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Litteraturstudie 
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Sammanfattning 

Bakgrund: I Sverige är prevalensen av diagnosen Aspergers syndrom cirka 
7,2 till 11 per 10 000 individer. Aspergers syndrom definieras som ett 
omfattande tillstånd med flera typiska drag från det autistiska spektrumet 
men med en normal eller hög intelligensnivå. Genom att beskriva hur det är 
att leva med Aspergers syndrom kan en ökad förståelse uppnås för denna 
typ av sociala och känslomässiga svårigheter. Syfte: Att belysa hur det är att 
leva med Aspergers syndrom ur ett individperspektiv. Metod: Studien 
utfördes som en allmän litteraturstudie och elva vetenskapliga artiklar 
granskades kritiskt, analyserades och resulterade i fem kategorier. Resultat: 
Resultatet visade att personer som lever med Aspergers syndrom har: en 
önskan att passa in i samhället, svårigheter att etablera relationer, 
svårigheter med kommunikation, upplever emotionella hinder samt har ett 
stort behov av familjens stöd.  Slutsats: En ökad kunskap om hur det är att 
leva med Aspergers syndrom kan underlätta för sjuksköterskor att samarbeta 
och kommunicera med personer som lider av detta syndrom 
 
 
 
Nyckelord: Aspergers syndrom, känsla, upplevelse, 
vuxna, omvårdnad 
 



3 
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From an individual perspective 
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Literature review 
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Abstract 

Background: In Sweden, the prevalence of the diagnosis of Asperger's 
syndrome is approximately 7.2 to 11 per 10 000 individuals. Asperger's 
syndrome is defined as a comprehensive state with several characteristic 
features from the autistic spectrum but with a normal or high intelligence 
level. By describing what it is like to live with Asperger's syndrome, a 
greater understanding is achieved for this type of social and emotional 
difficulties. Purpose: To illustrate how it is to live with Asperger's 
syndrome from an individual perspective. Method: The study was written 
as a common literature review and eleven scientific articles were critically 
reviewed, analysed and resulted in five categories. Result: The results 
showed that people living with Asperger syndrome have a desire to fit into 
society, difficulties to establish relationships, difficulties with 
communication, experiencing the emotional barriers and have a great need 
of family support. Conclusion: A greater knowledge of what it is like to live 
with Asperger's syndrome may facilitate nurses´ collaborating and 
communicating with persons suffering from this syndrome 
 
 
 
Keywords: Aspergers syndrome, adults, emotion, 
experience, nursing 
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INLEDNING 

 

På grund av att personer med Aspergers syndrom har en oförmåga att ”läsa mellan 

raderna” uppstår missuppfattningar ständigt i mötet med andra människor (Norrö, 

2006). Mycket av missuppfattningarna beror också på dålig ”tajming” hos 

personer med Aspergers syndrom och att de inte använder någon inledning när de 

yttrar sig utan kommunicerar ”rakt på sak”. Sättet som budskap framförs på är av 

stor betydelse i kommunikationen och att vara allt för rak kan uppfattas fientligt 

av omgivningen och leda till irritation, misstolkning och ett felaktig bemötande 

(a.a.). Genom att beskriva hur det är att leva med Aspergers syndrom kan en ökad 

förståelse uppnås för denna typ av sociala och känslomässiga svårigheter.  

(Steindal, 1997). En ökad kunskap om vilka svårigheter personer med Aspergers 

Syndrom upplever kan bland annat har betydelse för vårdpersonal. 

 

BAKGRUND 
 

En svensk studie som publicerades (2006) visade att prevalensen av Aspergers 

syndrom är cirka 7,2 till 11 per 10 000 individer (Gillberg, Cederlund, Lamberg & 

Zeijlon, 2006). I studien framkommer också att det finns mycket stora 

könsskillnader (a.a.). Syndromet är två till tio gånger vanligare hos män och visar 

sig annorlunda hos män än hos kvinnor (Nylander, 2001). Det finns många 

spekulationer kring orsaken till detta. En orsak kan vara att diagnoskriterierna och 

beskrivningarna baseras på en manlig grupp medan kvinnor kan ha lättare för 

socialt samspel och därmed bli svårare att upptäcka (a.a.). 

 

Begreppet Aspergers syndrom väcker andra föreställningar hos befolkningen än 

autism och kan ha stor betydelse för identiteten och självkänslan hos dem det 

berör (Steindal, 1997). En del personer med Aspergers syndrom kämpar för att 

vara som ”andra” personer och vill ibland inte ha en diagnos eftersom det kan 

upplevas som en stämpel för livet. Trots detta så brukar diagnosen upplevas hos 

vissa som en befriande lättnad (a.a.).  
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Aspergers syndrom definieras som ett omfattande tillstånd med flera typiska drag 

från det autistiska spektrumet men med en normal eller hög intelligensnivå (Allen, 

Evans, Hider, Hawkins, Pecket & Morgan, 2008). Syndromet orsakar allvarliga 

problem i det sociala samspelet. Aspergers syndrom förutsätts vara ett medfött 

tillstånd och kännetecknas bland annat av självcentrering, fascinerande snäva 

intressen som ofta utesluter andra aktiviteter, tvångsmässiga rutinbehov, 

pedantiskt språk och ordförråd, begränsad eller olämpligt icke- verbal 

kommunikation, svårighet i ögon och kroppskontakt, tendens att engagera sig i tal 

om specialintressena, planeringssvårigheter och en motorisk klumplighet. 

Beteendeavvikelserna och de emotionella störningarna medför ett väsentligt 

handikapp i det vardagliga livet. En del personer med syndromet löper betydligt 

större risk att bli missförstådda i samhället på grund av dålig impulskontroll, 

bristande empati och bristande social förståelse. De kan även ha svårt att inse 

konsekvenserna av sitt beteende, följa regler och kan bli utnyttjade av andra 

människor som en följd av deras oförmåga att förstå relationer (a.a.). 

 

Personer med Aspergers syndrom har inga särskiljande fysiska drag utan istället 

uppfattas han/hon av andra människor som annorlunda på grund av sitt ovanliga 

beteende och märkliga sätt att yttra sig (Attwood, 2000). Detta leder ofta till 

”sociala krockar” med omgivningen (Norrö, 2006). Lika ofta som en person med 

Aspergers syndrom missuppfattar vad andra menar, kan det lika ofta vara tvärtom. 

Missuppfattningar upplevs som generande och plågsamma och att gång på gång 

antas ha dåliga avsikter kan kännas tungt. När individer med Aspergers syndrom 

försöker vara hjälpsamma men istället råkar göra folk arga förstår de ingenting 

och när de beskriver någonting sakligt och objektivt, så kan omgivningen uppfatta 

det som ett angrepp (a.a.). För att samspel med andra människor ska fungera krävs 

förmågan att förstå andra och att själv göra sig förstådd med hjälp av en bra 

kommunikation (Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2005). 

 

Kommunikation och samarbete med patienten är en central aspekt av 

omvårdnaden (Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2005). För att kunna uppnå detta 

måste den hjälp som ges inte bara bygga på yrkeskunskaper utan på god kunskap 

om patienten som person. Sjuksköterskan bör därför veta hur patienten har det och 
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vem han eller hon är för att kunna anpassa stödet därefter. Omvårdnaden bör 

därför individualiseras. Förutom sjuksköterskans teoretiska kunskaper måste hon 

eller han använda sina sinnen medvetet och uppmärksamt i mötet med den 

enskilda patienten. Förmågan att observera, se, lyssna, känna och leva sig in i 

patientens situation är absolut nödvändigt i mötet (a.a.). 

 

En sjuksköterskas profession karakteriseras av ett kunskapsprivilegium vilket 

innebär att skapa kunskap, förmedla denna och slutligen använda den nya 

kunskapen (Friberg, 2006). Sjuksköterskans särskilda position kan påverka 

patientens upplevelse genom att stödja, undervisa, vägleda, uppmuntra och visa 

förståelse och empati (a.a.). I kompetensbeskrivningen för legitimerad 

sjuksköterska framgår det att sjuksköterskan ska ha förmåga att bemöta patienten 

med lyhördhet och respekt (Socialstyrelsen, 2005). Patienten ska känna trygghet 

och välbefinnande samt få individuell anpassad information (HSL,1982:763 ). 

Genom att föra dialog med patienten och/eller närstående ges stöd och vägledning 

som möjliggör delaktighet i vård och behandling (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Grunden för omvårdnaden bör bygga på respekt, förståelse och ett bra bemötande 

(Nylander, 2001). För att kunna stödja och bemöta personer med Aspergers 

syndrom på ett empatiskt och pedagogiskt sätt är det viktigt för vårdpersonal, 

föräldrar och släktingar att försöka sätta sig in i hur personer med detta syndrom 

fungerar (Attwood, 2000).  Att ha kunskap och förståelse för personer med 

Aspergers syndrom kan underlätta sjuksköterskans bemötande och 

kommunikation med patienter som har detta funktionshinder. I mötet med 

patienter med detta syndrom kan vårdpersonal lära sig mycket om 

kommunikation, om människans specifika och sociala förmåga, om mentalisering 

och om alla sätt som finns att vara annorlunda (Nylander, 2001). 

SYFTE 
Syftet med denna studie var att belysa hur det är att leva med Aspergers syndrom 

ur ett individperspektiv. 
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METOD 
Design 

En allmän litteraturstudie genomfördes för att söka och sammanställa resultat från 

tidigare gjorda empiriska studier. Genom att beskriva kunskapsläget inom ett 

specifikt område, underlättas sjuksköterskans tillgång till sammanställt 

forskningsresultat (Forsberg & Wengström 2003). En systematisk granskning 

genomfördes för att få fram relevant material av vetenskapliga artiklar (a.a.). 

Urval  

Artiklar som inkluderades handlade om vuxna med Aspergers syndrom mellan 

nitton år och uppåt. Exkluderades gjordes artiklar som enbart handlade om barn. 

Litteratursökningen omfattade artiklar som var peer-reviewed och på engelska. 

Tidsbegränsning för publicering gjordes mellan åren 1999-2009 för att få så 

aktuella resultat som möjligt.  

Datainsamling   

Identifiering av sökord gjordes utifrån syftet och ämnesområde. Artiklarna söktes 

i databaser som; PubMed, PsychInfo och Cinahl. Manuell sökning gjordes av 

artiklarna och fem artiklar hittades. En avhandling påträffades och beställdes, 

därifrån gjordes ytterligare en manuell sökning och en artikel valdes ut. Artiklarna 

söktes vidare i elektroniska tidskrifter. Studiens resultat baseras på 11 

vetenskapliga originalartiklar som var refereegranskade och publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter. Sökord som användes var: Asperger*, adult*, autism, 

encounter, life experience, phenomenology och quality of life. Sökorden användes 

i olika kombinationer, vissa med trunkering samt boolska operatorer (Bilaga 1).  

Genomförande 

Första urvalet av artiklarna gjordes genom att både läsa abstracten och resultatet. 

De valda artiklarna var 24 och publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Artiklarna 

kontrollerades i jämförelse med studiens syfte och inklusionskriterier. Granskning 

av artiklarnas kvalité och användbarhet gjordes med hjälp av Röda Korsets 

granskningsmall av vetenskapliga artiklar. Efter granskningen kvarstod totalt elva 

artiklar.  
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Analys 

Artiklarna lästes både enskilt och gemensamt för att skapa en känsla av helhet av 

innehållet. För att få så korrekt resultat som möjligt översattes artiklarna till 

svenska och lästes både på engelska och svenska upprepade gånger. Artiklarna 

lästes enskilt och tillsammans för att öka tillförlitligheten. En större fokus lades på 

artiklarnas resultat. Därefter gjordes en artikelöversikt på de valda artiklarna. Vi 

valde att analysera artiklarna induktivt. Under genomläsningen fokuserade vi på 

att identifiera nyckelord som svarade på syftet. Exempel på olika nyckelorden var 

kommunikation, verbal, ansiktsuttryck, inte passa in, inte accepteras i samhället, 

vänner, familj och relationer. Nyckelorden samlades i olika grupper och bildade 

kategorier. Analysen resulterade i fyra kategorier: Önskan att passa in i samhället, 

Upplevelser av att etablera relationer, Svårigheter med kommunikation och 

Behov av familjens stöd.    

Etiska överväganden  

Artiklarna som användes i litteraturstudien grundas på studier som granskats och 

godkänts av en etisk kommitté eller efter godkännande av informanter. Den etiska 

kommittén har till uppgift att skydda personer som medverkar i studien genom att 

säkerställa att personerna vet att de har rätt att avbryta sin medverkan i studien när 

som helst (Stryhn, 2007). Grundläggande etiska principer vägleder 

omvårdnadsforskningen i vad som gäller för professionen, det handlar om 

autonomiprincipen som innefattar grundsatser om integritet, sårbarhet, värdighet, 

rättviseprincipen och godhets - och icke – skada – principerna (a.a.).  

RESULTAT 
Önskan om att passa in i samhället 

En av upplevelserna som personer med Aspergers syndrom belyste var känslan av 

att inte vara accepterad och att inte passa in i samhället (Punshon, Skirrow & 

Murphy, 2009). Flera studier visade att personer med Aspergers syndrom har en 

stark önskan att passa in (Ryan & Räisänen, 2009; Portway & Johnson, 2005; 

Hurlbutt & Chalmers, 2002). De är för det mesta medvetna om att de skiljer sig åt 

och att de måste kämpa för det (MacLeod & Johnston, 2007). De kräver inte att 

vara som alla ”andra” människor utan har en önskan om att bli accepterad. 
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Strävan att ”passa in” hade påverkat många av deltagarna i studierna 

känslomässigt (Hurlbutt & Chalmers, 2002; Ryan & Räisänen, 2009; Portway & 

Johnson; 2005). 

 

En del personer med Aspergers syndrom hade passerat barndomen och tonåren 

utan att ha fått någon förståelse för sina problem (Ramsay, Brodkin, Cohen, 

Ekman, Listerud, & Rostain, 2005; Punshon, Skirrow & Murphy, 2009). De hade 

erfarit mobbning och kritik från andra människor innan de blivit diagnostiserade 

som Aspergers syndrom (a.a.). Felaktiga diagnoser som till exempel Schizofreni 

förekom hos personer med Aspergers syndrom, vilket ofta ledde till misslyckade 

vårdinsatser och en förstärkt känsla hos personen av att inte passa in (Punshon, 

Skirrow & Murphy, 2009). Deltagarna kände ofta en lättnad över att få diagnosen 

Aspergers syndrom eftersom det gav en förklaring till de händelser de varit med 

om och kunde integrera de i sin identitet (MacLeod & Johnston, 2007; Ryan & 

Räisänen, 2009). 

 
 …if I had known I had Asperger’s earlier. 

 I would have been more aware of my problems . . . and better able to cope with them.  
 (Punshon, Skirrow & Murphy, 2009 s 276) 

 

De flesta människor lär sig endast genom att titta på hur andra människor beter sig 

och utvecklar sociala "trick och knep" för att enklare medverka i samhällslivet 

(Ryan & Räisänen, 2009). Personer med Aspergers syndrom upplever svårigheter 

med detta och får därför anstränga sig mycket mer. I Ryans och Räisänens studie 

berättade deltagarna också om hur de många gånger tvingat sig att ”stå ut” i 

sociala situationer som de egentligen ogillade. Känslan av att umgås med andra 

människor, vara med på musikspelningar eller vistas i korridorerna under 

universitetstiden beskrivs som besvärlig men uthärdades på grund av att de ville 

lära sig att besegra problemen och delta i den sociala gemenskapen (a.a.). I en del 

studier talade deltagarna om hur de använde böcker om kroppsspråk för att lära 

sig att bete sig ”normalt” (Punshon et al., 2009). I en annan studie berättade 

deltagarna om hur de insett att de aldrig någonsin kunde bli ”normala” och därför 

var tvungna att förstå och acceptera situationen (Hurlbutt & Chalmers, 2002). 
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Personer med Aspergers syndrom önskar att vara sociala utan att “sticka ut” 

(Punshon et al., 2009). Dessa personer upplevde att de var tvungna att anstränga 

sig för att dölja sina svårigheter och beteende inför sociala möten. Trots alla 

ansträngningar insåg de att de misslyckades och att känslan av utanförskap ökade 

(a.a.). Känslan av utanförskap upplevdes som ett problem vilket hindrade dem 

från att vara en del av det sociala livet. Även om de kunde vara medvetna om vad 

som hände kunde de inte känna sig delaktiga (Ryan & Räisänen, 2009). Enligt 

Ramsay et al., (2005) var förekomsten av depression och social ångest hos vuxna 

patienter med Aspergers syndrom högre än personer utan syndromet. Detta kan ha 

samband med det ökande sociala kraven på alla områden i vuxenlivet eller kan 

utgå från ångesterfarenheter av social fobi. En del personer med Aspergers 

syndrom upplever ångest inför sociala situationer på grund av deras oförmåga att 

förutse vad som kan/ska hända i mötet. Individer med Aspergers syndrom blir 

oroliga över vad de inte kan tolka medan personer med social fobi blir oroliga 

efter vad de misstolkar (a.a.). Långvarig ångest kan leda till depression och ökad 

social tillbakadragenhet som i sin tur kan leda till känsla av utanförskap (Portway 

& Johnson, 2005).  
 

 I think that people only need to know me for a short time to realize      that there is 

something wrong. I was trying to cover it up and pretend I was ‘normal’ and pretend 

that everything was okay when inside I was dying of pain because it was all going 

wrong and it was all difficult and nothing made sense. 

                         (Punshon, Skirrow & Murphy, 2009 s 275) 

 

 

Upplevelser av att etablera relationer  

I Ryan & Räisenäns (2009) studie upplevde vissa deltagare en känsla av socialt 

och emotionell avstånd från familjen och kamrater vilket de mådde dåligt av. 

Svårigheterna att etablera relationer till andra människor kvarstod genom livet och 

upplevdes frustrerande (a.a.).  

 

Vissa personer med Aspergers syndrom verkade klara sig själva genom att gömma 

sig bakom sina speciella intressen, sina rutiner och privata bekymmer och 
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upplevde mindre intresse av att ha nära vänner och sexuella relationer (Ryan & 

Räisänen, 2009; Ramsay et al., 2005). Men det fanns också personer med 

Aspergers syndrom som längtade efter närhet, och som lyckades skapa vänskap 

med folk av sitt eget kön som ofta inte hade några sociala problem själva (Ryan & 

Räisänen, 2009). Skapande av sexuella relationer var emellertid mycket svårare 

och många personer med Aspergers syndrom upplevde att deras självkänsla 

ytterligare försvagades när de försökte skapa intima relationer och blev avvisade. 

Upprepade misslyckande i sociala relationer kunde ge upphov till ångest (a.a.).  

 

Personer med Aspergers syndrom beskrev vidare i studien om sina långsiktiga 

relationer med ”normala” människor (Ryan & Räisänens (2009). De berättade hur 

svårt det kändes att integrera, kommunicera och förstå vad som krävdes för att 

upprätthålla en nära relation (a.a.). Önskan av emotionell intimitet fanns hos 

många personer med Aspergers syndrom trots deras oförmåga att finna och bevara 

den sorters relationer (Müller, Schuler & Yates, 2008). Nästan alla berättade om 

sin önskan att ha många och djupare vänskapsrelationer men kände tveksamhet 

och rädsla om vad det skulle kunna medföra (a.a.). 

                       
         In many ways I sort of wanted to have a relationship because 

         that is what really you are supposed to do. That is what normal 

         people do but being in that situation was just something I felt so 

        uncomfortable I didn’t want to have that sort of level of intimacy. 

                                      (Ryan & Räisänen, 2009 s.4) 

 

Svårigheter med kommunikation 

Svårigheter när det gäller förståelsen av abstrakt språk och förstå nyanser i den 

sociala interaktionen karakteriserar personer med Aspergers syndrom (Paterson, 

2008).  I Ryan & Räisänen (2009) och Portway & Johnson (2005) studier 

upplevde deltagarna problem med känslomässig kommunikation. De kände 

svårigheter att förstå andras känslor som till exempel glädje och ilska eftersom de 

själva inte kunde kommunicera med deras känslor samt uttrycka dem. Även om de 

upplevde många känslor kunde de inte riktig förklara dem (a.a.). I en annan studie 

framkom det att personer med Aspergers syndrom har svårighet att uttrycka och 
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lokalisera fysisk smärta. I samband med detta bör kommunikation ytterligare 

uppmärksammas (Kyrkous, 2005). 

 

Personer med Aspergers syndrom är visuella inlärare och tänkare och tar ofta 

saker bokstavligt (Hurlbutt & Chalmers, 2004; Mûller, Schuler & Yates, 2008). 

Korta meningar med mindre information är enklare för dem att förstå (a.a.). 

Personer med Aspergers syndrom kan ha akademiska problem, som relaterar till 

sociala och kommunikativa brister (Jennes-Coussens, Magill-Evans & Koning, 

2006). Somliga av deltagarna upplevde rädsla för missförstånd av kroppsspråk 

och ansiktsuttryck samt hade svårigheter att tolka och använda gester och toner i 

rösten (Hurlbutt & Chalmers, 2004; Müller et al., 2008). De kunde även ha 

svårigheter att förstå ironi, sarkasm och insinuationer. Vissa deltagare föredrog att 

interagera via datorn istället för att engagera sig ansikte mot ansikte i 

kommunikationen (a.a.).  

 
I can’t pick up on body language or hidden meanings,  

or what people are really saying when they’re saying that in-between-the-lines stuff                          

(Mûller, Schuler & Yates, 2008 s. 179) 

 

Behov av familjens stöd 

Föräldrar till vuxna med Aspergers syndrom gav regelbundet mycket mer stöd än 

vad som är vanligt i deras ålder (Portway & Johnson, 2005). De ansåg i allmänhet 

att deras söner eller döttrar var i större behov av hjälp. Denna skillnad finns också 

i många andra ”normala” familjer utan funktionshinder, men i studien framkom 

det att det är mycket vanligare och mer uttalat hos denna grupp. Individer med 

Aspergers syndrom ansåg att det var bara föräldrarna som förstod deras grad av 

beroende och utsatthet samt ställde upp och vägledde de genom livet (a.a.).  I en 

annan studie berättade deltagarna om att deras familj och vänner var medvetna om 

dessa skillnader långt innan de fick sin diagnos (Punshon, Skirrow & Murphy, 

2009). 
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I en av studierna berättade tre deltagare om hur stödet i deras liv ökade deras 

självkänsla och värde i samhället (Hurlbutt & Chalmers, 2002). Det kändes 

positivt för deltagarna att få familjestöd och engagemang. Många av deltagarna 

upplevde att deras mödrar, var de som hade haft den största rollen i deras liv. 

Redan från tidig ålder och framåt så hade anhöriga, främst mödrarna, varit mycket 

aktiva i arbetet att lära sina barn att växa upp och lära sig av livet. Tidigare fanns 

det inte mycket information eller kunskap om vad Aspergers syndrom var. 

Upplevelser om Aspergers syndrom har i dagsläget blivit mer tillgängligt och 

utbrett. Med all det stöd och information som finns idag kan föräldrar fortsätta att 

spela en stor del i sina barns liv och behöver inte längre göra det ensam (a.a.). 

 
 It is true that my family helped me a lot over the years. Also, they get better with 

understanding me as time goes by. I’m getting closer to people in my family, talking to 

them more. I am realizing I can’t do things alone and I just need their support. 

                              (Hurlbutt & Chalmers, 2002 s. 107) 

 

DISKUSSION 
Metoddiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa hur det är att leva med Aspergers 

syndrom ur ett individperspektiv. Sökning av vetenskapliga artiklarna gjordes i 

olika databaser som har fokus i omvårdnaden. Ett flertal sökningar utfördes med 

flera olika sökord i olika databaser men endast ett fåtal träffar hittades. Författarna 

anser att om fel sökord har använts kan fler studier finnas som svarar på syftet. 

Tips om att det fanns ytterligare en användbar databas vid namn ERIC kom tyvärr 

ganska sent och tiden var begränsad för att göra ytterligare en ny sökning. 

Förmodligen skulle ett bredare resultat ha uppkommit om databasen ERIC 

använts. Resultatet är baserat på endast elva artiklar. Arbetets trovärdighet kan ha 

påverkats av att antalet artiklar som handlade om upplevelsen av syndromet varit 

få. Studierna som hittades handlade mest om syndromets karaktär men inte så 

mycket om omvårdnad och individers upplevelse av syndromet. Granskning av 

artiklarna gjordes av enligt Röda Korsets granskningsmall och ansågs svårt när det 

gällde att bedöma artiklarnas kvalitet. Detta kan ha medfört att artiklar med låg 
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kvalitet kan ha inkluderats på grund av osäkerhet i bedömningen. Artiklarna som 

användes i litteraturstudien var endast på engelska eftersom det inte fanns några 

artiklar skrivna på svenska. Det engelska språket var ett stort hinder när det gällde 

översättningen av sökord samt artiklar. Samtliga artiklar översattes till svenska för 

att få en djupare förståelse av innehållet. Ett Internetbaserad engelsk-svenskt 

lexikon användes för översättning. När artiklarnas var översatta och analyserade 

blev det klart vilka kategorier som kunde användas vid sammanställningar av 

resultat (Friberg, 2006). Möjligheten finns att betydelsefullt material missades på 

grund av språkbegränsningen. Artiklar på andra språk såsom japanska, spanska 

och franska med engelsk abstract framkom under sökningen. Citaten som 

presenterades i resultatet behölls på engelska för att undvika misstolkningar. 

 

Författarnas förförståelse var att personer med Aspergers syndrom hade svårt att 

integreras i samhället. Psykiska hälsoproblem som depression, självmord, 

isolering, ångest och aggressivitet framkom vara av betydelse, vilket författarna 

inte hade förväntat sig. Om allt relevant material funnits med så skulle 

genusperspektivet troligtvis ha sett annorlunda ut eftersom de studier som ingår i 

resultatet presenterar övervägande mäns perspektiv. Dessa kan ha innehållit 

relevant material som fick exkluderas. Studien innehåller både kvantitativa och 

kvalitativa studier vilket kan vara ens styrka då olika information framkom ur 

artiklarnas resultat (Forsberg & Wengström, 2003). I studierna förekom olika 

åldrar i vuxenlivet och därmed kunde olika perspektiv tas med. Artiklarna i 

litteraturstudien överrepresenterade länder i västvärlden. Överförbarheten av 

litteraturstudiens resultat är därför tveksamt pga. kulturella faktorer. 

Resultatdiskussion  

Syftet med litteraturstudien var att belysa hur det är att leva med Aspergers 

syndrom ur ett individperspektiv. I resultatet har författarna kommit fram till olika 

begränsningar som personer med Aspergers syndrom möter. Utifrån resultatet vill 

vi diskutera de viktigaste fynd som har betydelse för ssk omvårdnad av personer 

med Aspergers syndrom. Dessa är hur kommunikations-, och relationssvårigheter 

kan uppstå, upplevelse av identitetens självbild samt hur stor betydelse familjen 

har för personer med Aspergers syndrom.  
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Kommunikation är ett redskap som patienten har till förfogande för att meddela 

sin uppfattning av världen, upplevelser och känslor (Kirkevold & Stromsnes 

Ekern, 2003). Svårigheter att tolka, förstå och uttrycka verbal kommunikation och 

kroppsspråk kan leda till olika hinder och missförstånd (MacLeod & Johnston, 

2007; Portway & Johnson, 2005; Ryan & Räisenän, 2009). Enligt MacLeod & 

Johnston, Portway & Johnson och Ryan & Räisenäns studier har personer med 

Aspergers syndrom har problem att kommunicera när det gäller sociala 

interaktioner och känsloladdade intentioner som fungerar som en form av social 

bindning och krävs för att bevara en flytande interaktionell dynamik hos den 

”normala” befolkningen. ”Normala” människor har en tyst ”känsla för detta 

spel/kommunikation” snarare än att de följer kommunikationens tydliga regler. 

Personer med Aspergers syndrom har dock inga bekymmer vad gäller utbyte av 

information och fakta, vilket även styrks av flera studier. 

 

Kommunikationsproblem kan också innebära begränsningar i att förstå och 

utrycka sina känslor såsom kärlek, glädje, sorg och smärta. Svårigheter att 

identifiera grundproblematiken kan skapa onödigt lidande för personer med 

Aspergers syndrom. Det kan exempelvis vara svårare att lokalisera smärta och få 

utlopp av smärtan för en individ med Aspergers syndrom vilket förstärks av 

Kyrkou, 2005 och Ryan & Räisenäns, 2009. I en studie framkom det att kvinnor 

med Aspergers syndrom har långvarigare smärta och svårare att uttrycka denna 

verbalt jämfört med kvinnor i allmänhet och vilken de uppvisade genom 

beteendeförändringar (Kyrkous, 2005). I sjuksköterskans arbete ingår att kunna 

tolka och bedöma smärta hos patienter genom verbal kommunikation, via 

ansiktsuttryck och genom VAS-skala. När det gäller patienter med Aspergers 

syndrom bör sjuksköterskan vara medveten om de kommunikationssvårigheter 

som förekommer hos dessa patienter. Kommunikationen mellan patient och 

sjuksköterska är avgörande, för att sjuksköterskan ska kunna förstå patientens 

upplevelse och tolka patientens behov vilket styrks av Birkler, 2007 och Kyrkous, 

2005. 

 

Många personer med Asperger syndrom upplever svårighet att förstå andra 

människors sätt att kommunicera och har bristande förmåga i det sociala 
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samspelet, vilket gör det svårt för dem att etablera relationer (Larsson Abbad, 

2007; Müller, Schuler & Yates, 2008; Portway & Johnson, 2005; Punshon, 

Skirrow & Murphy, 2009). Relationer anknyter till det som utspelas mellan 

människor och visar sig i kommunikation och samspel (Kirkevold & Stromsnes 

Ekern, 2002). Brist på både kommunikation och relation hos personer med 

Aspergers syndrom kan många gånger leda till isolering och psykiska svårigheter 

som ångest och depression, vilket även styrks av Larsson Abbad,( 2007), Müller, 

Schuler & Yates,(2008), Portway & Johnson,(2005) och Punshon, Skirrow & 

Murphy, (2009). Personer med Aspergers syndrom finns ofta i vården på grund av 

deras psykiska bekymmer. Det är viktigt för sjuksköterskan att kunna nå patienten 

i det tillstånd patienten befinner sig i för att utveckla en samarbetsrelation (a.a.). 

Sjuksköterska-patient relationen är en grundläggande aspekt av professionell 

omvårdnad från patientens perspektiv (Halldorsdottir, 2008). Det finns vissa 

förutsättningar för att en sjuksköterska-patient relation ska kunna utvecklas. En 

förutsättning är att sjuksköterskan ska uppfattas av patienten som: att hon/han tar 

hand om patienten både som person och som patient och därför läggs fokus på 

patientens upplevelsevärld (a.a.).  I en studie beskrev en deltagare vikten av att 

andra ska kunna föreställa sig den inre världen för varje individ med Aspergers 

syndrom (Müller, Schuler, & Yates, 2008). Genom att förstå patienter med 

Aspergers syndroms livsvärld kan sjuksköterskan uppnå värdefull information och 

kunskap samt få större förståelse för att det finns olika världar (Birkler, 2007; 

Hurlbutt & Chalmers, 2002; MacLeod & Johnston, 2007). 

 

Författarna anser att det finns ett starkt samband mellan kommunikation och 

relation. En otydlig kommunikation kan troligen leda till en dålig relation eller 

ingen relation alls. Sjuksköterskan når patienten genom att ställa frågor som är 

specifika för den enskilda patienten (Halldorsdottir, 2008). Det är viktigt att 

sjuksköterskan tänker på vilka svårigheter personer med Aspergers syndrom kan 

ha och anpassa sig efter patientens förmåga genom att försöka lyssna och förstå. 

Även om en djupare kontakt inte utvecklas på en gång kan den uppskattas av 

patienten.  Det krävs en djupare kunskap i samtalet mellan sjuksköterskan och 

patienter med Aspergers syndrom. Sjuksköterskan kan exempelvis använda sig av 

korta meningar, tydligare språk, specifika frågor i syfte att undvika missförstånd 
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samt ge patienten tid att tänka igenom innan nästa fråga ställs. Tyvärr har 

sjuksköterskan i dagens samhälle alltmera tidsbrist och får ofta arbeta en stressad 

arbetsmiljö. Detta kan vara en nackdel i mötet med patienter som har svårt med 

kommunikation. Mer tid och tålamod behövs för att kunna nå patienter som lider 

av Aspergers syndrom vilket bekräftas i flera studier (Halldorsdottir, 2008; Allen 

et al., 2008). 

 

Många personer med Aspergers syndrom har under flera år upplevt känslor av att 

inte passa in och att vara udda utan en uppenbar förklaring till varför det är så 

(Hurlbutt & Chalmers, 2002; Punshon, Skirrow & Murphy, 2009). Enligt 

Antonovsky (2005) är känsla av sammanhang i livet en resurs för att klara av 

olika livssituationer. De begrepp som Antonovsky (2005) beskriver är 

begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet. Genom mottagande av diagnosen 

för Aspergers syndrom kunde personer med denna diagnos få en förklaring till sitt 

annorlunda beteende och införliva diagnosen med sin identitet (Hurlbutt & 

Chalmers, 2002; Hurlbutt & Chalmers, 2004; Punshon et al., 2009). Kunskap om 

Aspergers syndrom bidrog också till insikt av funktionshindret och hjälpte dessa 

personer att hantera sin situation på ett bättre sätt. De kunde använda sig av olika 

strategier som exempelvis intensiv träning av önskvärda beteenden, observation 

och härmning av andra samt av internetsidor för att lära sig att kommunicera på 

ett bättre sätt. Acceptans av syndromet kan vara betydelsefullt för den personliga 

utvecklingen och integrationen med andra människor (a.a.).  

 

Vi föreslår att personer med Aspergers syndrom och deras familjer bör få 

tydligare information om vad diagnosen innebär av kvalificerat personal. Vikten 

av en sådan information till anhöriga bekräftas också av Hurlbutt & Chalmers, 

(2002), Hurlbutt & Chalmers,(2004) och Punshon et al., 2009). Genom att lära 

känna sina brister och styrkor kan personer med Aspergers syndrom bli mer 

delaktiga i samhället. Detta kan även öka motivationen till att söka ett lämpligt 

arbete efter egen förmåga. Dessutom har denna självkännedom betydelse för 

sociala sammankopplingar och hjälper individer att utveckla en känsla av 

acceptans och eventuellt en känsla av värdighet. En tidig diagnos kan därför ge ett 
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tidigare stöd vilket troligen kan leda till positiva psykologiska effekter samt hindra 

de negativa sådana för dessa individer (a.a.). 

 

För vuxna med Asperger syndrom är relationen till föräldrar och syskon den 

närmaste relation som de har den närmsta de har (Larsson Abbad, 2007). Enligt 

Kirkevold och Stromsnes Ekern (2002) har familjen och föräldrarna en central 

betydelse i människans liv. Många föräldrar till vuxna med Aspergers syndrom 

utvecklade strategier att träna sina barn i social kompetens då föräldrarna 

upplevde att det var deras ansvar att få barnet att passa in i samhället (Hurlbutt & 

Chalmers, 2002). Personer med Aspergers syndrom uppskattade högt det mentala 

stöd de hade fått av sina föräldrar under barndomen. Detta ansvar kan bli en stor 

påfrestning för hela familjen vilket kan leda till att familjens jämvikt rubbas 

(Kirkevold & Ekern, 2003; Larsson Abbad, 2007; Müller, Schuler, & Yates, 2008; 

Portway & Johnson, 2005). Vissa familjer upplevde en dålig social integration på 

grund av deras barns funktionshinder.  Författarna tror att det kan bero på att 

integration med andra familjer ofta sker genom barnens vänskap och kamratskap i 

skolor och på fritiden eller att föräldrarna upplevde skam över barnets beteende 

vilket också kunde försvåra integrationen med andra föräldrar.  

 

Det är svårt att leva med en familjemedlem som har psykiska problem och 

ovissheten om i vilket riktning det psykiska problemet kommer att utvecklas kan 

ge en existentiell smärta för alla i familjen (Kirkevold & Ekern, 2003). Ett 

samarbete mellan familjen, patienten och vården kan bidra till ett bättre liv för 

både familj och den drabbade. Sjuksköterskan kan erbjuda familjesamtal, 

information om ekonomiskt stöd och avlastningsplatser (a.a.). För att minska de 

negativa effekterna kan olika stödjande organisationer engageras och 

sjuksköterskan kan uppmuntra familjen till egen förmåga att hantera situationen 

mer positivt (Kirkevold & Ekern, 2003; Larsson Abbad, 2007; Müller, Schuler, & 

Yates, 2008; Portway & Johnson, 2005). Vissa föräldrar stödjer sina vuxna barn 

både emotionellt och ekonomiskt under många år och oroar sig över hur framtiden 

kommer att bli för barnen utan föräldrarnas stöd. Det finns en risk att föräldrar 

överbeskyddar sina barn på grund av rädsla och osäkerhet, men om barnen kanske 

hade fått lite mer frihet att utforska livets risker så kunde möjligtvis en större 
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självständighet uppnås. Detta kan på så sätt minska barnens beroende av 

föräldrarna (a.a.). 

Slutsats 

Syftet med litteraturstudien var att få en ökad förståelse för hur det är att leva med 

Aspergers syndrom samt vilka svårigheter dessa individer träffar på i vardagen. 

Aspergers syndrom visade sig vara ett dolt funktionshinder som inte syns på 

utsidan. Konsekvenser av det dolda funktionshindret kan yttra sig i 

kommunikations-, och relationssvårigheter. Följden kan vara att personer med 

Aspergers syndrom får det svårare att passa in i samhället än ”normala” 

människor. Genom att upplysa hur personer med Aspergers syndrom upplever sitt 

funktionshinder kan det hjälpa sjuksköterskor att samarbeta och kommunicera 

bättre med patienter som lider av detta syndrom. Sjuksköterskan kan på så vis 

erbjuda individuell vård till dessa patienter. Resultatet kan vara till nytta för 

sjukvårdspersonal, personal på arbetsplatser, vuxenskolor, anhöriga och till 

personer med Aspergers syndrom. Ännu mer forskning skulle behövas om ämnet 

och om upplevelser av att leva med Aspergers syndrom.  
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Bilaga 1 
 
Diagnoskriterier för Asperger syndrom enligt DSM-IV-TR (Mini-D-IV; 
2002) 
 
A. Kvalitativt nedsatt förmåga till social interaktion, vilket visar sig på minst 
två av följande sätt: 
(1) påtagligt bristande förmåga att använda varierande ickeverbala 
beteenden såsom ögonkontakt, ansiktsuttryck, kroppshållning och 
gester som ett led i den sociala interaktionen 
(2) oförmåga att etablera kamratrelationer som är adekvata för 
utvecklingsnivån 
(3) brist på spontan vilja att dela glädje, intressen eller aktiviteter med 
andra (t. ex. visar inte, tar inte med sig eller uppmärksammar inte 
andra på sådant som är av intresse) 
(4) brist på social eller emotionell ömsesidighet 
 
B. Begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i beteende, intressen och 
aktiviteter vilket tar sig minst ett av följande uttryck: 
(1) omfattande fixering vid ett eller flera stereotypa och begränsade 
intressen som är abnorma i intensitet eller fokusering 
(2) oflexibel fixering vid specifika, oändamålsenliga rutiner eller 
ritualer 
(3) stereotypa och upprepade motoriska manér (t. ex. vifta eller vrida 
händerna eller fingrarna, komplicerade rörelser med hela kroppen) 
(4) enträgen fascination inför delar av saker 
 
C. Störningen orsakar kliniskt signifikant nedsättning av funktionsförmågan i 
arbete, socialt eller i andra viktiga avseenden. 
 
D. Ingen kliniskt signifikant försening av den allmänna språkutvecklingen (t. 
ex. enstaka ord vid två års ålder, kommunikativa fraser vid tre års ålder. 
 
E. Ingen kliniskt signifikant försening av den kognitiva utvecklingen eller i 
utvecklingen av åldersadekvata vardagliga färdigheter, adaptivt beteende 
(utöver social interaktion) och nyfikenhet i barndomen. 
 
Kriterierna för någon annan specifik genomgripande störning i utvecklingen 
eller för schizofreni är inte uppfyllda. 
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Bilaga 2 
 
Diagnoskriterier enligt ICD-10 (Socialstyrelsen, 1997) 
 
A: Ingen kliniskt signifikant allmän försening av språklig eller kognitiv 
utveckling. För diagnos krävs att enstaka ord skall ha uttalats vid två års 
ålder eller tidigare och att kommunikativa fraser har använts vid tre års ålder 
eller tidigare. Förmåga att klara sig själv, adaptivt beteende och nyfikenhet 
på omgivningen under de första tre åren skall ligga på en nivå som 
överensstämmer med normal intellektuell utveckling. Den motoriska 
utvecklingen kan emellertid vara något försenad och motorisk klumpighet är 
vanlig (dock inget nödvändigt diagnostiskt kriterium). Isolerade 
specialförmågor, ofta relaterade till onormala intressen och sysselsättningar, 
är vanliga, men krävs inte för diagnos. 
 
B. Kvalitativa avvikelser i ömsesidig social interaktion (samma kriterier 
som för autism). 
 
C. Individen uppvisar ett ovanligt intensivt, avgränsat intresse för något 
område eller begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i beteende, 
intressen och aktiviteter (samma kriterium som för autism; men det torde 
vara mindre vanligt att dessa innefattar motoriska manér eller att man 
sysselsätter sig med delar av objekt eller leksakernas icke-funktionella 
delar). 
 
D. Störningen går inte att hänföra till andra varianter av genomgripande 
utvecklingsstörningar: schizofreni av simplexform (F20.6), schizotyp 
störning (F21), tvångssyndrom (F42.-), anankastisk personlighetsstörning 
(F60.5), reaktiv störning i känslomässig bindning under barndomen (F94.1) 
eller distanslöshet hos barn (F94.2).                                                                                                                     
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Bilaga 3 
 
Gillberg och Gillbergs kriterier för AS (1989) 
 
1 Stora svårigheter ifråga om ömsesidig social interaktion: (minst två av 
följande) 
a) oförmåga till kontakt med jämnåriga 
b) likgiltighet ifråga om kontakt med jämnåriga 
c) oförmåga att uppfatta sociala umgängessignaler 
d) socialt och emotionellt opassande beteende 
 
2 Monomana, snäva intressen: (minst ett av följande) 
a) som utesluter alla andra sysselsättningar 
b) som stereotypt upprepas 
c) med inlärda fakta utan djupare mening 
 
3 Tvingande behov att införa rutiner och intressen: (minst ett av följande) 
a) som påverkar den egna personens hela tillvaro 
b) som påtvingas andra människor 
 
4 Tal och språkproblem: (minst tre av följande) 
a) sen talutveckling 
b) ytligt sett perfekt expressivt språk 
c) formellt pedantiskt språk 
d) egendomlig röstmelodi; rösten entonig, gäll eller på annat sätt 
avvikande 
e) bristande språkförståelse inklusive missförstånd ifråga om ordens 
bokstavliga/underförstådda innebörd 
 
5 Problem ifråga om icke-verbal kommunikation: (minst ett av följande) 
a) begränsad användning av gester 
b) klumpigt, tafatt kroppsspråk 
c) mimikfattigdom 
d) avvikande ansiktsuttryck 
e) egendomlig, stel blick 
 
6 Motorisk klumpighet 
a) dåligt resultat vid neurologisk undersökning                                                                                                    
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Artikelöversikt      
Författare Sara Ryan & Ulla Räisänen 
Land/År Storbritannien 2008 
Titel “It`s like you are just a spectator in this thing”: Experiencing social life the “aspie” way 
Syfte Syftet med studien var att undersöka erfarenhet av personer med Aspergers syndrom från ett sociologiskt perspektiv med hjälp av teoretiska 

metoder för etnometodologi och symboliskt interaktionism 
Urval /  
Datainsamlingsmetod 

I studien ingick mer än 70 föräldrar och människor med autism spektrum men analysen har fokuserat på erfarenheter av 16 personer med 
olika bakgrund. Information om reklam projekt skickades elektroniskt ut på olika platser   

Genomförande/Analys Intervjuerna bestod av 2 delar. I det första delen fick deltagarna en öppen fråga ” Kan du berätta om dina erfarenheter?”  Den andra delen av 
byggde på en semistrukturerad intervjuguide. Intervjuerna spelades in och transkriberades. Informationen kodades och kategorier samt 
undergrupper utvecklades, dessa jämfördes och integrerades med hjälp av en jämförande metod   

Resultat Studien visar att personer med Aspergers syndrom inte känner sig besvarade av ”normala” människor i vardagslivet. Det övergripande tema 
var en önskan att passa in i samhället och kunna hantera ”de tysta sociala reglerna”  

Kvalitet Studien beskriver syftet metod samt resultatet väl. Studien är baserad på en del av en större studie. Kvalitativa metoder användes. Artikeln är 
av god kvalité 

 
 
Författare Suzannah M. Portway & Barbara Johnson 
Land/År Storbritannien 2005 
Titel Do you know I have Asperger`s syndrome? Risks of a non-obvious disability 
Syfte Syftet med studien var att undersöka erfarenheter av unga vuxna med Aspergers syndrom (AS) och deras föräldrar 
Urval /  
Datainsamlingsmetod 

I studien inkluderades 25 familjer och vuxna män.18 vuxna med Aspergers syndrom och18 föräldrar intervjuades. Deltagarna rekryterades 
genom 3 autism välgörenhetsorganisationer, 3 av deltagarna rekryterades genom en tidningsannons. Datainsamling gjordes under 1998-2000 

Genomförande/Analys Deltagarnas ombads att berätta sina livshistorier med egna ord. En del vuxna med Aspergers syndrom intervjuades ensamma, andra ville ha 
resten av familjen med. Intervjuerna spelades in på band, noterades, transkriberades och analyserades med hjälp av konstant jämförande 
analys. Incidenten inom data jämfördes och olikheterna organiserades till kategorier där kategorin ” Inte riktig passar in” blev central. 
Underkategorier som identifierades i samband med marginella normaliteter var vardagliga och långsiktiga risker 

Resultat I resultatet fann man det som rör det dagliga och långsiktiga risker att ha ett osynligt handikapp  
Kvalitet Kvalitativa metoder användes. Artikeln är av god kvalité 

 



 

Författare Marieke Jennes-Coussens, Joyce Magill-Evans & Cyndie Koning 
Land/År Canada 2006 
Titel The quality of life young men with Asperger syndrome 
Syfte Syftet med studien var att undersöka faktorer som påverkar livskvaliteten hos personer med Asperger syndrom 
Urval /  
Datainsamlingsmetod 

Vid första undersökningen 2001 deltog 29 personer med Asperger syndrom. De 29 deltagarna var avstämda till 28 personer utan syndromet. 
Efter sex år kvar kvarstod tolv personer med Asperger syndrom och tretton matchade personer utan syndromet 

Genomförande/Analys Semi-strukturerade intervjuer användes för datainsamling. Intervjuer bandspelades och fyra intervjuer valdes slumpmässigt. Resultatdata 
analyserades med hjälp av statistiska metoder. Beskrivningen presenterades i tabeller 

Resultat De unga männen med Asperger syndrom värderade sin livskvalitet lägre än unga män utan syndrom.  De beskrev ofta akademiska problem 
med anknytning till sociala och kommunikativa brister. En hög andel bodde kvar tillsammans med familjemedlemmar och uppgav att de inte 
kunde leva självständigt, eftersom de inte kunde hantera exempelvis matlagning, tvätt, eller ekonomi till skillnad från män utan syndrom 

Kvalitet Studien förklarar tydligt vad som ska undersökas men syftet var däremot för stort. Metoden är väl framställd. Resultatet är tydligt och 
presenterades i form av tabeller. Artikeln är av bra kvalité 

 
Författare Karen Hurlbutt & Lynne Chalmers 
Land/År USA 2002 
Titel Adults with Autism Speak Out: Perceptions of Their Life Experiences 
Syfte Syftet med studien var att undersöka och beskriva uppfattningar om livserfarenheter hos vuxna personer med Hög fungerande autism/ 

Aspergers syndrom 
Urval /  
Datainsamlingsmetod 

3 vuxna personer med Högt fungerande autism/Aspergers syndrom deltog i undersökningen. Forskarna i tog kontakt med deltagarna genom 
en arrangerad autism konferens 

Genomförande/Analys Intervjuer etablerades i studien och omfattade två öppna frågor: ”Berätta om ditt liv” och ”Hur har autism påverkat ditt liv”.  All relevant 
information markerades. Induktiv analys användes för att förstå fenomenet med livsuppfattningar och sju kategorier skapades 

Resultat Deltagarna hade bildat åsikter på en rad olika frågor om livet och insett att de behövdes i samhället. De upplevde en stark känsla av 
engagemang och en stor önska att dela med sig av sin kunskap till andra människor  

Kvalitet Studien förklarar syftet, genomförande och resultat tydligt. Artikeln är av bra kvalité 

 



 

 

Författare Margaret Kyrkou 
Land/År Australien 2005 
Titel Health issues and quality of life in women with intellectual disability 
Syfte Syftet med studien var att undersöka hur period smärta och PMS presenteras hos kvinnor med mentala funktionshinder. 
Urval /  
Datainsamlingsmetod 

Frågeformulär delades ut till föräldrar som hade döttrar med Downs syndrom (DS) eller Autism Spektrum Disorder (ASD). Kvinnorna med 
(DS) var mellan 15-25 år och (ASD) var 16-27 år gamla 

Genomförande/Analys Resultatet analyserades från 24 svarande ifrån Australien och Nya Zeeland 
Resultat Kvinnor med DS har konstatera ofta att de hade smärta, eller pekade på platsen för smärtan jämfört med kvinnor med autism eller Aspergers 

syndrom (AS). Dessutom verkade kvinnor med DS eller ASD ha en högre period smärta än ”vanliga” kvinnor, förekomsten av smärta hos 
dessa kvinnor yttrades ofta utifrån beteendeförändringar 

Kvalitet Liten artikel med hög kvalité och väl beskriven metod samt resultat 

 

Författare Eve Müller, Adriana Schuler, & Gregory B. Yates 
Land/År USA 2008 
Titel Social challenges and supports from the perspective of individuals with Asperger syndrome and other autism spectrum disabilities 
Syfte Studien syfte var att intervjua vuxna med Aspergers syndrom samt inom autism spektrumet om sina sociala erfarenheter och om vad de ansåg 

vara ett lämpligt socialt stöd 
Urval /  
Datainsamlingsmetod 

Kriterierna var vuxna minst 18 år gamla med Aspergers syndrom eller diagnos inom autismspektrum. 18 personer valdes ut. Rekrytering 
gjordes via telefonsamtal, personliga kontakter och stödgrupper. Intervjuerna var semi-struktuerade, spelades in och transkriberades ordagrant 

Genomförande/Analys Författarna använde en preliminär kodning struktur. Ett program om kodning av kvalitativ data användes. Större och mindre teman 
identifierades så småningom  

Resultat  I studien framkom att dessa personer hade allvarliga sociala problem. De önskade stöd i form av strukturerade sociala miljöer och andra 
former av kommunikation för att minska ansträngningar i det sociala samspelet  

Kvalitet Artikeln har en välbeskriven metod och analys samt har bra kvalité 

 

 



 

Författare Russell Ramsay, J.  Brodkin, E. S. Cohen, M. R. Listerud, J. Rostain, A.L & Ekman, E 
Land/År USA  & Sverige  2005 
Titel “Better Strangers” : Using The Relationship In Psychotherapy For Adult Patients With Asperger syndrome 
Syfte Syftet med studien var att presentera strategier för anpassning av psykoterapi, i synnerhet de terapeutiska relationerna för behandling av 

vuxna med Aspergers syndrom 
Urval /  
Datainsamlingsmetod 

Användning av videoband av terapi sessioner samt rollspel 

Genomförande/Analys Patienterna fick själva analysera sitt beteende. Utifrån fenomenologin har forskarna diskuterat olika strategier som fungerar för personer 
med Aspergers syndrom 

Resultat Forskarna och deltagarna kom fram till olika strategier exempelvis spegelanvändning, olika konkreta konversationsriktlinjer etc 
Kvalitet Studien saknar en tydlig metod. Artikeln är av bra kvalité 

 

Författare Philip Paterson  
Land/År Storbritannien 2008 
Titel How well do young offenders with Asperger syndrome cope in custody? Two prison studies  
Syfte Syftet med studien är att klargöra vilka typ av problem fångar med Asperger syndrom möter i fängelset i samband med sina 

utvecklingsmässiga skillnader 
Urval /  
Datainsamlingsmetod 

Semi- strukturerade intervjuer samt observation av två vuxna fångar med Asperger syndrom gjordes i olika sociala situationer 
Anteckningar utfördes av dessa observationer och intervjuer  

Genomförande/Analys Mestadel av den insamlade informationen var kvalitativ. All information data analyserades 
Resultat I resultatet framkom det att dessa fångar med Asperger syndrom hade en skiftande förmåga att samarbeta lämpligt med andra ”normala” 

människor. Resultatet kom också fram till att dessa fångar inte hade förmåga att känna, göra korrekta slutsatser och läsa kroppsspråk 
Kvalitet Kvalitativa metoder användes. Artikeln är av god kvalité   

 

 

 



 

Författare C.Punshon, P.Skirrow & G.Murphy 
Land/År Storbritannien 2009 
Titel The ´not guilty verdict` Psychological reactions to a diagnosis of Asperger syndrome in adulthood 
Syfte Syftet var att direkt ge prov på vuxnas erfarenheter av att få diagnosen Aspergers syndrom  
Urval /  
Datainsamlingsmetod 

11 vuxna med Aspergers syndrom kontaktades. Exklusionskriterierna var personer under 18 år, med psykos, mentala funktionshinder eller var 
inblandade i kriminalitet. 10 personer deltog. Åldern var mellan 22-45 år 

Genomförande/Analys Deltagarna intervjuades fokusgrupper. Intervjuerna var halvstruktuerade med öppna frågor. De spelades in på band och transkriberades.  
Analysen gjordes med hjälp av ett datorbaserad kvalitativa analysverktyg. Analys av intervjuerna utfördes separat och jämförelser av 
informationen gjordes. Efter analysen framkom sex teman 

Resultat Resultatet antydde att deltagarnas uppfattningar ändrades efter att ha fått kunskap om diagnosen Asperger syndrom. Deltagarna hade 
påverkats på ett personligt plan med övertygelse av familj och vänner och även av föreställningar på en samhällelig nivå 

Kvalitet Artikeln är av god kvalité 

 

Författare Karen Hurlbutt & Lynne Chalmers 
Land/År USA 2004 
Titel Employment and Adults with Asperger syndrome 
Syfte Syftet med studien var att informera andra människor om de sysselsättningsvårigheter som vuxna med Aspergers syndrom möter i arbetslivet 
Urval /  
Datainsamlingsmetod 

Kriterierna var vuxna personer med Aspergers syndrom eller Högfungerande Autism. I studien deltog sex vuxna personer med Aspergers 
syndrom. Tre av deltagarna hade tidigare varit med i en annan studie gjord av samma forskare. Forskarna värvade ytterligare 3 personer med 
Aspergers syndrom genom chattgrupp och anslagstavlor. Snöbollsmetoden användes 

Genomförande/Analys Intervjuer gjordes med alla 6 deltagare via telefon och E-post. Dessa spelades in och transkriberades. Informationen lästes flera gånger och 
jämförelser skapades med hjälp av öppen kodning. Analysen var induktiv, mönster och koder identifierades och slutligen bildades 3 teman 

Resultat Studien visade att vuxna med Aspergers syndrom ofta hade dåliga erfarenheter beträffande jobbanställning. Det största problemet för 
deltagarna var att inte kunna upprätthålla sysselsättningen. Troligen så berodde detta på den dåliga kommunikationen mellan anställda och 
arbetsgivare eller medarbetare. Deltagarna ansåg att mer stöd behövdes för personer med Aspergers syndrom i arbetsplatser och samhället    

Kvalitet Kvalitativa metoder användes i studien. Artikeln är av god kvalité 

 

 



 

 

 

Författare Andrea MacLeod, Paula Johnston 
Land/År Storbritannien 2007 
Titel Standing out and fitting in: a report on a support group for individuals with Asperger syndrome using a personal account  
Syfte Syftet med studien var att visa hur vuxna med Aspergers syndrom kan stödja barn och ungdomar i framtiden med hjälp av sina livsberättelser 
Urval /  
Datainsamlingsmetod 

Författarna ordnade en diskussionsgrupp bestående av 10-15 deltagare och tre samordnare. Kriterierna var vuxna 18 år med en/flera diagnoser 
inom autism spektrumet   

Genomförande/Analys Sessioner gjordes varje månad. Vid varje möte fick deltagarna dela med sig av sina senaste erfarenheter i gruppen. Protokoll fördes och 
delaktighet samt viktiga punkter inspekterades. Individuella kontroller förekom var sjätte månad i form av semi-strukturerade intervjuer. 
Öppna frågor ställdes och informationen som framkom transkriberades 

Resultat Författarna föreslog att behandling och utbildning måste komma hand i hand för att barn och ungdomar snabbt ska få möjlighet till 
stödmodeller, vilket bör ses som förebyggande i behandlingar. Artikeln visade att livsberättelser kan ge nya insikter och hur dessa insatser 
upplevs. Genom att ta kunskap av vuxnas egna reflektioner kan samhället skapa fler möjligheter för morgondagens vuxna 

Kvalitet Studien gav bra information däremot var syfte och metod otydlig. Artikeln är av mindre bra kvalité 
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