uppenbar lösning, vilket medför att de 

utsätts för olika typer av negativa eller positiva stressorer.  Genom att studera varför vissa 

människor klarar prövningar bättre än andra vill Antonovsky identifiera de kvaliteter och 

egenskaper som bidrar till hälsa snarare än att fokusera på varför människor blir sjuka.  

Enligt Antonovsky (1987) finns det tre typer av stressorer: kroniska stressorer, livshändelse-

stressorer och dagliga förtretligheter. Kroniska stressorer, som att leva i en destruktiv rela-

tion eller att drabbas av en obotlig sjukdom, utgörs av egenskaper, tillstånd eller förhållanden 

som inte är tillfälliga utan påverkar en individs hela livssituation. Livshändelsestressorer ut-

görs av viktiga händelser, som att få barn eller en nära anhörigs död. Dagliga förtretligheter 

består av vardagliga prövningar, som att inte hinna med hushållsarbetet eller att hamna i en 

mindre konflikt hemma eller på arbetsplatsen. Stressorer upplevs enligt Antonovsky (1987) 

som negativa när en individ ställs inför en situation eller ett problem som saknar en uppenbar 

lösning, då detta medför ökad stress. Positiva stressorer utgörs enligt Antonovsky (1987) av 

situationer som individen kan ta kontroll över eller hitta en lösning på, vilket upplevs positivt 

och stärkande. En individs KASAM påverkas enligt Antonovsky (1987) inte nämnvärt av de 

dagliga förtretligheterna, såvida de inte är ständigt återkommande och övergår till att bli kro-

niska stressorer.  

Antonovsky (1987) lyfter fram tre aspekter som betydelsefulla för hur människor hanterar 

olika stressorer och om dessa upplevs som negativa eller positiva.  Dessa är problemlösning, 

generella motståndsresurser (GMR) och känslan av sammanhang (KASAM). Antonovsky 

menar att individer med hög KASAM har en större förmåga att hantera och övervinna mot-

gångar och prövningar i livet. Nivån av KASAM som en individ upplever i en viss situation 

baseras enligt Antonovsky (1987) på tre begrepp som står i relation till varandra: begriplighet, 
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hanterbarhet och meningsfullhet. En individs totala upplevelse av KASAM beror enligt An-

tonovsky (1987) på samspelet mellan dessa tre begrepp.  

Begriplighet är kopplat till huruvida en individ upplever omvärlden och de händelser som 

inträffar som kaotiska och osammanhängande, eller om de kan förstås och sättas in i ett större 

sammanhang. En individ med svag KASAM upplever sig oftare drabbad av olyckliga eller 

oförklarliga omständigheter, medan en människa med stark KASAM kan se samma händelser 

som erfarenheter och utmaningar (Antonovsky, 1987).  

Hanterbarhet handlar om i vilken grad individen upplever att de resurser som finns till förfo-

gande är tillräckliga för att hantera olika utmaningar i livet och avser både resurser som indi-

viden själv förfogar över och resurser hos omgivningen. En person som upplever stöd från 

familj och vänner och har ett stort socialt nätverk förfogar enligt Antonovsky (1987) över 

större resurser för att möta en utmaning än någon som känner sig isolerad och inte upplever 

stöd från omgivningen. Antonovsky (1987) menar att individer med låg KASAM oftare upp-

lever att livet behandlar dem orättvist och känner sig som offer för omständigheter, medan 

personer med stark KASAM upplever att de kan påverka och kontrollera sin tillvaro i större 

utsträckning.  

Graden av meningsfullhet avgörs enligt Antonovsky (1987) av hur delaktig en individ upple-

ver sig vara i sociala sammanhang och processer och om personen upplever att det finns om-

råden i livet som är betydelsefulla och värda att investera energi och engagemang i. Anto-

novsky (1987) framställer meningsfullhet som den motiverande faktorn, då den som upplever 

en hög grad av meningsfullhet ser svårigheter som utmaningar att sig an snarare än bördor att 

undvika.  

Antonovsky (1987) hävdar att personer med svag KASAM är sämre på problemlösning, då de 

oftare upplever stressorer som negativa och lägger mer tid på att hantera de känslor som stres-

sorerna orsakar. Personer med stark KASAM fokuserar enligt Antonovsky (1987) istället mer 

på själva stressorerna och på att hitta lösningar på de problem de ställs inför. Antonovsky 

(1987) beskriver också det han kallade generella motståndsresurser (GMR) och att dessa är  

avgörande för hur en individ hanterar problem, övervinner svårigheter och sedan återhämtar 

sig. GMR utgörs av faktorer som intelligens, socialt stöd, självförtroende och pengar och kan 

fungera som en buffert och bidra till ökad motståndskraft mot olika stressorer. Samma fakto-
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rer kan även utgöra generella motståndsbrister (GMB). Pengar kan till exempel vara en gene-

rell motståndsresurs för den som upplever att en god ekonomi skapar trygghet och möjlighe-

ter, medan de för den som konstant upplever brist på pengar utgör en generell motståndsbrist, 

som bidrar till minskad motståndskraft (Antonovsky, 1987). 

Tidigare forskning om KASAM och föräldrar till barn med AST  

Pisula och Kossakowska (2010) har undersökt skillnader avseende KASAM och användandet 

av copingstrategier hos föräldrar till barn med AST och föräldrar till barn utan funktionsned-

sättningar. Studien konstaterar att föräldrar till barn med AST upplever lägre KASAM än för-

äldrar i den andra gruppen och att de största skillnaderna avser hanterbarhet och meningsfull-

het. Pisula och Kossakowska (2010) menar att detta kan ha orsakats av den långvariga och 

ihållande stress som föräldrar till barn med AST utsätts för.  

Pozo, Sarriá & Brioso (2014) beskriver att föräldrar till barn med AST som upplevde höga 

nivåer av KASAM var mer nöjda med familjelivet och mådde bättre psykiskt. En intressant 

aspekt som behandlas i studien är att funktionsnedsättningens omfattning har ett negativt 

samband för mammors upplevelse av familjelivet, medan detta samband var positivt för pap-

por. Pozo et al. (2014) menar att en möjlig förklaring till dessa samband är att mammors ar-

betsbörda ökar när barnets funktionsnedsättning är mer omfattande, men att pappor oftare 

upplever relationen till barnet och anknytningen som stressande. En allvarligare funktionsned-

sättning kan enligt författarna därför medföra att pappors förväntningar på relationen till bar-

nen blir tydligare och att de därmed upplever lägre nivåer av stress.  

Olsson och Hwang (2002) menar att mammor till barn med AST upplever höga nivåer av 

stress på grund av barnens beteendeproblem och att detta i kombination med att mammors 

privatliv begränsades kunde innebära en risk för depressioner och lägre upplevelse av hanter-

barhet. Författarna beskriver också att de ökade omvårdnadskrav som föräldrar till barn med 

AST ställs inför kan bli övermäktiga och att detta utgör ett hot mot föräldrars upplevelse av 

hanterbarhet. Att inte kunna förlita sig på sin partner och ständigt behöva kämpa för att få 

olika insatser beskrivs också som risker för upplevelsen av hanterbarhet. Olsson och Hwang 

(2002) menar också att känslan av meningsfullhet kan hotas när föräldrar inte får möjlighet att 

sträva mot personliga mål i livet. 
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Studier har visat att problemfokuserad coping har positiv effekt på upplevelsen av KASAM 

och att pappor till barn med AST som upplever låga nivåer av KASAM oftare använder co-

pingstrategier som baseras på undvikande och förnekelse och oftare anklagar och skuldbeläg-

ger sig själva (Pareek och Jindal, 2014, Pozo et al., 2014). Enligt Dabrowska (2008) överens-

stämmer detta även med upplevelser hos pappor till barn med andra intellektuella funktions-

nedsättningar. Studien beskriver att pappor som upplever låga nivåer av KASAM oftare an-

vänder undvikande copingstrategier, medan pappor med stark KASAM oftare använder posi-

tiva och problemfokuserade copingstrategier (Dabrowska, 2008). 

Den här studiens resultat kommer att analyseras utifrån begreppen begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet, denna analys redovisas efter resultatdelen. I studiens diskussionsdel dis-

kuteras analysen i förhållande till tidigare forskning.  
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Metod och material 

 

Metod 

Studier om föräldrar till autistiska barn har tidigare primärt riktat fokus mot mammor. Pappor 

har ofta bara nämnts i förbigående. Under de senaste åren har pappor hamnat mer i fokus i 

forskningen där olika aspekter av pappors betydelse, både i relation till mammorna och till de 

autistiska barnen behandlats. Antalet kvalitativa studier om pappor till barn med autismspekt-

rumtillstånd är dock fortfarande förhållandevis få.  

En litteraturöversikt genomfördes för att skapa en översikt över forskningsläget (Friberg, 

2006). Studiens målsättning var att beskriva kunskapsläget gällande pappors upplevelser av 

att vara förälder till ett barn med AST genom att kritiskt granska och analysera resultaten från 

ett antal studier och artiklar på ämnet. Studien bidrar inte med några nya empiriska forsk-

ningsresultat, utan syftar till att sammanställa och dra slutsatser utifrån de inkluderade artik-

larnas resultat (Derish & Annesley, 2010). 

 

Datainsamling och urval 

En testsökning genomfördes i Primo för att bedöma om det fanns tillräckligt underlag för en 

litteraturstudie. Ett antal artiklar och studier som bedömdes relevanta för studiens syfte identi-

fierades och de vanligast förekommande termerna och begreppen noterades. Underlaget be-

dömdes tillräckligt och en sökstrategi för huvudsökningen utarbetades utifrån studiens syfte 

och resultatet av testsökningen. De ord som noterades var father, father’s, fatherhood, autism, 

autism spectrum disorder, asd, autistic och Aspergers syndrom.  

Inklusionskriterier utformades enligt det som Bryman (2011) beskriver som målinriktade eller 

målstyrda urval (”Purposive sampling”) och syftade till att identifiera artiklar eller studier 

som innehöll detaljerade beskrivningar av pappors upplevelser av föräldrarollen och relatio-

nen till barn med AST. Då studien syftar till att beskriva upplevelser valdes att endast inklu-

dera artiklar och studier med kvalitativ design i huvudsökningen. Detta baserades på att studi-

er med kvalitativ design ger deltagarna utrymme att beskriva upplevelser med egna ord, vilket 
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ger större bredd och variation i svaren än de standardiserade svarsalternativ som används i 

kvantitativa studier (Choy, 2014). Ytterligare kriterier som formulerades i sökstrategin var att 

deltagarna skulle vara pappor till barn med AST och att deras upplevelser av föräldrarollen 

och relationen till barnet med AST skulle diskuteras i resultatet. Då sökningarna genererade 

ett stort antal träffar begränsades sökningarna till att endast omfatta artiklar och studier publi-

cerade mellan 2010 och 2015.  

Följande inklusionskriterier användes: a) deltagarna är pappor till barn med AST, b) föräldra-

rollen och relationen till barnet med AST beskrivs utförligt, c) kvalitativ design, d) skrivna på 

svenska eller engelska och e) publicerade 2010-2015. Sökningar genomfördes i Primo, Aca-

demic Search Elite och PsycInfo. De sökord som användes var ”father*”, ”autis*”, Asperger* 

och asd (trunkering användes då flera variationer av orden förekom i testsökningen). Sökor-

den kombinerades genom de booleska sökoperatorerna AND och OR. Resultatet av sökning-

arna samt antal lästa titlar, abstract och hela artiklar redovisas i sökmatrisen nedan. Valda 

artiklar har numrerats i den ordning de förekommer i artikelmatrisen (tabell 5). 

Tabell 1: Sökmatris huvudsökning (dubbletter markerade med *) 

 

Sök 

nr: 
Databas Sökord Avgränsning 

Träffar  

(Lästa 

titlar inom 

parentes) 

Lästa 

abstract 

Lästa 

artik-

lar 

Valda 

artik-

lar 

#1 Primo Father* 

Titel 

Fulltext 

År: 2010-2015 

9 488 (0) - - - 

#2 ” Autis* 

Titel 

Fulltext 

År: 2010-2015 

17 976 (0) - - - 

#3 ” Asd 

Titel 

Fulltext 

År: 2010-2015 

1 079 (0) - - - 

#4 ” Asperger* 

Titel 

Fulltext 

År: 2010-2015 

857 (0) - - - 

#5 ” 
#1 AND (#2 OR #3 

OR #4) 

Titel 

Fulltext 

År: 2010-2015 

69 (69) 34 18 

1, 2, 3, 

4, 5, 6, 

7, 8 

#6 PsycINFO Father* 
Abstract. Date: 2010-

2015, peer reviewed 
5 176 (0) - - - 

#7 ” 

Ab (Father*) AND 

Ab (autis* OR asd 

OR asperger*) 

Abstract. Date: 2010-

2015, peer reviewed 
192 (0) - - - 
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#8 ” 

Ab (Father*) AND 

Ab (autis* OR asd 

OR asperger*) 

Abstract. Date: 2010-

2015, full text, peer 

reviewed, Methodolo-

gy: NOT quantitative 

study 

51 (51) 23 6 

1*, 7*, 

9, 10  

 

#9 

Academic 

Search 

Elite 

Su (Father*)  
Subject  

Date: 2010-2015 
5 244 (0)  - - - 

#10 “ 

Su (Father*) AND 

Su (autis* OR asd 

OR Asperger*) 

Subject  

Date: 2010-2015 
59 (59) 16 5 

1*, 4*, 

7*, 9* 

 

Sökning 5, 8 och 10 resulterade i ett överskådligt antal träffar och totalt lästes 179 titlar ige-

nom. När en titel bedömdes stämma överens med syftet lästes även abstractet, vilket resulte-

rade i 73 lästa abstract. Bland dessa valdes 29 artiklar ut för noggrann genomläsning efter 

inklusionskriterier. Samtliga artiklar kvalitetsgranskades och styrkor och svagheter i respekti-

ve artikel skrevs ned. Kvalitetsgranskningen utfördes utifrån ett urval av frågor som rekom-

menderas av Friberg (2006) vid granskning av kvalitativa studier. De frågor som användes i 

kvalitetsgranskningen redovisas i bilaga 1, där svaren från kvalitetsgranskningen av en artikel  

(Keller et al., 2014) redovisas som exempel. De artiklar som hade allvarliga brister inom två 

eller flera av de fem punkter som kontrollerades i kvalitetsgranskningen bedömdes vara av låg 

kvalitet och sållades därför bort. Efter detta kvarstod 10 artiklar som motsvarade inklusionsk-

riterierna, var relevanta för syftet och bedömdes vara av god kvalitet. Manuell sökning gjor-

des genom läsning av samtliga inkluderade artiklars referenslistor, dock identifierades inga 

nya artiklar. De inkluderade artiklarna redovisas översiktligt i artikelmatrisen (tabell 5).  

 

Dataanalys 

Analysen genomfördes med utgångspunkt i Evans (2002) definition av descriptive synthesis, 

eller beskrivande syntes. Metoden är en kombination av narrativ analys i berättande form och 

redovisning av data i tabellformat där dessa båda kompletterar varandra. I den narrativa ana-

lysen tas ett antal subjektiva beslut när berättelsen formuleras, vilket enligt Evans (2002) kan 

få negativ effekt på studiens validitet, då läsaren inte har insyn i beslutsprocessen. Genom 

användandet av tabeller kan data tydliggöras med minimal tolkning, vilket ger läsaren möjlig-

het att själv bedöma rimligheten i de tolkningar som görs (Evans, 2002).   
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Analysen följer de fyra grundläggande steg för analysprocessen som presenteras av Evans 

(2002), 1) inhämtande av studier, 2) identifiering av de viktigaste fynden i varje studie, 3) 

bestämmande av hur fynden i de olika studierna relaterar till varandra och 4) sammanslagning 

av fynden för att generera en beskrivning av fenomenet. 

I det första steget formulerades en sökstrategi och tio studier som motsvarade inklusionskrite-

rierna identifierades. Denna process beskrevs under föregående rubrik. I det andra steget läs-

tes varje studie flera gånger för att få uppfattning om de enskilda artiklarnas innehåll och upp-

lägg. I samband med detta sammanställdes artikelmatrisen (tabell 5), där varje artikel redovi-

sas översiktligt. Sedan gjordes en detaljerad genomgång av artiklarnas resultat där centrala 

teman och idéer sammanställdes i ett gemensamt dokument.  

I det tredje steget lästes dokumentet igenom för att identifiera skillnader och likheter mellan 

studierna. Fynden grupperades och jämfördes för att hitta gemensamma teman. I steg fyra 

jämfördes funna teman med varandra, de teman som överlappade varandra slogs ihop och i ett 

fall delades ett tema (Sociala upplevelser) in i två nya teman (Kontakter utanför familjen och 

Pappors behov av stöd). Tabell 2 redovisar exempel på hur teman skapades genom samman-

slagning. De teman som slogs ihop benämns som preliminära teman, då de efter sammanslag-

ningen uppgick i ett nytt, gemensamt tema. 

Tabell 2: Sammanslagning av teman   

Preliminärt tema Preliminärt tema  Sammanslaget tema 

Barndomsminnen Pappors relation till sina fäder Förväntningar inför faderskapet 

Förändrade förutsättningar Relationen med barnet En ny papparoll 

Arbetsfördelning i hemmet Ekonomi Pappors roll i familjen 

 

De åtta teman som återstod efter denna process redovisas översiktligt i tabell 3. I resultatdelen 

redovisas samtliga teman genom beskrivningar i löpande text och i förekommande fall även 

med citat från artiklarna.  
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Tabell 3: Teman 

Teman 

Förväntningar inför faderskapet Att hantera svårigheter 

Föraningar om att någonting inte stämmer Pappors roll i familjen 

Diagnosen Kontakter utanför familjen 

En ny papparoll Pappors behov av stöd 

 

Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet har formulerat ett antal forskningsetiska principer som kan användas som 

vägledning inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2011). I des-

sa principer formuleras det så kallade individskyddskravet, vars fyra huvudregler innebär att 

individer som deltar i en studie ska informeras om och ge sitt samtycke till deltagandet och 

ges möjlighet att när som helst avbryta sitt deltagande utan att utsättas för några påtryckningar 

(ibid.). Då detta är en litteraturöversikt kommer författaren vid datainsamlingen inte i direkt 

kontakt med de personer som deltagit i de olika studierna, men genom att använda de resultat 

som framkommer i studierna har författaren dock ett ansvar för att kontrollera att de är utförda 

enligt de etiska riktlinjer som finns (Forsberg och Wengström, 2013). Samtliga inkluderade 

artiklar har genomgått en etisk prövning och/eller redovisat de åtgärder som genomförts för 

att säkerställa att deltagarna behandlats med respekt och konfidentialitet.  

Alla artiklar som ingår i studien har redovisats. Samtliga resultat som framkom i analyspro-

cessen har presenterats och inga resultat har medvetet utelämnats eller förvanskats (Forsberg 

& Wengström, 2013). 

Bryman (2011) menar att en social verklighet kan beskrivas på olika sätt och att den beskriv-

ning forskaren kommer fram till måste vara trovärdig i andras ögon. Författaren till denna 

studie är medveten om att det finns en risk att betydelsefulla detaljer eller sammanhang 

omedvetet förbisetts eller feltolkats. I flera fall har citat använts för att ge läsaren möjlighet att 

bedöma rimligheten i tolkningar och citaten har återgetts på engelska för att undvika fel vid 

översättning. Vid sammanställningen av resultatet har författaren försökt att bibehålla ett ob-

jektivt synsätt och presentera alla fakta så som de beskrivits i artiklarna.  
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RESULTAT 

I resultatdelen redovisas studiens teman i löpande text och i förekommande fall används citat 

från de analyserade artiklarna. Tabell 4 redovisar vilka teman som identifierades i de olika 

artiklarna och tabell 5 redovisar artikelmatrisen, där samtliga artiklar redovisas översiktligt .  

Tabell 4: Förekomst av teman i artiklar 

      Tema: 

 

Artikel: 

Förvänt-

ningar 

inför fa-

derskapet 

För-

aning

ar 

Dia-

gnosen 

En ny 

pappa-

roll 

Att 

hantera 

svårig-

heter 

Pappors 

roll i 

familjen 

Kontakter 

utanför 

familjen 

Pappors 

behov av 

stöd 

Donaldson (2011)  X X X     

Keller (2014) X  X X X X X X 

Markham (2013)  X X X X X X X 

Meadan (2015)   X   X X X 

Axup (2012) X X X X X X X X 

Martins (2013)   X X X X X X 

Cheuk (2015)   X X X  X X 

O’Halloran (2013) X X X X X X X  

Vacca (2013) X  X   X   

Shave (2015) X   X  X  X 

 

 

Förväntningar inför faderskapet 

Temat förväntningar på faderskapet syftar här till att beskriva de förväntningar och förhopp-

ningar som blivande pappor har inför barnets födelse och omfattar både föreställningar om 

papparollen och om relationen till barnet. Temat förekom i olika omfattning i mer än hälften 

av artiklarna. Vacca (2013) beskriver att deltagarna upplevde samma känslor som blivande 

föräldrar i allmänhet; upprymdhet, spänning, förväntan och ökade förhoppningar om ett långt, 

lyckligt och hälsosamt liv. Andra vanligt förekommande tankar och förväntningar som be-

skrevs var att barnet skulle vara friskt, utvecklas normalt, kunna leka med vänner och engage-

ra sig i idrott (Axup, 2012; O’Halloran, Sweeney och Doody, 2013; Vacca, 2013).  
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Keller, Ramisch och Karolan (2014) beskriver hur pappor byggde upp förväntningar utifrån 

sin egen barndom och minnen av aktiviteter som de drömde om att kunna återuppleva till-

sammans med sina barn. En pappa önskade att han kunde ta med sig sonen till stugan som han 

åkte till med sin egen pappa när han var barn:  

There were things that I did growing up with my dad that I was hoping that 

we could experience…like go up north and hang out at our cabin (Keller et 

al, 2014 sid. 10)  

Shave och Laschewicz (2015) beskriver på liknande sätt att pappor byggde upp förväntningar 

utifrån sin egen barndom, men identifierar två olika förhållningssätt hos deltagarna. I det ena 

fallet uttryckte deltagarna en beundran för sina egna pappor och en önskan om att emulera och 

föra vidare de värderingar och egenskaper som de fått lära sig som barn, så som självständig-

het, oberoende, mognad, ansvarstagande, tålamod och respekt. I det andra fallet beskrev del-

tagarna sina egna pappor som frånvarande och att detta motiverat dem att bryta en negativ 

cykel och kompensera detta genom att vara närvarande och spendera mycket tid med barnen. 

Detta förhållningssätt beskrivs även av Axup (2012), som menar att flera deltagare i studien 

valt papparoller som skilde sig från hur de upplevt sina egna fäder. Axup (2012) presenterar 

följande citat där en pappa uttryckte en önskan om att kunna ge sina barn den kärlek och sta-

bilitet som han aldrig upplevt själv:  

It made me feel determined that my children would be happy but not in a 

way that they would do everything they wanted but that they would do eve-

rything within guidelines and proper parental guidelines with love, love 

along with it. So that is why my parenting skills are different (sid. 94, Axup, 

2012). 

Föraningar om att något inte stämmer 

Under perioden före diagnosen beskriver flera artiklar att föräldrar observerat avvikande bete-

enden hos barnen, så som problem med sömnen, bristande ögonkontakt, fördröjd språkutveck-

ling, motoriska problem och svårigheter att lära sig dagliga rutiner (Axup, 2012; Donaldson, 

Elder, Self & Christie, 2011; Markham, 2013; O’Halloran et al., 2013). Avvikande beteenden 

hos barnen antogs ofta vara övergående och föräldrarna hoppades att de skulle växa bort. I 
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flera studier berättade pappor att de initialt var skeptiska till både sina egna och partnerns far-

hågor, men att de samtidigt upplevde en övergripande känsla av att något inte stämde med 

barnet och en frustration över att inte förstå varför (Axup, 2012; Markham, 2013; O’Halloran 

et al, 2013). Barnens avvikande beteenden blev som regel mer framträdande efter det första 

levnadsåret. Markham (2013) beskriver att en deltagare berättade att hans son utvecklades 

normalt fram till ett års ålder och uppvisade reaktioner som att le, vinka och ta ögonkontakt. 

Under det andra året blev sonens beteende alltmer irrationellt, han började bita på sina händer, 

slicka på väggar och tog inte längre ögonkontakt.  

När barnens utveckling ställdes i kontrast till utvecklingen hos andra jämnåriga barn blev det 

ofta tydligt att de inte utvecklades i samma takt. Typiska situationer då detta inträffade kunde 

vara på förskolan (Markham, 2013) eller när det fanns syskon i familjen som inte hade AST 

(Axup, 2012). Markham (2013) beskriver också hur flera pappor reagerade på barnens bete-

ende när de var tillsammans med vänner och bekanta som hade barn i samma ålder. Ett sådant 

tillfälle var när en pappa skulle fotografera sin dotter tillsammans med en väns jämnåriga 

barn. Han lade märke till att det var väldigt lätt att påkalla uppmärksamheten från vännens 

barn, men att han inte fick samma respons från sin egen dotter och att inte kunde få henne att 

titta in i kameran (Markham, 2013).  

Diagnosen 

Att få en diagnos beskrivs som en central händelse i alla artiklar utom en (Cheuk & Lashe-

wicz, 2015), där temat inte förekom. I samtliga fall beskrivs beskedet om diagnosen som en 

omskakande händelse som orsakade starka känslomässiga reaktioner. Flera studier beskriver  

diagnosen som en chockartad upplevelse, särskilt då många pappor saknade kunskap om vad 

den innebar för dem och deras barn. Diagnosen gav upphov till negativa känslor som förvir-

ring, besvikelse och förnekelse, men upplevdes samtidigt som en lättnad över att äntligen få 

en förklaring till barnens avvikande beteenden (Axup, 2012; Donaldson et al, 2011; Martins, 

Walker & Fouché, 2013; O’Halloran et al, 2013; Vacca, 2013). Andra reaktioner  som be-

skrivs i studier är känslor av sorg och förlust över att inte få det friska barn de förväntat sig 

(Axup, 2012; Keller et al 2014) och skuld över att inte ha förstått orsaken till barnens proble-

matiska beteenden (O’Halloran et al, 2013). Upplevelser av att bli bemött med bristande re-

spekt och förståelse från sjukvårdspersonal när diagnosen kommunicerades och att de lämna-

des med många obesvarade frågor och en ”etikett” som de inte förstod betydelsen av beskrevs 
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av flera pappor (Markham, 2013; Martins et al., 2013). Keller et al (2014) menar också att 

pappor kämpade med förnekelse och tankar om att barnens svårigheter skulle växa bort med 

tiden, vilket illustrerades genom följande citat från en deltagare i studien:  

I was in denial for a long time, and also I didn’t realize how serious it was. I thought that if 

we did some therapies and some vitamins…he would start to get better. It has been a lot 

harder than I thought. (Keller et al, 2014 s 10) 

Perioden närmast efter diagnosen beskrivs i flera studier som den mest intensiva, då många 

pappor söker efter information och uttrycker ett starkt behov av att lära sig så mycket som 

möjligt om barnets diagnos (Axup, 2012; Markham, 2013; Martins, Walker & Fouché, 2013; 

Meadan, Stoner & Angell, 2015; O’Halloran et al, 2013; Vacca, 2013). I flera studier beskrivs 

också att pappor reflekterar över orsaken till barnens AST, om det var arvsanlag som de fört 

vidare och vilket ansvar de i så fall hade för barnets svårigheter (Axup, 2012; Martins et al., 

2013).  

Diagnosen medför också att idealbilden av faderskapet utmanas, ett sådant område är enligt 

Axup (2012) sportaktiviteter, då deltagarna såg sport som ett typisk pappa-barn aktivitet som 

gav möjlighet att bygga nära relationer till barnen där de kunde utveckla ett gemensamt in-

tresse. Två studier beskriver att pappor kände besvikelse över att inte kunna utöva olika lagid-

rotter tillsammans med sina söner, då detta var något de sett fram och föreställt sig sin framti-

da papparoll (Axup, 2012; O’Halloran et al, 2013). Donaldson et al (2011) noterar också att 

pappor i studien oroade sig över barnens framtida möjligheter till utbildning, karriär och att 

bilda en egen familj. I två studier var samtliga deltagare pappor till barn med Aspergers Syn-

drom (Axup, 2012; O’Halloran et al, 2013). Barnen i dessa studier fick diagnosen sent, i några 

fall inte förrän vid åtta års ålder. Axup (2012) menar att den långa väntetiden innebar stora 

påfrestningar för papporna, särskilt då de upplevde att de blev utpekade som dåliga föräldrar 

och inte hade någon förklaring till barnens beteendeproblematik. O’Halloran (2013) beskriver 

också att flera pappor berättade att de senare kämpade med skuldkänslor över hur de hanterat 

störande beteenden hos barnen innan de kände till orsaken till dessa.  
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En ny papparoll 

Cheuk och Lashewicz (2015) beskriver att pappor tvingas anpassa sina mål och förväntningar 

på barnens framtid efter beskedet om diagnosen och menar att detta medförde svårigheter och 

utmaningar när de ska förlika verkligheten med sina tidigare förväntningar. En deltagare i 

studien beskrev det som att den son han skulle få var död och att han nu måste lära sig att 

bygga upp en ny framtid med nya förväntningar: 

We are conditioned as we grow up to have kids and your kid is going to play 

hockey and your kid is going to do this and your kid is doing that … …That 

was gone and … you almost had to bury … your conditioning … so that son 

that I was going to have died and I have a new son and you have to learn … 

to build a new future and dream … for him. (sid 348, Cheuk och Lashewicz, 

2015).  

Axup (2012) menar att tiden efter diagnosen är en period då pappor brottas med svåra frågor, 

som vilka deras barn är, var gränsen mellan funktionsnedsättningen och barnens personlighe-

ter går och hur de ska kunna bygga meningsfulla relationer till sina barn. Beskrivningar av 

kommunikation mellan pappor och barn förekom i flera studier och innefattade både positiva 

och negativa aspekter. Enligt Donaldson et al (2011) upplever pappor att interaktion och 

kommunikation med barnen är en central del i att ha en nära relation. Keller et al (2014) be-

skriver att pappor är medvetna om barnens känslomässiga begränsningar och olika sätt att 

uttrycka sig och upplever att barnen älskar dem trots frånvaron av verbala bekräftelser. Mar-

tins et al. (2013) konstaterar att det bara var en pappa i studien som uppgav bristande kommu-

nikativ och emotionell förmåga hos barnet som en orsak till stress. Markham (2013) menar 

dock att många pappor upplever att barnens bristande verbala förmåga orsakar frustration, 

stress och sorg, vilket framförallt gäller de pappor som är medvetna om att de aldrig kommer 

att få höra barnen uttrycka sin kärlek i ord. Axup (2012) beskriver att pappor upplever kopp-

lingen till barnen som bräcklig och att de oroar sig för att barnen ska ”försvinna i sin egen 

värld” och att den relation de byggt upp ska gå förlorad.   

I flera studier beskrivs även positiva förändringar under denna tid, som att pappor blev mer 

uppmärksamma på barnens utveckling och upplevelser och inte tog några framsteg för givna 

(Shave och Lashewicz, 2015) och att de lade stor vikt vid små framsteg, som att få en kram 
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eller när barnet ställde en fråga för första gången (O’Halloran et al, 2013). I flera studier kon-

stateras på liknande sätt att pappor var måna om barnens utveckling och ville förstå hur de 

skulle hjälpa dem att utvecklas efter deras egna förutsättningar (Axup, 2012; Cheuk & La-

shewicz, 2015; Keller et al., 2014; Markham, 2013).  

Enligt Donaldson et al (2011) var det uppmärksamheten från barnen i samband med vardags-

rutiner och vid lekstunder som fick deltagarna att känna sig mest som pappor. Studier behand-

lar också att pappor uppskattade den respons de fick från barnet när de lekte och busade fy-

siskt och att barnen responderade bättre vid dessa tillfällen än vid stillasittande lek. (Mark-

ham, 2013; Keller et al., 2014). Enligt O’Halloran et al (2013) uppgav pappor att deras barn 

kunde vara smarta, roliga, ärliga och intressanta. Markham (2013) har noterat att pappor me-

nar att barnens funktionsnedsättningar hade gjort dem mer beslutsamma, motiverat dem till 

personlig utveckling och mognad och bidragit till närheten i familjen. 

Att hantera svårigheter 

De problemområden som beskrivs i studierna relaterade ofta till drag och beteenden som är 

typiska för barn med autismspektrumtillstånd, så som behovet av rigida rutiner, snäva intres-

sen, kostfixeringar, sömnsvårigheter, problematiskt uppförande, känslomässiga utbrott, ag-

gressivitet och oförmåga eller ovilja att lyssna till instruktioner (Axup, 2012, Cheuk & La-

shewicz, 2015; Markham, 2013; Martins et al., 2013; O’Halloran et al., 2013).  

I en studie beskrev en pappa hur ansträngande en vanlig dag kunde vara:  

By the time you get them to bed, you’re exhausted … you just don’t have 

enough energy to go and do much … the gravity of the responsibility is so 

huge that I can’t … I can’t just take a break. I can’t send them off on a trip 

(chuckle) … we just, we soldier on … It’s a different life than … just raising 

typical children, that’s for sure. (Cheuk & Lashewicz, 2015) 

Keller et al. (2014) konstaterar dock att många pappor var positiva när de tillfrågades om sina 

upplevelser, trots de svårigheter som det innebar att leva med barn med AST. Att bibehålla en 

positiv attityd beskrivs också som en copingstrategi som pappor använder för att hantera sin 

situation, tillsammans med att välja sina strider och att se relationen till barnen som ett kon-

stant lärande (Keller et al., 2014). En annan copingstrategi som beskrivs var ”reframing”. Den 
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mer frånvarande rollen som försörjare omformulerades då till en stödjande roll som gjorde det 

möjligt för partnern att fokusera helt på barnet med AST och utmaningen i att uppfostra ett 

barn med AST omformulerades som en möjlighet till personlig utveckling (Martins et al., 

2013).  Studier behandlar också att pappor som var religiösa använde sin tro för att söka för-

klaringar och hitta mening och hopp i tillvaron (Axup, 2012; Martins et al., 2013). Enligt 

Axup (2012) gav denna strategi varierande resultat för två deltagare, då den ene fann tröst i att 

hans son kunde lära andra att vara mer öppna och toleranta och den andre tvivlade på om so-

nens självcentrerade beteende var förenligt med den kristna tron där Gud är i centrum. Det 

intensiva informationssökande som beskrevs av pappor efter beskedet om diagnosen, där pap-

por sökte information via TV, internet, tidningar och de specialister som behandlade barnen 

var enligt O’Halloran et al. (2013) också en form av problemfokuserad coping som flyttar 

fokus från känsloladdade frågor till frågor av mer praktisk natur.  

Pappors roll i familjen  

Keller et al. (2014) behandlar att pappor hade svårt att balansera krav från olika områden i 

livet, vilket resulterade i både positiva och negativa känslor och upplevelser avseende barnen 

och den egna rollen. Axup (2012) menar att det var påfrestande för pappor att hantera fa-

derskap, arbete och relationen till partnern och samtidigt förhålla sig till samhällets och om-

givningens förväntningar. Detta leder enligt Martins et al (2013) till att pappor ifrågasätter sig 

själva och sina uppfattningar om faderskap. Studier beskriver också att pappor oftare arbetade 

utanför hemmet, medan partnern tog huvudansvaret för barnomsorg och hushållsarbete 

(Axup, 2012, Keller et al., 2014; Markham, 2013; Martins et al., 2013; Meadan et al., 2015; 

O’Halloran et al., 2013; Shave & Lashewicz, 2015). Kraven från arbetslivet uppgavs som en 

orsak till att pappor inte kunde vara lika närvarande som sina fruar (Keller et al., 2014), men 

enligt Shave och Lashewicz (2015) poängterade deltagarna i deras studie att rollen som för-

sörjare inte var någon ursäkt för att vara fysiskt och emotionellt otillgänglig för barnen. Enligt 

Keller et al (2014) upplevde pappor att de var involverade i barnen, men inte i lika stor ut-

sträckning som sina fruar. Vacca (2013) påtalar också att pappor kände ett ansvar för att alla 

familjemedlemmar skulle veta vad som hände och att de primärt såg sin roll som att stödja 

partnern.  

Keller et al (2014) konstaterar att de pappor som hade flera barn var medvetna om vikten av 

att involvera sig i barnen med AST såväl som syskonen. Axup (2012) menar att pappor oftare 
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tog ansvar för andra syskon i familjen och att de oroade sig över att syskonen inte fick till-

räcklig uppmärksamhet och för att de fick ta ett för stort ansvar med att hjälpa till att ta hand 

om barnen med AST. Markham (2013) beskriver att pappor ofta tog rollen som mentorer för 

barnen och att de kände ett ansvar för att aktivera barnen och lära dem nya saker. Vacca 

(2013) menar också att många pappor i hans studie inledningsvis kände sig pressade att göra 

allt rätt för att barnet skulle bli friskt, men att denna känsla avtog med tiden då de insåg att 

målet med interventionerna inte var att autismen skulle försvinna, utan att hjälpa barnen att 

kommunicera och interagera med omgivningen. O’Halloran et al. (2013) beskriver också att 

pappor oroade sig för hur barnen skulle klara sig i skolan och om de skulle få några vänner.  

Axup (2012) har noterat att pappor har skuldkänslor när de arbetar för mycket och att de kän-

ner stress över familjens ekonomi när de är arbetslösa, men att de upplever det som positivt att 

kunna vara hemma om de har goda ekonomiska förutsättningar. I vilken mån pappor var in-

volverade i omvårdnadssysslor och hur hushållsarbetet fördelades avgjordes av hur barnet 

med AST fungerade, den övriga familjens behov, pappornas arbetssituation och vilka möjlig-

heter till stöd och avlastning som erbjöds (Keller et al., 2014; Meadan et al., 2015). Enligt 

O’Halloran et al (2013) är pappor som är hemma under längre perioder oftare involverade i 

den dagliga barnomsorgen och vet hur mycket tid, energi och resurser barnet med AST krä-

ver, medan de pappor som arbetar heltid utanför hemmet oftare ser sig själva som stöd för 

sina fruar. Studier beskriver också att pappor har ett behov av att arbeta i nära partnerskap 

med sina fruar (Shave & Lashewicz, 2015). 

Kontakter utanför familjen 

Utöver de familjerelaterade frågorna beskrivs även pappors kamp med samhällets och omgiv-

ningens stereotypa uppfattningar om barn med AST (Axup, 2012). Enligt Keller et al (2014)  

känner pappor sig tvungna att agera för att deras barn ska ses som unika individer som inte 

alltid passar in i omgivningens stereotypa bilder. Studier behandlar också att pappor försöker 

utbilda omgivningen om AST, men att det var ansträngande att hela tiden behöva förklara 

barnens agerande för familjemedlemmar, släktingar och vänner (Cheuk & Lashewicz, 2015; 

Martins et. al., 2013). Markham (2013) beskriver att pappor planerar aktiviteter och utflykter 

noga för att undvika situationer som kan skapa problem och att de ofta stressas mer av negati-

va kommentarer och ifrågasättande blickar i sociala sammanhang än av barnens beteende i 

sig. Martins et al (2013) menar också att pappors osäkerhet på hur barnen skulle bete sig i 
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sociala situationer var en begränsande faktor för deras sociala interaktioner och att det påver-

kade både deras egen syn på föräldrarollen och andras uppfattning av dem. 

O’Halloran et al, (2013) beskriver att pappor ansåg att utbildning var en viktig del av barnens 

framtid. Meadan et al (2015) bekräftar denna bild och menar att alla pappor i deras studie var 

engagerade i barnens utbildning, men att de hade svårt att sätta sig in i alla de termer och be-

grepp som förekom. Studier beskriver att pappor oroar sig när den trygga miljön som barnen 

vant sig vid under låg- och mellanstadiet försvinner i samband med att de började på högsta-

diet, något som i flera fall kan resultera i att barnen med AST mobbas och saknar vänner 

(Axup, 2012; O’Halloran et al. 2013). Keller et. al. (2014) menar att pappor upplever svårig-

heter att påverka situationen och att det finns bra lärare men att systemet har stora brister. 

Studier beskriver också att pappor menar att skolpersonalen inte lyssnar på dem och att de 

bemöts med en professionell jargong som de har svårt att förstå och relatera till (Axup, 2012; 

Markham, 2013). Bland de positiva kontakter med skolpersonal som beskrivs finns lärare som 

visar äkta omsorg om barnen, kommunicerar frekvent och respektfullt och bjuder in till sam-

arbete i utformandet av individuella utbildningsplaner och när viktiga beslut ska fattas (Mea-

dan et al., 2015).  

Axup (2012) menar att pappor har blandade erfarenheter av specialister inom vården. Enskil-

da personer var ofta stöttande men systemet kritiserades för att vara förvirrande och omänsk-

ligt. Pappor efterfrågade enligt Axup (2012) en nyckelperson som de kunde bygga en relation 

med över en längre tidsperiod. 

Pappors behov av stöd 

Anhöriga och släktingar upplevs i vissa fall som ett stöd och i andra fall till att bidra till kon-

flikter och upplevelser av isolation (Axup, 2012). I en studie beskrivs hur en pappa upprördes 

över att anhöriga ofta ställde upp och passade hans dotter, men att det var ovilliga att ta hand 

om sonen som var autistisk (Markham, 2013). Barnens svårhanterliga beteenden medförde att 

det var svårt att hitta barnvakter, något som försvårade pappors ensamtid med sina fruar (Kel-

ler et al., 2014, Martins et al., 2013).  

Cheuk och Lashewicz (2015) menar att pappor upplevde att de sällan blev tillfrågade om sina 

prioriteringar och att det hade varit skönt om någon hade frågat hur de mådde som pappor. 
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Deltagare i studien uppgav också att det var viktigt att dela sina upplevelser med andra och 

”ventilera” (Cheuk och Lashewicz, 2015). I en annan studie berättade en pappa att han inte 

hade någon att dela positiva upplevelser med, som när sonen hoppade för första gången, då 

det inte fanns någon som skulle förstå varför en sådan händelse var så betydelsefull (Keller et 

al., 2014). Cheuk och Lashewicz (2015) behandlade också att pappor upplevde att föräldrar 

till barn med normal utveckling tog det mesta för givet och inte värderade den frihet och de 

möjligheter de hade tillsammans med barnen. Shave och Lashewicz (2015) menar att pappor 

brottas med känslor av att behöva ha allt under kontroll och att den traditionella synen på 

maskulinitet, där män förväntas vara självsäkra och tuffa, gjorde det svårare att be om hjälp. 

Det var också vanligare att fruarna deltog i supportgrupper (Keller et al., 2014), och Meadan 

et al (2015) påtalar att pappor har svårt att hitta grupper som riktade sig till dem, då de grup-

per som fanns i huvudsak bestod av och var anpassade för kvinnor. Deltagare i en annan stu-

die uttryckte entusiasm över att någon äntligen bjöd in dem att delta i en studie som fokusera-

de på pappors perspektiv, då de menade att pappor ofta blir förbisedda (Cheuk och Lashe-

wicz, 2015). Enligt Shave och Lashewicz (2015) var det ett generellt problem att information 

och åtgärder ofta utgick från kvinnors behov och en studiedeltagare menade att det bidrog till 

att stänga ute pappor:     

. . .because it is so challenging, the, the reinforced message needs to be here 

that this needs to be done in tandem and that the solutions or the assistance 

that’s, that’s offered or suggested needs to apply equally to both men and 

women and if the message is consistently skewed toward women, then you 

start to disenfranchise men because they don’t, they can’t relate to the in-

formation, they can’t, ah, see where they necessarily fit in and then they 

start to move away from the process because they just don’t feel it’s appli-

cable to them. (Shave & Lashewicz, 2015 sid 10) 

I några studier beskrevs att pappor ville ha hjälp att hitta tillfällen att möta andra pappor till 

barn med AST (Axup, 2012; Shave & Lashewicz, 2015) och att de föredrog icke-traditionella 

aktiviteter som handlade om att stötta varandra genom delade erfarenheter snarare än att sitta 

ned och prata om känslor (Shave & Lashewicz, 2015). Supportgrupper som involverade idrott 

och sport engagerade fler pappor (Meadan et al., 2015) och pappor efterfrågade supportgrup-
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per som inkluderade hela familjen och erbjöd barnpassning så att de kunde prata med andra 

föräldrar i lugn och ro (Shave and Lashewicz, 2015). 
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Tabell 5: Artikelmatris 

Författare, 

år, land 

Titel, land Syfte Metod, urval, 

antal deltagare 

(=N) 

Slutsats 

1.  

Donaldson, 

Elder, Self 

& Christie. 

2011. USA 

Fathers’ Percep-

tions of Their 

Roles During 

In-Home Train-

ing for Children 

With Autism 

Att beskriva 

pappors upp-

fattning om sina 

roller, förhål-

landet till sina 

barn och sitt 

deltagande i en 

övning med 

barnen. 

Semistrukturerade 

intervjuer. Delta-

garna rekryterades 

från en tidigare 

studie där övning-

ar filmades. N=10 

Kommunikation mellan papporna 

och barnen var nyckeln till en 

framgångsrik relation. Utbildning 

bidrog till positiv utveckling och att 

papporna hittade alternativa sätt att 

kommunicera. som att leka eller 

bara vara med barnen. De uttryckte 

oro inför framtiden, men också 

hoppfullhet och optimism. 

2.  

Keller, Ra-

misch & 

Karolan. 

2014. USA 

 

Relationships of 

children with 

autism spectrum 

disorders and 

their fathers 

Att beskriva hur 

pappor tolkar 

sin roll i förhål-

landet till sina 

söner med AST 

Semistrukturera-

de, fenomenolo-

giska intervjuer. 

Deltagarna rekry-

terades via mail-

listor. N=7 

Papporna var känsliga för sönernas 

emotionella behov och uppmärk-

sammade framsteg i deras utveck-

ling. Pappornas hängivenhet till 

barnen balanserades med deras 

privatliv. De ville hjälpa barnen att 

lyckas men ibland gjordes detta på 

bekostnad av deras eget välmående. 

3. 

Markham. 

2013. Malta. 

A father’s tale: 

stories and ex-

periences of 

fathers whose 

children have 

been diagnosed 

with Autism 

Spectrum Dis-

order. 

Att analysera 

pappors berät-

telser om fa-

derskap och 

erfarenheterna 

av att vara pap-

por 

Ostrukturerade 

intervjuer, narra-

tiv analys. N=10 

Pappor visade stor vilja att lära sig 

om autism och hur de skulle hjälpa 

barnen. Att aktivt söka information 

hjälpte papporna att hantera stres-

sen. Papporna upplevde bristande 

stöd och kände sig ensamma med 

sina utmaningar. 

4. 

Meadan, 

Stoner & 

Angell. 

2015. USA 

Fathers of child-

ren with autism: 

perceived roles, 

responsibilities, 

and support 

needs 

 

Att undersöka 

upplevda roller, 

ansvarsuppgifter 

och behov av 

stöd hos pappor 

till barn med 

AST. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Grounded Theory. 

Deltagarna rekry-

terades sia stöd-

grupper. N=7 

Uppdelning av ansvarsuppgifter 

och flexibilitet var viktigt. Förmå-

gan att anpassa sig och samtidigt 

bibehålla sammanhållningen i fa-

miljen var av central betydelse för 

framgång inom både äktenskap och 

familj. 

5. 

Axup. 2012. 

England. 

Exploring the 

Experiences of 

Fathers Raising 

Sons with As-

perger Syn-

drome: An In-

terpretative 

Phenomenolog-

ical Analysis 

Att beskriva den 

levda upplevel-

sen hos pappor 

till söner med 

Asperger.  

Semistrukturerade 

intervjuer. Inter-

pretative pheno-

menological ana-

lysis (IPA). Del-

tagare rekrytera-

des via posters 

och brev. N=8 

Resultatet visade att alla aspekter 

av pappors liv påverkades av bar-

nens AS. Pappor upplevde att ingen 

lyssnade och de efterfrågade en 

kontaktperson som kunde hjälpa 

dem att navigera byråkratiska sy-

stem och erbjuda stöd i samband 

med diagnosen och när barnen blev 

äldre.  

6. 

Martins, 

Walker & 

Fouché. 

Fathering a 

Child with Aut-

ism Spectrum 

Disorder: An 

Interpretative 

Att utforska den 

fenomenologis-

ka upplevelsen 

av att vara pap-

pa till ett barn 

Semistrukturerade 

intervjuer. Inter-

pretative pheno-

menological ana-

lysis (IPA). Del-

Papporna upplevde barnens beteen-

deproblem, de stereotypa beteende-

na och bristen på social förmåga 

som särskilt stressande. De kände 

sig isolerade från familjen och 
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2013. Sydaf-

rika 

Phenomenolog-

ical Analysis 

med AST. tagare rekrytera-

des via barnläka-

re. 

N=5 

upplevde bristande stöd från både 

familjen och samhället.  

7. 

Cheuk & 

Lashewicz. 

2015. Cana-

da. 

How are they 

doing? Listen-

ing as fathers of 

children with 

autism spectrum 

disorder com-

pare themselves 

to fathers of 

children who 

are typically 

developing 

Att förstå de 

framgångar, 

utmaningar och 

behov som 

pappor till autis-

tiska barn möter 

och undersöka 

hur de upplever 

sig själva i jäm-

förelse med 

pappor till barn 

med normal 

utvecklingsnivå. 

Semistrukturerade 

intervjuer. Tema-

tisk analys. 

N=28 

Pappor talade om en känsla av 

förlust och kämpade med att accep-

tera de oväntade krav som kom i 

samband med diagnosen. De kände 

avund gentemot pappor till barn 

med normal utveckling men var 

samtidigt fokuserade på och tack-

samma för sina barns utveckling- 

8. 

O’Halloran, 

Sweeney & 

Doody 

(2013) Irl-

and. 

Exploring fa-

thers’ percep-

tions of parent-

ing a child with 

Asperger syn-

drome 

Att utforska hur 

irländska pappor 

till barn med 

Asperger upple-

ver sin situation. 

Semistrukturerade 

intervjuer. Kvali-

tativ fenomenolo-

gisk analys. N=9 

I studien framkom att det var krä-

vande att vara förälder till ett barn 

med Aperger, men att det samtidigt 

fanns många positiva aspekter. 

Studien betonade vikten av att lyss-

na på föräldrars initiala oro över 

rister i barnens utveckling. 

9. 

Vacca. 2013. 

USA 

 

The Parenting 

Process from 

the Father’s 

Perspective: 

Analysis of 

Perceptions of 

Fathers about 

Raising Their 

Child with Aut-

ism Spectrum 

Disorder 

Att utforska hur 

pappor till autis-

tiska barn ser på 

sitt föräldra-

skap, barnupp-

fostran och hur 

de hanterar 

barnets diagnos. 

 

Semistrukturerade 

intervjuer. Etno-

grafisk, kvalitativ 

metod. Deltagarna 

rekryterades via 

interventionspro-

gram. 

N = 8 

Pappor noterade att barnen var 

annorlunda redan innan de diagnos-

ticerats. Papporna busade och brot-

tades ofta med barnen då de fick 

bättre respons vid dess tillfällen än 

vid lugna aktiviteter. En inledande 

oro om att allt måste ”göras rätt” 

övergick till en förståelse om att 

interaktionerna syftade till att hjälpa 

barnet att kommunicera och in-

teragera med omvärlden snarare än 

att göra barnet friskt. 

10. 

Shave & 

Lashewicz. 

2015. Cana-

da 

Support needs 

of fathers of 

children with 

asd: Individual, 

family, commu-

nity and ideo-

logical influ-

ences. 

Att utforska hur 

pappornas be-

hov påverkas av 

olika samman-

hang och fakto-

rer i omgivning-

en. 

Semistrukturerade 

intervjuer. Tema-

tisk analys. 

N=28 

Fyra huvudteman delas in efter 

olika sammanhang relaterade till 

faderskapet, familjen, stödåtgärder 

och samhällets förväntningar. Pap-

porna var engagerade och ville vara 

delaktiga i barnens liv och kämpade 

med att balansera olika områden i 

livet. 
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KASAM-analys 

Resultatet analyseras här i relation till de tre begreppen begriplighet, hanterbarhet och me-

ningsfullhet. Analysen diskuteras sedan under rubriken Diskussion av KASAM-analys.   

Begriplighet 

I resultatet har det framkommit att tiden före diagnosen kännetecknades av låg begriplighet, 

då pappor noterat att något inte stämde men inte kunde förstå varför. Studier beskrev en över-

gripande känsla av osäkerhet under denna period. Beskedet om diagnosen innebar till viss del 

att barnens beteenden fick en förklaring, samtidigt som diagnosen beskrevs som en ”etikett" 

som pappor inte förstod innebörden av. Antonovsky (1987) menar att en förutsättning för 

ökad begriplighet är att händelser kan förstås och sättas in i ett större sammanhang. Det inten-

siva informationssökande som följer efter diagnosen tyder på att pappor har ett stort behov av 

att få svar som bidrar till ökad förståelse och gör situationen mer begriplig. Efter de första 

reaktionerna på diagnosen följer en tid av anpassning. Studier lyfter fram att pappor tvingades 

förlika sina förväntningar med en ny verklighet, vilket innebar en utmanande process där de 

ställdes inför svåra frågor om sin egen roll och den framtida relationen till barnen. Processen 

ledde till att pappor fick ökad förståelse för barnens diagnos och sin egen roll, vilket också 

medförde att de kunde se händelserna i ett större sammanhang. Antonovsky (1987) menar att 

personer som upplever hög begriplighet oftare ser situationer som erfarenheter och utmaning-

ar. Resultatet tyder på att pappors begriplighet ökar, vilket synliggjordes genom de positiva 

förändringar som beskrevs, som att barnens funktionsnedsättning gjort pappor mer be-

slutsamma och motiverat dem till personlig utveckling.  

Hanterbarhet  

I vilken mån tillvaron blir hanterbar beror enligt Antonovsky (1987) på om de resurser som 

finns upplevs som tillräckliga för att möta de utmaningar som dyker upp. I resultatet beskrivs 

att pappor har svårt att balansera krav från olika områden och upplevelser av att de personliga 

resurserna inte räcker till. I resultatet framkommer också att pappor hade skuldkänslor när de 

arbetade för mycket och att de oroade sig för familjens ekonomi när de var arbetslösa, men att 

tillvaron upplevdes mer hanterbar av pappor med god ekonomi. Studier visar att pappor ofta 

förlitade sig på sina fruar och var beroende av ett nära samarbete med dem. Resultatet visade 

också att pappor ofta saknade socialt stöd och att de känner sig isolerade från omgivningen. 
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Pappors sociala umgänge begränsas av oro för barnens beteenden och hur omgivningen ska 

reagera. Aktiviteter planerades noga för att undvika situationer som kunde orsaka problem, 

vilket tyder på att pappor upplevde låg grad av hanterbarhet och att de inte upplevde att de 

hade tillräckliga resurser för att hantera de problem som kunde uppstå.  

Resultatet belyser också att pappor sällan pratar med sina vänner om sådant som rör barnen 

och  att de menar att de supportgrupper som finns inte är anpassade efter deras behov. Det 

framkom även att pappor hade få eller inga tillfällen att dela med sig av sina tankar och att de 

upplevde att de blev ignorerade och förbisedda i viktiga sammanhang som rörde barnen. Pap-

pors upplevelser av att de inte ges möjlighet att påverka situationen kan relateras till Anto-

novskys (1987) resonemang kring att personer som upplever en låg grad av hanterbarhet ofta-

re upplever sig orättvist behandlade och känner sig som offer för omständigheter.  

Meningsfullhet  

Resultatet visar att pappor försöker förstå och finna mening under tiden efter diagnosen och 

att de ifrågasätter sin egen roll och hur relationen till barnet ska påverkas. Studier visar också 

att pappor behöver tid för att anpassa sina förväntningar och att detta kan leda till att de värde-

rar relationen till barnen annorlunda. Pappor motiveras av att försöka förstå diagnosen och 

blir därigenom mer uppmärksamma på barnens utveckling. De antar ofta rollen som mentorer 

för barnen och känner ett ansvar för att lära dem nya saker. Resultatet visar att pappor sätter 

högt värde på relationen till barnen med AST och att de investerar både energi och engage-

mang, vilket tyder på en hög grad av meningsfullhet. Dock beskrevs det att pappor samtidigt 

inte kände sig delaktiga när det gällde kontakter med vård och skola och att de därigenom 

upplevde sina möjligheter till påverkan som begränsade, vilket enligt Antonovsky (1987) 

kännetecknar en bristande grad av meningsfullhet. Resultatet belyser således att olika sam-

manhang kan medföra att pappor upplever både hög och låg grad av meningsfullhet samtidigt. 
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Diskussion 

Resultatdiskussion  

Resultatet visar att pappors förväntningar på papparollen och relationen till barnen i huvudsak 

har likheter med det som Forsberg (2009) beskrev som tid med barnen, som att idrotta och åka 

på gemensamma utflykter och aktiviteter. Resultatet visar också att pappor är angelägna om 

att barnen ska känna sig trygga och älskade, vilket tyder på att pappors idealbild av faderska-

pet motsvarade det faderskapsideal som beskrivs av Dick (2011), där pappor är känslomässigt 

tillgängliga och har en mer kärleksfull roll än tidigare. Resultatet visar också att pappor har 

lagt märke till beteenden och symptom som är typiska för AST, men att de var skeptiska till 

sina misstankar i början och därför avvaktade med att kontakta hälso- och sjukvården. Detta 

överensstämde med tidigare forskningsresultat, både avseende föräldrars bristande medveten-

het om de varningssignaler som är typiska för AST (Daniels och Mandell, 2014) och att det 

går tid från föräldrarnas första misstankar till att de söker hjälp (Chamak, Bonniau, Oudaya & 

Ehrenberg, 2011; Crane et al., 2016; Daniels & Mandell, 2014; Samadia, McConkeya & Kel-

ly, 2012).  

Det framkommer i resultatet att pappor upplever brister i vårdpersonalens bemötande när dia-

gnosen kommuniceras och att diagnosen upplevs som en ”etikett” som de inte förstår betydel-

sen av. Detta överensstämmer med tidigare forskning, som har visat att föräldrars upplevelse 

av diagnosprocessen påverkas av vårdpersonalens bemötande och kvaliteten på den informa-

tion som ges samt omfattningen av det stöd som erbjuds efteråt (Crane et al., 2016). Resultatet 

visar att pappor upplever brist på förståelse och respekt och att de upplever sig bli lämnade 

med många obesvarade frågor och en osäkerhet på vad diagnosen innebär för framtiden. 

Forskning har visat att beskedet om diagnosen ofta medför att föräldrar känner sig distrahera-

de och har svårt att ta till sig information och att det därför är viktigt att vårdpersonal är ly-

hörda och visar förståelse för den utsatta situation föräldrar befinner sig i (Abbott & Forge, 

2012).    

Forskning har också visat att föräldrars drömmar och förhoppningar om barnens utveckling 

och framtid utmanas av en AST diagnos (Poslawsky, Naber, Van Daalen, & Van Engeland, 

2014). Detta bekräftas i resultatet, som beskriver att pappor behöver tid för att sörja det friska 

barn de förväntat sig. Resultatet behandlar även att det är en utmaning att bygga upp nya för-
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väntningar anpassade efter barnens AST. Kommunikation lyfts fram som en viktig aspekt för 

relationen mellan pappor och barn. Resultatet visade att pappor anstränger sig för att hitta 

alternativa sätt att kommunicera på när barnets språkliga förmåga är låg. Pappors stress relate-

ras till barnens brist på följsamhet, humörsvängningar, aggressiva utbrott och ovilja att lyssna 

till instruktioner. Liknande resultat avseende orsaker till stress hos pappor har även konstate-

rats i tidigare studier (Ahmad & Dardas, 2015; Allen, Bowles & Weber, 2013; Ornstein Davis 

& Carter, 2008).  

En stark anknytning mellan pappor och barn har visat positiva effekter på barnens sociala och 

kognitiva förmågor (Pleck, 2007) och pappors sätt att kommunicera har kopplats till positiva 

effekter på barns kommunikativa och sociala beteenden (Shannon et al., 2002). Enligt Fazli-

oglu (2013) utvecklas lekförmågan sämre hos barn med AST och lek har pekats ut som en 

viktig del i utvecklingen av barnens kognitiva, sociala och känslomässiga förmågor. Pappors 

lek beskrivs som mer fantasirik än mammors med fler inslag av symbolisk lek, vilket bidrar 

till att utveckla den språkliga förmågan hos barn med AST (Flippin & Crais, 2015). Resultatet 

visade att pappor uppskattade uppmärksamheten från barnen när de lekte och busade och att 

de var uppmärksamma på barnens framsteg och ville hjälpa dem att utvecklas efter deras egna 

förutsättningar. Pappors lek med barnen hade således positiv inverkan på flera områden, då 

den bidrog till att stärka papparollen samtidigt som den hade positiva effekter på barnens ut-

veckling. Louis och Kumar (2015) observerade minskad aggressivitet, färre utbrott och för-

bättrad social och kommunikativ förmåga hos barn med AST i samband med att pappor trä-

nades i att kommunicera och leka med barnen regelbundet. Dessa observationer bekräftar så-

ledes vikten att pappor inkluderas och ses som en tillgång för barn med AST.   

I resultatet beskrivs att pappor hade svårt att balansera familjeliv med arbete, men att de inte 

ansåg att kraven från arbetslivet var en ursäkt för att inte vara tillgängliga för barnen. Trots 

detta behandlar flera studier att pappor kände skuld över att de arbetade för mycket, vilket 

bekräftar den intressekonflikt som enligt Forsberg (2011) uppstår när pappor förväntas vara 

involverade föräldrar och lyckas i karriären samtidigt. Resultatet visade också att pappor kän-

ner ett ansvar för familjens ekonomi även när de är hemma med barnen, vilket styrker Ran-

sons (2012) påstående om att rollen som familjeförsörjare är en integrerad del av faderskapet. 

I resultatet framkommer även att pappor oftare arbetar utanför hemmet och att barnens mam-

mor tar det största ansvaret för hushållsarbete och barnomsorg, vilket överensstämmer med 
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allmän statistik (SCB, 2014) och generella studier om arbetsfördelning i hemmet (Craig & 

Sawrikar, 2009; Thomas & Hildingsson, 2009). Den papparoll som beskrevs i flera studier var 

mest lik den papparoll som Farstad och Stefansen (2015) beskriver som sekundär. I resultatet 

framgår det nämligen att pappor ser sig själva som ett stöd för sina fruar. Det förekom dock 

att pappor jämförde sina roller med mammors och var avundsjuka på mammornas nära rela-

tioner till barnen. I dessa fall berodde det på att pappor kände sig isolerade och utelämnade 

snarare än behov av att konkurrera med mammor som enligt Farstad och Stefansen (2015) 

kännetecknar den primära papparollen.    

I resultatet behandlades studier som tar upp att pappor kämpar med omgivningens stereotypa 

uppfattningar om AST och att de ofta känner sig tvungna att förklara barnens beteenden för 

vänner och anhöriga. Resultatet visar också att negativa blickar och reaktioner från omgiv-

ningen stressar pappor mer än barnens beteenden och att de planerar aktiviteter noga för att 

undvika situationer som kan skapa problem. Resultatet bekräftar Ornstein Davis och Carters 

(2008) beskrivning av att pappor stressades av beteenden som riskerade att medföra negativa 

reaktioner i sociala situationer.   

Resultatet visar att pappor upplever stora brister i kommunikation och bemötande från skola. 

Föräldrars missnöje med skolans kommunikation och svårigheter att påverka studieplanens 

upplägg har stöd i tidigare forskning (Chamak et al., 2011; Hall & Graff, 2011).  Pappors kon-

takter med specialister och sjukvårdspersonal beskrevs på liknande sätt i resultatet. Enskilda 

personer var stöttande men systemet upplevdes som omänskligt och förvirrande. Upplevelser 

av ett otillgängligt system med resursbrister och personal som inte visar förståelse beskrivs 

även av SBU (2013) och Woodgate (2008). Positiva upplevelser av professionellt stöd be-

skrivs av Crane et al. (2016) och Robert, Leblanc och Boyer (2014). Dessa forskare belyser 

att föräldrar värderar tydlig kommunikation, konkreta råd och att personalen visar empati och 

respekt för föräldrar och lyssnar på deras åsikter.  

Forskning har visat att föräldrar till barn med AST upplever lägre nivåer av socialt stöd 

(Brobst et al., 2009) och att det största stödet kommer från partners eller partners anhöriga 

(Hall & Graff, 2011). Resultatet visar också att pappor till stor del förlitar sig på sina fruar, 

men att anhöriga och släktingar ofta bidrar till ökad isolering på grund av konflikter om hur 

föräldrarna hanterar barnen. Resultatet beskriver att pappor upplever bristande socialt stöd 
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och att de känner sig isolerade och har svårt att hitta personer som att anförtro sig till. Flera 

studier har noterat att pappor vill ha hjälp att hitta tillfällen att möta andra pappor till barn 

med AST. Supportgrupper som involverade idrott och erbjöd barnpassning för att få tid att 

prata med andra vuxna efterfrågades. Enligt Hall och Graff (2011) var föräldrar tveksamma 

till att engagera sig i stödgrupper då de inte ville diskutera privata familjefrågor med främ-

lingar. Ovilja att öppna upp sig för främlingar kan ha varit en bidragande orsak till det låga 

deltagande i supportgrupper som beskrivs i resultatet.  

Diskussion av KASAM-analys 

KASAM-analysen visar att pappor har många frågor och känner sig osäkra, både före och 

efter att de fick beskedet om diagnosen och att de upplevde låga nivåer av begriplighet under 

denna period. Kopplingen mellan bristande information och låg begriplighet hos föräldrar till 

barn med AST och kopplingen till lägre nivåer av KASAM i samband med att diagnosen 

kommuniceras har stöd i tidigare forskning (Olsson & Hwang, 2002).  

Pozo, Sarriá och Brioso (2014) menar att en allvarlig funktionsnedsättning kan få positiva 

effekter på pappors familjeliv, då krav och förväntningar i relationen med barnet blir tydliga-

re. Sambandet mellan tydliga förväntningar på relationen till barnet och positiva upplevelser 

hos pappor bekräftas i den här studiens KASAM-analys, där det framgår att pappor upplever 

en högre grad av meningsfullhet efter att de fått tid att anpassa sina förväntningar på framti-

den och relationen med barnen. 

KASAM-analysen visar också att pappor klarar av att anpassa sig till barnens diagnos och den 

nya tillvaron genom att se barnens svårigheter som utmaningar, bibehålla en positiv attityd 

trots svårigheter och genom att försöka se negativa situationer ur ett mer positivt perspektiv. 

KASAM-analysen visar att pappors problemfokuserade copingstrategier bidrar till en högre 

grad av meningsfullhet, vilket har stöd i tidigare forskning som visar att positiv och problem-

fokuserad coping är förknippad med högre nivåer av KASAM (Pareek och Jindal, 2014, Pozo 

et al., 2014).  
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Metoddiskussion 

Studien inleddes med en inledande litteratursökning, vilken enligt Friberg (2006) ligger till  

grund för problemformulering och syfte. I detta skede var studiens syfte inte klart formulerat 

och sökningar genomfördes allmänt om föräldraskap och barn med AST och syftade till att få 

det ”helikopterperspektiv” som beskrivs av Friberg (2006). En genomgång av tidigare littera-

turöversikter och artiklar visade att majoriteten av de studier som genomförts beskrev mam-

mors upplevelser och erfarenheter av att vara föräldrar till barn med AST. Detta kom att ligga 

till grund för studiens syfte, att undersöka hur studier beskriver pappors upplevelser av att 

vara förälder till barn med AST.  

Litteraturöversikten som metod upplevdes adekvat för att besvara syftet, då den möjliggjorde 

en sammanställning av resultat från flera studier, vilket gav en övergripande bild av fenome-

net ifråga. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är det komplexiteten i det fenomen som 

ska beskrivas och kvaliteten på den insamlade datan som avgör vilken mängd data som krävs. 

De tio kvalitativa artiklar som inkluderades bedömdes efter genomförd kvalitetsgranskning 

vara av tillräckligt hög kvalitet och innehålla en tillräcklig mängd data för att besvara studiens 

syfte. 

Studiens trovärdighet beror enligt Bryman (2011) på forskarens förmåga att beskriva verklig-

heten på ett sätt som är trovärdigt i andra människors ögon, vilket innebär att det är upp till 

läsaren att bedöma studiens trovärdighet. För att underlätta denna bedömning har representa-

tiva citat från studierna redovisats i resultatet, vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) 

stärker trovärdigheten då läsaren själv kan bedöma rimligheten i de tolkningar som gjorts.  

Graneheim och Lundman (2004) menar att en öppen dialog mellan kollegor bidrar till att sä-

kerställa att bedömningar utförs konsekvent över tid. Då studien genomförts av en ensam för-

fattare finns en risk för att datainsamling och analyser inte varit konsekventa, då författarens 

förståelse gradvis ökat under arbetets gång. För att motverka detta har alla tolkningar och ana-

lyser kontrollerats och jämförts ännu en gång efter att sammanställningen av analysen och 

resultatet färdigställts.     
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Slutsatser 

Litteraturöversikten visar att pappor tycks ha höga förväntningar på papparollen och relatio-

nen till barnen och att de behöver tid för att anpassa sina förväntningar efter beskedet om dia-

gnosen. Det framkom också att osäkerhet och brist på information tycks medföra lägre begrip-

lighet hos pappor och att de har stora behov av information efter att de får vetskap om diagno-

sen. Attityd och bemötande från personal inom skola, vård och myndigheter kunde hindra 

eller underlätta pappors anpassning till den nya rollen och därför efterfrågas empati och ly-

hördhet från professionella i mötet med pappor till barn med AST. 

Litteraturöversikten visar också att pappor värdesätter tid med barnen och att de lägger stor 

vikt vid att stödja barnens utveckling och vara tillgängliga både fysiskt och emotionellt. Rela-

tionen till barnen kan bidra till att pappor upplevde högre grad av meningsfullhet. Bristande 

bemötande och kommunikation i kontakt med skola och vård tycks dock ha en negativ effekt 

på pappors upplevelser av meningsfullhet.  

Litteraturöversikten belyser att pappor tycks ha svårt att släppa traditionella uppfattningar om 

mäns ansvar för familjens försörjning och att de i stor utsträckning förlitar sig på sina fruar i 

frågor som rör både hushåll och barnomsorg. Det framgår också att pappor upplever att de har 

otillräckliga resurser för att hantera krav från olika områden i livet och de upplever bristande 

socialt stöd och känner sig förbisedda i sammanhang som rör barnen med AST. Detta medför 

att de upplever en låg grad av hanterbarhet.   

Slutsatserna visar att pappor sätter stort värde på papparollen och vill vara delaktiga i barnens 

liv, men att både pappors och omgivningens attityder och uppfattningar kan påverka pappors 

delaktighet.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Mall för kvalitetsgranskning 

 

Artikel: Keller et al. (2014)  

1. Är syftet klart formulerat? 

Tydligt formulerat syfte. Studiens primära syfte var att utveckla en djup förståelse för 

fenomenet att vara pappa till ett barn med AST. Frågeställning: Hur tolkar pappor sina 

relationer till sina barn med AST? 

 

2. Hur är metoden beskriven? 

Tydlig metodbeskrivning och redovisning av teoretisk bakgrund. Semistrukturerade 

intervjuer med redovisade frågor. Tillvägagångssätt vid intervjuer och urval av delta-

gare beskrivs tydligt.  

 

3. Hur analyserades data? 

Intervjuer transkriberades och lästes av två forskare. Kodning gjordes först individu-

ellt, sedan gemensamt. Fynd jämfördes och teman formulerades gemensamt av fors-

karna. Datamättnad uppnåddes efter sju intervjuer.  

 

4. Finns det något etiskt resonemang? 

Godkännande från gransknings-kommitté och informerat samtycke inhämtades. Efter 

att intervjuer transkriberats raderades alla personuppgifter och namn byttes ut mot 

pseudonymer. Reflexivitet, trovärdighet och betydelsen av forskarnas bakgrund och 

eventuell påverkan på resultatet diskuterades.   

 

5. Hur har författarna tolkat studiens resultat?   

Resultatdiskussionen är något kortfattad men de tolkningar som görs är rimliga i för-

hållande till resultatet. Resultatet diskuteras i förhållande till tidigare forskning, fram-

tida forskningsfrågor och vilken betydelse det har för personal inom vård och skola.  


