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Sammanfattning    

 

Asperger syndrom är en neuropsykiatrisk störning som ger olika 

funktionsnedsättningar. Detta gestaltar sig i en oförmåga att leva sig in i hur andra 

tänker och känner, fantasifattigdom och nedsatt förmåga till social interaktion. 

Människor med Asperger syndrom kan ofta uppfattas som udda och avvikande av andra 

människor och de upplever ofta sin bristande sociala kompetens som ett stort hinder. De 

behöver som alla andra människor någon gång uppsöka vården. Personalen i vården 

känner inte alltid till de funktionsnedsättningar som människor med Asperger syndrom 

kan ha och det finns en risk för dåligt bemötande, vilket kan leda till att onödigt 

vårdlidande uppstår. Syftet är att beskriva hur människor med Asperger syndrom 

upplever möten med andra människor och med vården. Vi har valt att analysera 

biografier skrivna av eller i samarbete med människor som har Asperger syndrom. I 

biografierna beskrivs deras livsberättelser om hur det är att möta andra människor. De 

upplever olika hinder i sociala möten, som att känna sig annorlunda, ofrivillig ensamhet, 

bristande förståelse, rädsla och oro inför möten med andra och upplevelser av mobbing. 

Men människorna i biografierna beskriver även att de upplever goda sociala möten med 

andra människor, där det finns gemenskap och en möjlighet till utveckling. Det som 

framträder speciellt är känslan av annorlundaskap, bristande förståelse och utveckling. 

Annorlundaskapet och den bristande förståelsen är stora hinder som finns i det 

vardagliga livet men det finns möjligheter till att förbättra detta. Upplevelsen av att 

kunna utvecklas är viktig att ta till vara för att möjliggöra minskad funktionsnedsättning 

hos människor med Asperger syndrom.  

 

 

Nyckelord: Asperger syndrom, biografier, upplevelser, sociala möten, neuropsykiatrisk 

störning. 
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INLEDNING 

För några år sedan blev en man i 60-årsåldern inlagd på ett avlastningsrum på ett 

äldreboende. Mannen hade en ohållbar hemsituation med i stort sett inget socialt 

nätverk och han hade bland annat diagnosen Asperger syndrom. På äldreboendet ledde 

hans funktionsnedsättningar till upprepade konflikter och missförstånd mellan honom, 

de andra boende och personalen. Mannen vägrade behandling, stöd och hjälp i sitt 

dagliga liv, vilket omöjliggjorde en god vård. Detta ledde till en avsevärd försämring i 

mannens allmäntillstånd.  

 

Ovanstående är en situation utifrån vår tidigare vårderfarenhet inom äldrevården. Om 

det hade funnits en bättre kunskap om Asperger syndrom tror vi att de konflikter och 

missförstånd som uppstod hade kunnat förebyggas och patienten hade fått en bättre 

vård. Forskning visar att människor med Asperger syndrom ofta kan uppfattas som udda 

och avvikande på grund av de olika funktionsnedsättningar och problem som syndromet 

kan ge. Detta kan leda till ansträngda relationer i möten med andra människor och i 

möten med vården. Alla människor söker någon gång kontakt med vården, vilket även 

gäller människor med Asperger syndrom. Eftersom personalen i vården inte alltid 

känner till de begränsningar och de problem som människor med Asperger syndrom kan 

ha, utifrån olika funktionsnedsättningar, finns det en risk för dåligt bemötande i olika 

vårdsituationer vilket kan leda till ett vårdlidande. Personalen i vården måste vara 

medvetna om att människor med Asperger syndrom omfattas av Lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade, LSS, (1993:387), och har rättigheter enligt denna 

lag. Som sjuksköterskor bör vi utgå från ett livsvärldsperspektiv när vi möter patienter i 

behov av vård, vilket utgår ifrån deras upplevelse av ohälsa och lidande. Vi vill därför 

med denna studie beskriva hur människor med Asperger syndrom upplever möten med 

andra människor och med vården. 

 

 

BAKGRUND 

Vad är Asperger syndrom? 

Asperger syndrom benämns av Toth och King (2008), Brar och Flyckt (2006) som 

Aspergers syndrom. I Gillberg (1997) används termen Asperger syndrom utan s-genitiv, 

då det internationellt är vanligare att benämna olika syndrom utan s-genitiv. Vi väljer 

därför att i denna studie beskriva syndromet som Asperger syndrom och inte Aspergers 

syndrom.  

 

Ottosson och Ottosson (2007) anger att Asperger syndrom är en neuropsykiatrisk 

störning som ger vissa funktionsnedsättningar. Huvuddragen i syndromet är en 

oförmåga att leva sig in i hur andra tänker och känner, en fantasifattigdom och en 

nedsatt förmåga till social interaktion.  Larsson- Abbad (2007) skriver att Asperger 

syndrom är en diagnos inom gruppen autismspektrumstörningar.  Inom 

autismspektrumstörningar finns flera olika diagnoser, exempelvis autism, Asperger 

syndrom, Attention-deficit/hyperactivity disorder (AD/HD), Dysfunktion inom 

avledbarhet, motorik och perception (DAMP) och Tourettes syndrom (Gillberg & 

Söderström 2008). Då det finns flera diagnoser inom gruppen autismspektrumstörningar 
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som har en liknande symtombild, innebär det svårigheter i att fastställa Asperger 

syndrom som diagnos (Woodbury-Smith & Volkmar, 2008). I Sverige används bland 

annat DSM-IV som diagnoskriterium (bilaga 1) som betonar att symtomen ska innebära 

en kliniskt märkbar funktionsnedsättning. Gillberg (1997) skriver att diagnosen kan 

ställas både i barndomen och i vuxenlivet, dock är det ovanligt att få en diagnos före tre 

års ålder. Gillberg menar vidare att det kan kännas som en lättnad, både för den 

drabbade och för omgivningen att få en korrekt diagnos. Toth och King (2008) menar 

att en tidig diagnos kan vara fördelaktig för att få en adekvat vård och behandling.  

Enligt Socialstyrelsen (1993) har människor med Asperger syndrom rätt till speciellt 

stöd och inkluderas i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 

(1993:387). I LSS anges att lagen omfattar utvecklingsstörning, autism eller 

autismliknande tillstånd, vilket innefattar Asperger syndrom. Lagen ger rätt till bland 

annat ledsagarservice, kontaktperson och avlösarservice i hemmet. Enligt 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska, anges det att det ska finnas en 

förmåga hos sjuksköterskan att samverka med andra instanser i vårdkedjan för att 

säkerställa kontinuitet, effektivitet och kvalitet (Socialstyrelsen 2005). Detta kan för 

sjuksköterskan exempelvis innebära, att i samband med vård av människor med 

Asperger syndrom, ta kontakt med god man, boendestöd, specialpedagoger och 

habilitering.  

Gillberg (1997) skriver att orsaken till att drabbas av Asperger syndrom är okänd. I de 

flesta fall bedöms ärftlighet eller hjärnskador vara de bakomliggande orsakerna. När det 

gäller ärftlighet är det ungefär hälften av människorna med Asperger syndrom som har 

en nära släkting, exempelvis syskon eller förälder, som uppvisar samma symtom. 

Hjärnskada kan uppstå efter bland annat problem under förlossning, prematur 

förlossning, alkoholmissbruk hos den gravida modern och efter graviditetsförgiftning, 

vilket kan leda till Asperger syndrom. Woodbury-Smith och Volkmar (2008) skriver att 

pojkar drabbas i mycket större utsträckning än flickor av Asperger syndrom och att det 

inte finns någon känd orsak till detta. Gillberg (1997) menar att flickor ofta har en mer 

asymtomatisk bild vid Asperger syndrom än pojkar. Gillberg (1999) skriver att 

frekvensen är 3-5/1000 personer som har Asperger syndrom, dock har bara ett fåtal 

befolkningsbaserade undersökningar gjorts som bekräftar detta. 

 

Att leva med Asperger syndrom 

Enligt Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) är livsvärlden den 

levda världen där människan känner, tänker, upplever, erfar och söker efter en mening. 

Utgångspunkten i livsvärlden är att människan är unik, alltså är också varje erfarenhet 

unik. Att leva med Asperger syndrom medför en bristande social kompetens och 

Larsson Abbad (2007) menar att människor med Asperger syndrom kan uppleva detta 

som mycket handikappande och att det kan ställa dem utanför samhället. Enligt Müller, 

Schuler och Yates (2008) kan denna upplevelse av bristande social kompetens leda till 

en social isolering. Larsson Abbad (2007) menar dock att människor med Asperger 

syndrom inte alltid känner att de är i behov av sociala relationer, som exempelvis att 

vänner är något som är viktigt för dem eller något som de är intresserade av och att de 

frivilligt ställer sig utanför gemenskapen. Vidare skriver Larsson Abbad att relationer i 

sociala sammanhang upplevs som både positiva och negativa av människor med 
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Asperger syndrom. Många har upplevt någon form av mobbing både i skola och i 

arbetslivet. En del människor med Asperger syndrom känner sig missförstådda och 

upplever att arbeten har fått tvära avslut. Gillberg (1997) skriver att de sociala behoven 

kan få olika uttryck hos olika människor inom ramarna för Asperger syndrom. Vissa 

människor väljer ensamhet och har svårt med det sociala umgänget medan andra blir 

överdrivet sociala och utan distans till andra människors personliga sfär. En mindre 

grupp människor med Asperger syndrom får en passiv läggning, de avskärmar sig inte 

avsiktligt men tar inte kontakt med andra heller.      

Wiklund (2003) skriver att alla människor har begär och behov och när dessa inte 

uppfylls kan det skapa problem, som utgör hinder för människan i vardagssituationer. 

Begären är en drivkraft som riktar sig mot det människan innerst inne vill och önskar 

sig. Människan har två grundläggande urbegär, begär efter liv, som innebär en biologisk 

balans samt att kunna leva tryggt och söka efter mening i tillvaron, och begär efter 

kärlek, som innebär att människan har en längtan efter gemenskap med andra. Larsson 

Abbad (2007) menar att gemenskapen med andra kan innebära problem för människor 

med Asperger syndrom då intresset för detta kan saknas. Dock menar Müller et al. 

(2008)  att det samtidigt finns en längtan efter intimitet och gemenskap och att den 

längtan ger behov av att förbättra sin självuppfattning och sin sociala förståelse. 

Eriksson (2000) anger att människan har grundläggande behov som exempelvis att få 

näring och skydd, men även behov av trygghet och självförverkligande. Wiklund (2003) 

menar att om inte begären kan tillgodoses eller behoven tillfredsställas kan problem 

uppstå. Eriksson (2000) skriver att ett problem är något som människan inte alltid kan 

bemästra i den uppkomna situationen och personen kan vara i behov av vård. Enligt 

Woodbury-Smith och Volkmar (2009) finns en risk för att människor med Asperger 

syndrom utvecklar en psykisk ohälsa som exempelvis depression och ångest.  

 

Problem i det dagliga livet 

Det finns problem i det dagliga livet hos människor med Asperger syndrom som är 

mycket framträdande, vilket påverkar det sociala mötet med andra människor. Dessa 

problem innebär svårigheter i kommunikationen med andra och ett socialt annorlunda 

beteende (Gillberg 1999). Brar och Flyckt (2006) menar att de sociala, beteendemässiga 

och kommunikativa problemen kvarstår hela livet. Dock lär sig en del människor med 

Asperger syndrom att hantera problemen för att kunna fungera i samhället, medan andra 

behöver mer stöd. Gillberg (1999) skriver att barn med Asperger syndrom har problem 

med att förstå att andra människor kan tänka och känna och svårigheter med att förstå 

kroppsspråk. Ett ytterligare problem i kommunikationen med människor med Asperger 

syndrom är att de kan tyckas ha ett utvecklat språk men samtidigt har de problem och 

svårigheter att förstå symboler, tolkande språk och talesätt. Språket är också ofta 

formellt och de kan ha ett lillgammalt sätt att vara. Müller et al. (2008) visar på att 

människor med Asperger syndrom känner ett obehag inför att inleda kallprat med 

exempelvis kollegor och skolkamrater, då kallprat inte följer några regler eller mönster 

som de kan förhålla sig till.   

 

Specialintressen och ritualer är något som är utmärkande för människor med Asperger 

syndrom. Specialintressen kan gestalta sig som extremt detaljintresse i ett enda ämne, 

ofta så ingående att de vet mer än professionella experter på området. De pratar ofta 



 4 

oupphörligt om sina specialintressen utan att märka att lyssnarna har tröttnat. Detta 

leder då till att de får problem med kommunikationen i möten med andra (Gillberg, 

1997). Ritualer är ett vanligt beteende vid Asperger syndrom, såsom rutiner som måste 

följas minutiöst, till exempel att stänga alla lådor och dörrar på ett speciellt sätt, samt att 

genomföra olika kroppsrörelser. Kroppsrörelserna kan vara i form av vaggningar med 

benen eller handknackningar med mera. Sammantaget kan dessa intressen och ritualer ta 

över personens dagliga liv och även påverka människor i deras omgivning. Hos 

människor med Asperger syndrom är det också vanligt förekommande med problem 

med motoriken, så som klumpighet och fumlighet (Gillberg, 1999).   

 

Professionella vården 

Bergquist Månsson (2007) skriver att alla människor någon gång har behov av kontakt 

med den professionella vården, detta gäller även människor med Asperger syndrom.  

Eftersom personalen i vården inte alltid känner till vilka begränsningar människor med 

Asperger syndrom kan ha, finns det en risk för att vårbehov inte blir tillgodosedda och 

att de får ett dåligt bemötande genom att inte bli förstådda. Dahlberg et al. (2003) menar 

att eftersom människan är unik måste vårdaren gå till patienten och fråga hur de 

upplever sin hälsa, ohälsa och lidande utifrån ett livsvärldsperspektiv. Lidande inträffar 

då människans upplevelse av sig själv hotas (Wiklund 2003). Detta kan också vara då 

människan är rädd att inte leva upp till förväntningar som är ställda av henne själv eller 

omgivningen. Denna oförmåga kan vara en följd av sitt sätt att vara eller sjukdom.  

Livsvärldsperspektivet har sin grund i ett etiskt förhållningssätt där vårdaren utgår ifrån 

hur patienten upplever sin levda hälsa, lidande och vård (Dahlberg et al 2003). Att 

kommunicera med en patient innebär inte bara att utgå ifrån ett verbalt språk utan ställer 

även ett krav på att vårdaren är öppen och följsam. Eriksson (2000) skriver att vårdaren 

måste ha en öppenhet och förståelse för människans begär och behov, och lyssna på 

upplevelsen av sina patienters problem och försöka lindra, för att inte ge upphov till ett 

vårdlidande. Wiklund (2003) menar att brister i vård och behandling kan leda till att 

patienten kan uppleva ett vårdlidande som är ett onödigt lidande. Eriksson (1994) 

skriver att de som utsatts för ett lidande orsakat av vården upplever det på ett eget och 

unikt sätt. Larsson Abbad (2007) påpekar i sin avhandlig att det är av största vikt att 

möta individens speciella behov med respekt och gott bemötande. Vidare beskrivs 

nödvändigheten av att det finns en kunskap om problematiken kring Asperger syndrom 

hos vårdpersonal. Problemet kan ofta vara att människor med Asperger syndrom inte 

kan förstå signaler och svarar med ett beteende som kan uppfattas som udda och 

avvikande. 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Människor med Asperger syndrom finns och vårdas i alla vårdkontexter. Asperger 

syndrom ger flera funktionsnedsättningar, bland annat problem med social interaktion 

där personen kan uppfattas som udda och avvikande. Detta kan leda till ansträngda 

relationer i möten med andra. I och med patienternas problematik finns en risk för dåligt 

bemötande inom olika vårdsituationer som kan leda till ett onödigt vårdlidande. Vi vill 

därför belysa hur människor med Asperger syndrom upplever möten med andra 

människor och vården.  
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 Hur upplever människor med Asperger syndrom möten med andra människor? 

 Hur upplever människor med Asperger syndrom möten med vårdare i vården? 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva hur människor med Asperger syndrom upplever möten med andra 

människor och med vården. 

 

METOD 

Uppsatsen baseras på kvalitativ analys av biografier. För att kunna beskriva hur 

människor med Asperger syndrom upplever möten med andra människor måste deras 

livsberättelser, där livet och upplevelser beskrivs, undersökas.  Varje livsberättelse är 

unik och därför kommer biografier utifrån berättelser ligga som grund för arbetet 

(Dahlborg Lyckhage, 2006).  Dahlberg (1997)  menar att biografier är ett mycket bra 

sätt att ta reda på hur människor erfar världen. Enligt Friberg (2006) hanteras biografier 

som empiriskt material och är i denna studie underlag för gensvar på frågeställningar 

och syfte. 

 

Datainsamling 

I valet av biografier användes tre inklusionskriterier. Biografierna skulle beskriva den 

levda erfarenheten av att ha Asperger syndrom. De skulle vara skrivna av eller i 

samarbete med människor som har diagnosen Asperger syndrom. Biografierna skulle 

även vara på svenska.   

För att hitta biografier som motsvarade inklusionskriterierna användes Adlibris.se och 

bibliotekskatalogen för Högskolan i Borås. Dessa valdes på grund av att de har en god 

tillgänglighet och för att de kontinuerligt uppdateras med nytt material.  

 

I bibliotekskatalogen för Högskolan i Borås hittades flera biografier. Detta genom att 

först gå in på avancerad sökning och använda sökorden ”Asperger” och ”Lz”, detta gav 

fyra träffar. Sedan användes sökorden ”Asperger” och ”Vla”, detta gav 15 träffar. ”Vla” 

och ”Lz” är sökord i klassifikationssystem för svenska bibliotek. Under ”Vla” sorteras 

Psykiska sjukdomar och under ”Lz” sorteras Särskilda personer. I bibliotekskatalogen 

för Högskolan i Borås valdes slutligen tre biografier slumpmässigt ut ur samtliga träffar 

som motsvarade inklusionskriterierna.  På Adlibris.se användes sökordet ”asperger” och 

sökningen begränsades till texter skrivna på svenska, detta gav 42 träffar. Av de träffar 

som motsvarade inklusionskriterierna valdes en biografi slumpmässigt ut.  Biografier 

som tagits med i studien finns beskrivna (bilaga 2). 
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Dataanalys 

Enligt Dahlborg Lyckhage (2006) kan analysen beskrivas som en rörelse. Delarna i 

rörelsen består av bekantgörande, egentligt analyserande till delar och en ny helhet. 

Bekantgörandet innebär att bekanta sig med materialet för att se helheten i texten. I 

denna fas sker ingen analys utan läsaren öppnar sinnet för att hitta den mening som 

finns med texten. Därefter sker den egentliga analysen som ska präglas av öppenhet, 

följsamhet och reflektion då texten delas in i meningsbärande delar. Syftet är att 

systematiskt bearbeta texten genom att ställa frågor om vad som sägs och hur det sägs. 

Detta för att finna innebörder i texten. Därefter skapas en ny helhet av de delar som 

framkommit under det egentliga analyserandet. Här namnges också olika teman som 

belyses med citat. Dessa teman utgör den nya helheten som arbetas samman till ett 

reslutat.  

 

I analysen av biografierna lästes dessa till en början övergipande för att bli bekant med 

texten. Därefter analyserades texten mer ingående med uppsatsens syfte som riktlinje. 

Där ställde författarna till denna studie frågor till texten för att finna innebörder som 

motsvarade syftet. Frågorna som ställdes till texten var kopplade till syftet, ”är detta en 

upplevelse?”, ”Vad säger texten?”. Citat som berörde upplevelser av sociala möten och 

möten med vården plockades ut och sorterades för att sedan blida huvudteman och 

subteman. Därefter framträdde en ny helhet som redovisas i resultatet. Friberg (2006) 

skriver att resultatet består av teman som lyfter fram innebörden i de texter som 

analyserats. Det framkom två huvudteman och sju subteman som redovisas i tabell 1.  

 

RESULTAT 

Resultatet i denna studie kommer att presenteras i två huvudteman med tillhörande 

subteman. Analys av biografierna har gett följande huvudteman; Hinder i sociala möten 

med subteman: annorlundaskap, ensamhet, bristande förståelse, rädsla och oro, mobbing 

och Goda sociala möten med subteman: gemenskap, utveckling, se tabell 1 

 

Huvudtema Subtema 

Hinder i sociala möten  Annorlundaskap 

 Ensamhet 

 Bristande förståelse 

 Rädsla och oro 

 Mobbing 

Goda sociala möten  Gemenskap 

 Utveckling 

Tabell 1. 
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Hinder i sociala möten 

Upplevelser av möten med andra människor beskrivs i biografierna som upplevelser av 

olika hinder i sociala möten. Hindren är en känsla av annorlundaskap, upplevelser av 

både en ofrivillig och självvald ensamhet samt en bristande förståelse både hos sig 

själva och hos andra. Hindren är även en känsla av rädsla, oro och upplevelse av 

mobbing. 

 

Annorlundaskap 

Människorna i biografierna har beskrivit upplevelser av att känna sig annorlunda i 

möten med andra människor. De har använt ord som udda, kuf, konstig och särling för 

att beskriva denna upplevelse. Att vara annorlunda har fått flertalet av dessa människor 

att må dåligt och ifrågasätta sig själva (Jackson, 2002, Nordgren, 2000, Sternefält, 2010 

& Tammet, 2006). 

 
Den där ”annorlundakänslan” blev mycket påtaglig och jag förstod att 

jag var sämre än andra (Sternefält, 2010, s. 62). 

 

Det var minsann ingen brist på tillfällen när jag skulle vilja gå upp i rök. 

Jag verkade ju inte passa in någonstans, det var som om jag var född på 

fel planet. Att aldrig känna sig helt trygg och väl till mods, att alltid vara 

annorlunda och liksom vid sidan av, var en tung känsla att bära 

(Tammet, 2006, s. 86). 

 

Ett ytterligare hinder i möten med andra människor är att många människor med 

Asperger syndrom kan uppleva besvär vid kroppskontakt och har svårt att se andra 

människor i ögonen. Detta kan kännas som ett stort obehag och kan ibland förstärka 

upplevelsen av annorlundaskap (Jackson, 2002, Nordgren, 2000, Sternefält, 2010 & 

Tammet, 2006).  

 
När jag ser någon i ögonen, särskilt om det är någon som jag inte 

känner, känner jag mig så olustig att det är svårt att beskriva. Först 

känns det som om deras ögon bränner i mig och för mig är det som att se 

en utomjordning i ögonen (Jackson, 2002, s. 62). 

 

Att ha en annan människa så nära mig, känna och höra hur de andas, 

låta dem ta i mig, rör vid mig. Det är vidrigt och jag ryser vid blotta 

tanken (Sternefält, 2010, s. 116)!! 

 

Ensamhet 

Hinder för möten med andra människor uttrycks i biografierna som upplevelse av 

ensamhet. Ensamhet har flera sidor för människor med Asperger syndrom. Ibland är 

upplevelsen av ensamhet intensiv och ofrivillig. Flera beskriver att upplevelse av 

ofrivillig ensamhet är smärtsam, att det känns som något saknas och att denna ensamhet 

är svår att ta sig ur (Nordgren, 2000, Sternefält, 2010 & Tammet, 2006). 

 
   David vet vad ensamhetskänslor vill säga. Sådana hade han mycket 

förr, berättar han.  
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   – Det vill jag inte ha igen! Det var ångestskapande, som att något 

fattades (Nordgren, 2000, s. 44). 

 

Människor med Aspergers syndrom vill skaffa sig vänner, men har 

väldigt svårt att faktiskt göra det. Den intensiva känslan av att vara 

ensam var mycket djup och smärtsam (Tammet, 2006, s. 90). 

 

I andra situationer är ensamheten något människorna i biografierna själva har valt. De 

upplever den självvalda ensamheten som positiv i olika sammanhang. Många väljer att 

dra sig undan istället för att möta andra och medvetet dra sig inom sig själva, detta för 

att få en fristad och ordning i sina intryck från omgivningen, men även för att återhämta 

sig. Möten med andra människor kan vara mycket påfrestande och kan kännas som ett 

hinder men där ensamheten ger en möjlighet till reflektion över sociala möten 

(Nordgren, 2000, Sternefält, 2010 & Tammet, 2006). 

 
Jag avskydde gruppaktiviteter i klassrummet när jag inte längre hade 

Rehan att arbeta tillsammans med. Istället brukade läraren få fråga med 

hög röst: ”Vem kan göra mig tjänsten att jobba ihop med Daniel?” men 

ingen brukade vilja det, så jag fick ofta arbeta ensam, något som passade 

mig utmärkt (Tammet, 2006, s. 115). 

 

All social samvaro är extremt uttröttande och vid varje sådan situation 

måste jag få en chans att efteråt hämta mig i ensamhet (Sternefält, 2010, 

s. 106). 

 

   – Men jag var mest för mig själv i lumpen också, precis som på andra 

ställen. Jag drog mig inom mig själv, hade som en bubbla runt mig, jag 

tänkte många djupa tankar under den perioden (Nordgren, 2000, s. 17). 

 

Bristande förståelse 

I samtliga biografier beskrivs hinder som bristande förståelse i möten med andra. 

Människor med Asperger syndrom upplever att de inte alltid förstår andra människor i 

sociala möten, genom att känna att de inte får saker förklarade för sig på ett konkret och 

tydligt sätt. Många underförstådda innebörder går därför förbi. Ofta har de upplevt att 

andra människor har klagat på dem och tillrättavisat dem för något de inte förstått. 

(Jackson, 2002, Nordgren, 2000, Sternefält, 2010 & Tammet, 2006). 

 
I det sociala umgänget med människor har jag ofta fått tillrättvisningar, 

eller tillsägelser om att jag gjort något fel, men sällan eller aldrig någon 

förklarning till varför eller exakt vad som var fel i det jag gjorde 

(Sternefält, 2010, s. 103).  

 

   – Jag skulle vilja kasta en boll, fråga ”hur uppfattar ni mitt 

uppträdande?”, men vet inte hur de skulle reagera, det kanske verkar 

ännu konstigare. Jag får gissa istället, det är ett problem att jag måste 

gissa så mycket (Nordgren, 2000, s. 25). 

 

I biografierna beskrivs även att alla någon gång mött oförståelse från andra människor 

när det gäller sitt beteende och sätt att uttrycka sig. I samband med att de själva inte 

förstår blir andras oförståelse ett stort hinder. Denna oförståelse från andra människor 

leder till att deras begränsningar blir mer kännbara än annars. Att andra människor inte 

förstår dem kan leda till känslor av ilska och sorg vilket kan resultera i utbrott. 
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(Nordgren, 2000, Sternefält, 2010 & Tammet, 2006). Även i vården har de mött 

oförståelse från vårdpersonal, som har resulterat i att människorna i biografierna har 

känt sig dåligt bemötta (Jackson, 2002, Nordgren, 2000 & Sternefält, 2010). 

  
Jag känner mig inte handikappad. Det blir jag först när andra inte 

bemöter mig på ett sätt som jag vill bli bemött på (Nordgren, 2000, s.21). 

 

Jag kan inte göra någonting halvbra. Säger någon till mig att jag inte 

behöver vara så noga, kan jag blir förbannad för jag KAN INTE vara 

mindre noga (Sternefält, 2010, s.84). 

 

Logiken var enkel. Jag tänkte att eftersom receptet var för Ben som var 

mycket mindre och yngre än jag, måste jag ta mycket mer för att somna 

när jag dessutom inte ens var trött. Duh!! Jag hade totalt fel! Jag 

hamnade på sjukhus och låg medvetslös i två eller tre dagar kopplad till 

en livsuppehållande apparat. Jag försökte inte begå självmord, som en 

del människor verkade tro. Det kändes både förolämpande och sårande. 

En läkare föreslog att jag skulle gå till en psykiater (Jackson, 2002, s. 

78). 

 

Flera av människorna med Asperger syndrom beskriver i biografierna att de försöker 

låtsas vara någon de inte är för att passa in i sociala sammanhang, men upplever att 

detta försök i längden inte fungerar utan blir istället ett hinder i mötet (Nordgren, 2000 

& Sternefält, 2010). De beskriver en vilja att bli accepterad för den de är. De har ibland 

upplevt att andra människor saknar förståelse då de försökt forma dem till något de inte 

är och inte kan vara. (Jackson, 2002, Nordgren, 2000, Sternefält, 2010 & Tammet, 

2006). Det har även förekommit en bristande förståelse i mötet med vården då vårdare 

försökt passa in dem i en diagnos som är felaktig (Nordgren, 2000).  

 
   – Jag vill inte dölja mig själv längre, jag har slutat låtsas att jag är 

någon annan. I förlängningen mår man dåligt av att inte få vara sig 

själv, och man når ändå aldrig ända fram, man kan inte bli en annan 

person. Man har rätt till sin egen personlighet, även om den skiljer sig 

från majoritetens (Nordgren, 2000, s.72). 

 

Jag vet nu att jag inte vill ha ett förhållande. Det jag vill är att bli 

accepterad för att jag inte vill det, bli accepterad för den människa jag 

är, för de egenheter jag har och mitt sätt att fungera (Sternefält, 2010, s. 

105-106)! 

 

En av människorna i biografierna möttes av en bristande förståelse då hon sökte hjälp 

inom vården (Nordgren, 2000). 
 

– Jag talade om för dem hur jag fungerade men ingen kunde förklara 

varför. En del försökte pressa in mig i sina hål, få mig att passa med 

olika teorier (Nordgren, 2000, s. 62). 
 

Det finns ett bristande intresse hos en del människor med Asperger syndrom att uppta 

och bevara social kontakt med andra människor vilket utgör ännu ett hinder i sociala 

möten. Det kan gestalta sig i en oförståelse i hur andra människor tänker och känner 

kring beteenden och socialt umgänge (Jackson, 2002, Nordgren, 2000, Sternefält, 2010 

& Tammet, 2006). 
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Jag önskar att jag var intresserad av andra människor, eftersom det 

uppenbarligen är något som de flesta tar som en självklarhet att man är 

(Sternefält, 2010, s. 106). 

 

Rädsla och oro 

Som hinder i sociala möten upplever människorna i biografierna ofta känslor av rädsla 

och oro. Detta grundar sig ibland på misstag som de gjort och som framkallat starka 

reaktioner hos andra människor (Nordgren, 2000, Sternefält, 2010 & Tammet, 2006). 

Många av människorna i biografierna är rädda för hur andra uppfattar dem. Det kan 

vara rädslan för att stå ut ur mängden, rädslan för att verka dum, rädslan för att bli 

attackerad, rädsla för att andra ska tro att man vill verka märkvärdig och rädslan för att 

man är för stor belastning på andra (Jackson, 2002, Nordgren, 2000, Sternefält, 2010 & 

Tammet, 2006). 

 
I takt med alla misstag jag gör och har gjort under årens gång, har jag 

också förstått att många av dessa misstag orsakas av någon begränsning 

och oförmåga hos mig, någon förmåga som alla andra verkar ha. Dessa 

ständiga misstag har gjort mig mycket rädd och osäker i socialt umgänge 

(Sternefält, 2010, s.103). 

 

Eftersom jag inte kan uppfatta vad andra förväntar sig av mig, vet jag 

inte om andra förväntar sig att jag ska förstå eller inte. Jag blir därför 

rädd att visa att jag inte förstår (Sternefält, 2010, s.128). 

 

Men när man umgås privat finns faran att personen ska börja tycka illa 

om mig och attackera mig. Jag är rädd att bli attackerad hela tiden, och 

väldigt rädd att göra misstag så att folk kan angripa mig, trampa på mig. 

När det någon gång faktiskt händer tar jag väldigt illa vid mig 

(Nordgren, 2000, s. 66).  

 

Flertalet av människorna i biografierna har haft upplevelser av rädsla och oro som 

hinder i olika sociala möten. Det kan vara skräck över att alla tittar på personen eller att 

vara omringad av mycket folk, exempelvis på en buss. Denna rädsla och oro kan leda 

till panik och upplevas som svårighet i att andas, känslor av yrsel och illamående 

(Jackson, 2002, Nordgren, 2000, Sternefält, 2010 & Tammet, 2006).  

 
Första gången jag gick in där för att köpa pommes frites och en kopp 

kaffe till mamma stirrade jag bara på alla människor (för mig verkade 

det som om det var en miljon människor där och antalet fördubblades 

varje sekund) och jag fick något som jag nu vet heter panikattack. Jag 

började gråta och fick panik inombords. En halvtimme senare skakade 

jag fortfarande (Jackson, 2002, s. 147). 

 

Rädsla och oro inför nya situationer och möten är ofta förekommande hos människorna 

i biografierna. Detta kan visa sig i situationer då de träffar nya människor, besöker nya 

ställen, att planer ändras eller att de inte vet vad som ska ske i framtiden (Jackson, 2002, 

Nordgren, 2000, Sternefält, 2010 & Tammet, 2006). Rädslan och oron hindrar förmågan 

att ta till sig information vilket gör situationen värre, då andra kan bli irriterade på detta 

(Jackson, 2002, Sternefält, 2010 6 Tammet, 2006). 
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   – Jag tar inte gärna risker. Jag undviker situationer där det är svårt att 

förutse vad som ska hända, då känner jag mig otrygg (Nordgren, 2000, s. 

65). 

 

Att inte veta hur något ska bli, hur eller om något kommer att lösa sig, 

eller vad man ska göra i en viss situation man ställs inför, oh vad hemskt 

det är (Sternefält, 2010, s. 98)!! 

 

Mobbing 

I biografierna beskriver personerna att de alla har upplevt någon form av mobbing 

någon gång i sitt liv i mötet med andra. De beskriver sina upplevelser av mobbingen 

som att bli kränkta, förlöjligade, bli trampade på, hånade och attackerade (Jackson, 

2002, Nordgren, 2000, Sternefält, 2010 & Tammet, 2006). Några gånger har de upplevt 

att andra försöker reta dem för att provocera fram aggressiva reaktioner. Ofta följs 

mobbingen av en känsla av bitterhet och vrede över hur de blivit bemötta, känslor som 

utgör hinder i möten (Nordgren, 2000, Sternefält, 2010 & Tammet, 2006). 

 
   – Jag var framförallt rädd för fysiskt våld. Jag har senare läst böcker 

om mobbing där det sagts att det värsta är att vara utanför, inte bli 

slagen. För mig var det tvärtom (Nordgren, 2000, s. 57). 

 

En av människorna i biografierna beskriver hur hon har blivit mobbad i hela sitt liv och 

blivit kallad efterbliven, dum i huvudet och konstig (Nordgren, 2000).   
 

  – Det mest sårande man kan säga till mig är att jag är konstig. Det har 

jag hört tusentals gånger. Jag har inga som helst illusioner om 

människor längre (Nordgren, 2000, s. 123). 

 

Goda sociala möten 

Upplevelser av möten med andra människor beskrivs i biografierna även som goda 

möten, eftersom de kan uppleva en gemenskap som kan präglas av delaktighet eller en 

gemenskap med distans. Det goda mötet kan också präglas av en känsla av utveckling 

då de upplever att den sociala förmågan har utvecklats i samhörighet med andra. 

 

Gemenskap 

Några av människorna i biografierna beskriver att de vill ha gemenskap med andra 

människor men lite vid sidan av. De kan finna ett lugn och få en känsla av 

välbefinnande över att ha distans till andra människor men samtidigt vara delaktiga i en 

gemenskap (Nordgren, 2000 & Sternefält, 2010).  

 
Hon gillar till exempel att vara med i en gemenskap fast lite vid sidan av, 

och försöker hitta sådana situationer. Nyligen var hon med familjen på 

en stor trädgårdsfest för barn och föräldrar. 

    – Jag tog min kaffekopp och satte mig för mig själv, fast i närheten av 

de andra”…” Det var faktiskt skönt och mysigt att vara där (Nordgren, 

2000, s. 117). 

 

Jag blir lugn av att det finns människor närvarande men samtidigt på 

avstånd, och inte allt för påträngande (Sternefält, 2010, s. 177). 
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I vården kan detta visa sig som att ett fåtal av människorna i biografierna har svårt att 

uttrycka att de behöver hjälp, då finns risken att vårdpersonalen kommer för nära 

(Sternefält, 2010). 

 
Det är märkligt att man kan känna så motstridiga känslor samtidigt, men 

så är det. Bry dig om mig, men låt mig vara! Snälla kom in till mig, 

stanna hos mig, men GÅ härifrån (Sternefält, 2010, s.159). 

 

För människor med Asperger syndrom är internet en möjlighet till gemenskap med 

distans. Flera av människor i biografierna upplever en lycka över att de har fått en ny 

möjlighet till kontakt med andra människor. Där upplever de att det sociala mötet är mer 

strukturerat och kravlöst och att de får betänketid på hur de ska reagera och svara. 

Känslor gestaltas också i form av bilder, exempelvis smileys, som människorna i 

biografierna upplever är lättare att tolka än exempelvis kroppsspråk (Nordgren, 2000, 

Sternefält, 2010 & Tammet, 2006).    

 
Med internet öppnade sig en helt ny värld för mig. Jag kunde med ens 

göra sådant som jag inte vågade i verkligheten. Jag kunde ta kontakt 

med folk! Jag kunde till och med få kompisar (Sternefält, 2010, s. 130)! 

 

   – Jag går ut på Asperger-chatten på nätet varje dag, det passar mig 

bra. Det är kontrollerade villkor och kravlöst, jag behöver inte ha folk 

framför mig (Nordgren, 2000, s. 61). 

 

Människorna i biografierna beskriver tydligt att i möten med andra människor med 

Asperger syndrom känner de en gemenskap och en känsla av lättnad. De uppfattas inte 

som konstiga i detta sammanhang. De är bland likasinnade som har liknande 

erfarenheter och upplevelser av utanförskap. De känner sig accepterade och benämner 

möten med likasinnade som en stark upplevelse som kan bli ett gott socialt möte 

(Jackson, 2002, Nordgren, 2000 & Sternefält, 2010). 

 
Där vi bor har autismteamet dragit igång en sällskapsklubb för folk med 

AS, vilket vi skrattade åt eftersom det är en sån självmotsägelse. Det 

lustiga är att även om våra förmågor varierar, har vi i stort sett samma 

intressen så vi kan prata om datorer oavbrutet och känna oss 

accepterade. Det känns skönt att veta att man är med en grupp 

människor som är som en själv (Jackson, 2002, s. 22). 

 

   – Jag fick veta att det fanns en grupp vuxna som träffades regelbundet. 

Jag kände mig rädd, lite osäker. När jag kom satt där fem personer. Jag 

berättade om mig och mina erfarenheter och de tyckte inte jag var 

konstig. Det var första gången jag träffade folk som hade upplevt samma 

sak som jag.  

   – Man har gått och känt sig annorlunda ett helt liv… och så träffade 

jag ”mitt folk”. Även om jag inte är så socialt intresserad har det betytt 

mycket att bli så bekräftad. Jag vet att det har varit likadant för andra. 

Många har en upplevelse av att inte passa in, det är ofta en stor lättnad 

att möta dem som haft det på samma sätt. Man blir accepterad, man kan 

dela erfarenheter och man vet att man inte är från Mars (Nordgren, 

2000, s. 63-64). 
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Utveckling 

Människorna i biografierna upplever att de har utvecklat sin sociala förmåga i 

samhörighet med andra genom en vilja att klara av sociala möten i det vardagliga livet. 

Denna utveckling har varit en process som skett under en längre tid. De upplever att den 

förbättrade sociala förmågan har gett dem större frihet, en ledighet i sociala 

sammanhang, en stolthet över sig själva och att det fungerar bättre i sociala möten. De 

har exempelvis genom stora syskongrupper fått träna sin sociala förmåga tidigt och 

upplevt att detta har hjälpt dem senare i livet. Att den sociala förmågan har utvecklats 

upplevs som en trygghet i sociala möten (Jackson, 2002, Nordgren, 2000 & Tammet, 

2006). 

 
   – Den största skillnaden är nog att jag blivit väldigt, väldigt mycket 

mer social (Nordgren, 2000, s. 31).   

 

I början reagerade jag inte särskilt på denna växande syskonskara, 

eftersom jag satt och lekte för mig själv i mitt tysta sovrum medan mina 

bröder och systrar lekte och stojade och sprang omkring på 

bottenvåningen och i trädgården. Men så småningom kom deras närvaro 

att få en mycket gynnsam inverkan på mig eftersom jag blev tvungen att 

gradvis öva upp min sociala förmåga (Tammet, 2006, s. 64). 

 

 

DISKUSSION 

Vår diskussion är indelad i tre områden; metoddiskussion, resultatdiskussion och 

betydelser för vårdandet. I metoddiskussionen kommer vi att kritsikt reflektera över hur 

studien genomförts och över möjligheter till förbättring. Resultatdiskussionen kommer 

att ta upp våra huvudteman och även delar ur dem som vi anser bör belysas ytterligare. I 

den sista delen kommer vi belysa vad vår studie kan bidra med för ett bättre vårdande. 

       

Metoddiskussion 

De biografier som använts i studien har väl motsvarat syftet att belysa hur människor 

med Asperger syndrom upplever möten med andra människor och med vården. 

Biografier ger en djup förståelse för människors upplevelser och känslor och detta 

eftersträvades i studien.  Empiriska intervjuer hade varit det ultimata tillvägagångssättet 

att utforska hur människor med Asperger syndrom upplever sociala möten. Allt som 

sägs, sägs inte verbalt och beskrivande kroppsspråk och tonfall går förlorade i text. 

Undersökaren kan också gå djupare in på upplevelsen med följdfrågor. Empirisk studie 

har inte kunnat genomföras i denna kurs. Om vetenskapliga artiklar hade tillämpats i 

studien finns en risk att värdefull information och insikter hade gått förlorade. I 

vetenskapliga artiklar har människors upplevelser sammanställts till en ny helhet och 

den ursprungliga helheten är inte tillgänglig i en sådan studie.  

 

I de biografier som valdes till studien berättar tio människor om upplevelsen av att leva 

med Asperger syndrom. Biografierna är skrivna mellan år 2000 till år 2010. Tre av 

biografierna är skrivna av personer med Asperger syndrom medan den fjärde boken 

belyser kortare berättelser från sju personer med Asperger syndrom. Då en av 

biografierna består av kortare berättelser finns en risk att den inte belyser upplevelser 
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lika ingående som de andra biografierna. Detta har inte varit ett problem då 

beskrivningar av upplevelser av sociala möten har varit tillfredställande. Sex av 

berättarna är män och fyra av dem är kvinnor. Asperger syndrom är i samhället 

överrepresenterat hos män vilket gör att en något ojämn könsfördelning i studien inte 

har en större relevans. Åldrarna rör sig mellan tonårsåldern till övre 60-års ålder. Detta 

kan innebära svårigheter då personerna är i helt olika faser i livet och har olika 

perspektiv på upplevelser. Dock finns liknande upplevelser i biografierna, oavsett ålder, 

som berör möten med andra människor och som svarar mot syftet. Två av dem är 

bosatta i Storbritannien, övriga är från Sverige, de brittiska männens upplevelser 

svarade an till syftet och anses överförbara till svenska förhållanden. 

 

I studien har inklusionskriterier beskrivits i metoden. Dock har inga exklusionskriterier 

beskrivits. Biografier som motsvarade inklusionskriterier valdes slumpmässigt ut. Om 

exlusionskriterier funnits hade studien varit mer kontrollerad och lättare att göra om för 

andra undersökare. Samtidigt finns fördelen att när material till en viss del väljs 

slumpmässigt finns en större öppenhet för olika upplevelser och möjlighet till att få ett 

så verklighetsförankrat resultat som möjligt.  

 

Resultatdiskussion 

I resultatet presenteras teman och subteam som visar hur människor med Asperger 

syndrom upplever möten med andra människor, syftet med studien har därmed 

uppfyllts. Människorna i biografierna berättar om hinder i sociala möten och om goda 

sociala möten. Hinder i sociala möten beskrivs som upplevelser av annorlundaskap, 

ensamhet, bristande förståelse och rädsla, oro och mobbing. I de goda sociala mötena 

beskrivs gemenskap och utveckling som viktiga delar och det finns utrymme att vara 

den man är och chansen att vara delaktig i en gemenskap på egna villkor.  Resultatet 

kommer att diskuteras i relation till de två huvudtemana och framträdande subteman.  

 

I resultatet har tio olika personer berättat om sina upplevelser i möten med andra 

människor. Sternefält (2010) berättar om sina upplevelser av sociala svårigheter och 

hinder i vardagen och är den person som lider mest av dessa svårigheter. Tammet 

(2006)  och Jackson (2002) har en mer positiv syn på att ha Asperger syndrom och 

menar att det är något som gör dem speciella. I Nordgren (2000) beskriver människorna 

hur de har kommit att acceptera sina svårigheter och hur de utvecklats över tid för att 

bättre använda sociala färdigheter.  

 

För människor med Asperger syndrom finns flera olika hinder i sociala möten. De 

hinder som framkommit i resultatet är annorlundaskap, ensamhet, bristande förståelse, 

rädsla, oro och mobbing. Detta bekräftar även Larsson Abbads (2007) avhandling där 

människor med Asperger syndrom upplever sina funktionsnedsättningar som mycket 

hindrande i sociala möten. Müller et al (2008) menar även att det finns ett obehag inför 

sociala möten som inte följer regler eller har en otydlig struktur. En framträdande 

upplevelse av hinder i sociala möten är känslan av att vara annorlunda. Upplevelsen av 

att vara annorlunda är något som är genomgående för alla människorna i biografierna, 

de upplever att de inte passar in. Denna upplevelse tror vi grundar sig i att de inte förstår 

andra människor och den respons de får på sitt uppträdande, men också att de märker att 

de inte har samma slags sociala förmåga som alla andra. Detta kan leda till dåliga 
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erfarenheter av möten med andra människor, vilket i sin tur leder till sämre 

självförtroende, rädsla och oro för att skapa nya möten och relationer. Gillberg (1999) 

beskriver att människor med Asperger syndrom har ett annorlunda socialt beteende. 

Även Larsson Abbad (2007) menar att människor med Asperger syndrom kan uppfattas 

som annorlunda då de inte alltid förstår underförstådda signaler och därför svarar med 

ett beteende som kan verka som udda och avvikande. Enligt Portway och Johnson 

(2005) kan upplevelsen av att vara annorlunda och inte riktigt passa in utgöra olika 

risker för människor som har Asperger syndrom och dessa kan vara både på kort och på 

lång sikt. De risker som finns på längre sikt, är att människor med Asperger syndrom 

inte presterar efter sin förmåga, att de är beroende av sina föräldrar längre tid och att de 

har en förhöjd risk av att drabbas av psykisk ohälsa. Detta stärks av Woodbury-Smith 

och Volkmar (2009) som menar att människor med Asperger syndrom löper risk att 

drabbas av psykisk ohälsa som exempelvis depression och ångest.  Vi tror att detta är en 

naturlig följd av att uppleva en känsla av annorlundaskap, ibland kan människor med 

Asperger syndrom inte hantera detta och problem kan uppstå. Enligt Eriksson (2000) 

uppstår problem i situationer som människan inte kan bemästra och kan leda till att 

personen kan bli i behov av vård. Dock är det inte bara känslan av annorlundaskap som 

är ett framträdande hinder i sociala möten för människor med Asperger syndrom. 

Människorna i biografierna beskriver hur de har svårt att bli förstådda, denna upplevelse 

blir ett hinder i vardagen och i livet och är ibland svår att hantera. En bristande 

förståelse gentemot människor med Asperger syndrom är något som alla människorna i 

biografierna har erfarit. Vi tror att den bristande förståelsen från andra människor också 

har en stor del i den psykiska ohälsan som kan uppstå hos människor med Asperger 

syndrom. De beskriver hur de känt sig deprimerade och ångestfyllda på grund av 

svårigheter i sociala möten.  

 

Portway och Johnson (2005) menar att riskerna som människor med Asperger syndrom 

utsätts för varje dag är att inte bli förstådda, att de blir mobbade och att viljan att skapa 

sociala relationer blir kluven. De anser också att om människor har dolda 

funktionshinder finns det svårigheter för andra att se de problem som kan finnas, eller 

som kan uppstå till följd av funktionshindret. Vi anser att det inte är hos människor med 

Asperger syndrom som svårigheterna egentligen finns. Det är i samband med samhällets 

normer och koder för socialt samspel som hinder uppstår. Detta är något som kan 

förändras om svårigheter med dolda funktionshinder medvetandegörs hos alla 

människor, framförallt i miljöer där det ska finnas möjligheter till stöd och utrymme att 

vara sig själv, exempelvis inom vården och skolan. Tyvärr är det i dessa kontexter som 

människorna i biografierna upplevt stora hinder.  

 

Den bristande förståelsen förekommer även inom vården. Bergquist Månsson (2007) 

menar att personalen i vården inte alltid känner till de begränsningar som människor 

med Asperger syndrom kan ha och därmed finns en risk för dåligt bemötande, att 

vårdbehov inte blir tillgodosedda och ett vårdlidande uppstår. Därför, menar Larsson 

Abbad (2007), är det nödvändigt att kunskapen om Asperger syndrom ökar för att 

kunna möta speciella behov med respekt. Människorna i biografierna beskriver att de 

har ett behov av distans till andra människor vilket kan vara svårt att upprätthålla i en 

vårdkontext där det ibland är nödvändigt att komma främmande människor nära och 

ibland uppstår också intima situationer som kan vara svåra att förhålla sig till. Många 

med Asperger syndrom beskriver en känsla av obehag då andra kommer för nära och 
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speciellt vid beröring. Detta kan bli ett hinder i vården där vårdaren ofta måste komma 

patienten nära, ta i dem och röra vid dem, i situationer där patienten kanske inte kan 

klara ett moment själv eller då en undersökning eller provtagning ska genomföras. Vi 

anser att det vilar ett ansvar på vårdaren att vara öppen och följsam inför individen.  

 

Lobar, Fritts, Arbide och Russell (2008) menar att en ökad kunskap hos vårdpersonal 

om dolda funktionshinder kan ge bättre möjligheter till tidig diagnos vilket leder till 

bättre anpassad vård för människor med Asperger syndrom. De anser även att fördröjd 

diagnos och åtgärder kan leda till allvarliga känslomässiga och sociala problem. Även 

Toth och King (2008) menar att tidig diagnos är fördelaktig för rätt bemötande av 

människor med Asperger syndrom. Gillberg (1997) skriver att det kan kännas som en 

lättnad både för den drabbade och närstående att få en korrekt diagnos. Vi anser att det 

också finns en problematik med att få en diagnos när det involverar möten med vården. 

Det finns en risk att diagnosen blir en ”stämpel” och att vårpersonal förmodar att alla 

människor med Asperger syndrom tänker och beter sig på samma sätt. Sjuksköterskan 

bör därför utgå från ett livsvärldsperspektiv där människan är unik och vårdaren måste 

gå till patienten och fråga efter dennes individuella upplevelser och behov (Dahlberg et 

al 2003).   

 

Människorna med Asperger syndrom upplever inte bara hinder i sociala möten, de 

upplever även sociala möten som är goda. I de goda sociala mötena har de upplevt 

gemenskap och möjlighet till utveckling. Människorna i biografierna kännetecknar goda 

sociala möten som gemenskap med distans och att umgås med likasinnade. De beskriver 

att de under en längre tid har utvecklat sina sociala färdigheter och att de blir bättre på 

att hantera sociala möten. Müller et al (2008) menar att det finns en längtan efter 

gemenskap och intimitet. Även Portway och Johnson (2005) bekräftar att det finns en 

längtan efter gemenskap hos människor med Asperger syndrom. Människorna i 

biografierna beskriver känslor av välbefinnande och lycka när möjlighet till gemenskap 

på egna villkor ges. Enligt Wiklund (2003) är detta ett grundläggande urbegär, begäret 

efter kärlek, som alla människor har. Vi anser att känslan av utveckling och möjligheten 

till att öva upp den sociala förmågan är viktiga att poängtera då diagnosen Asperger 

syndrom annars kan verka som något negativt och omöjligt att förändra. Att få sätta ord 

på svårigheter kan ge möjligheter till att arbeta med dem och förändra förutsättningar 

inför sociala möten till det bättre. Alla människor är unika och därför är även förmågan 

till utveckling unik. Alltså finns det möjlighet till varierande grad av självförverkligande 

även hos människor med Asperger syndrom om rätt stöd kan ges. Eriksson (2000) 

menar att människor har behov av trygghet och självförverkligande och Wiklund (2003) 

skriver att om inte dessa behov kan tillgodoses kan problem uppstå. Känslan av 

utveckling är något som förvånade oss i resultatet då läroböcker och artiklar om 

Asperger syndrom inte lagt stor vikt vid detta. Brar och Flyckt (2006) menar att 

problemen med Asperger syndrom kvarstår hela livet men att en del människor lär sig 

hantera dem och kan fungera väl i samhället och sociala möten samtidigt som andra 

behöver mer stöd. Detta anser vi visar vikten av att tidigt få möjligheter till träning i 

sociala möten. Vi menar även att utveckling är en nyckel till att skapa goda sociala 

möten och för att inge hopp om en framtid med minskad funktionsnedsättning. Lobar et 

al (2008) skriver att det ska finnas individanpassade strategier och åtgärder som 

möjliggör optimal utveckling för människor med Asperger syndrom.  För detta krävs ett 
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multidisciplinärt samarbete med olika instanser i samhället. Detta beskrivs också i 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen 2005).  

 

Betydelse för vårdandet 

För människor med Asperger syndrom kan möten med vården bli svåra. Efter arbete 

med denna studie har vi fått en djupare förståelse för Asperger syndrom och de 

funktionsnedsättningar som medföljer. Efter bearbetning av källor till bakgrund, resultat 

och diskussion har vi kommit fram till praktiska tillämpningar som är möjliga att 

genomföra i samband med vård av människor med Asperger syndrom. Vi hoppas att 

dessa tillämpningar kan bidra till ett öppet och mer tryggt möte mellan människor med 

Asperger syndrom och vården. 

 

 Att tillhandahålla skriftlig information om avdelningens eller mottagningens 

tider och rutiner. Det samma gäller vid undersökningar och behandlingar av 

olika slag. Det kan vara bra att ibland skicka ut denna information i förväg så att 

människor med Asperger syndrom får möjlighet att förbereda sig.   

 Det är viktigt att undvika talesätt och vara tydlig i verbal kommunikation.  

 Det är av yttersta vikt att planera vården väl för att undvika snabba förändringar 

som kan skapa oro och rädsla hos människor med Asperger syndrom. 

 Det mest grundläggande är att se till individen och att inte försöka generalisera 

människor med dolda funktionshinder utifrån deras diagnoser. 

 

Dessa åtgärder kan användas på alla patientgrupper men är särskilt viktiga för 

människor med Asperger syndrom.  

 

Slutsatser 

Under arbetet med denna studie har vi fått en ökad förståelse för att sjuksköterskan i 

varje möte måste gå in med lyhördhet och öppenhet då människor ibland har problem 

som inte syns på utsidan. Dessa problem kan inte heller mätas eller generaliseras och för 

att få en bra vård måste respekt för individen vara av största vikt. Vi anser att samarbete 

mellan olika instanser är något som är viktigt i sjuksköterskans dagliga arbete och blir 

väsentligt i arbetet med människor med Asperger syndrom. För personal inom vården är 

det nödvändigt att ha kunskap om dolda funktionshinder som Asperger syndrom för att 

kunna bidra med en bättre förståelse och ett bättre bemötande för dessa människor. 

Inom området för Asperger syndrom pågår en utveckling inom forskning, diagnostik 

och behandling. Vi hoppas på en framtida forskning där en djupare förståelse för hur 

människor med Asperger syndrom upplever vården undersöks. 
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Bilaga 1 

Diagnoskriterier för Aspergers syndrom (DSM-IV)  

A. Kvalitativt nedsatt förmåga till social interaktion, vilket visar sig på minst två av 

följande sätt:  

(1) påtagligt bristande förmåga att använda varierade 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 på omgivningen i barndomen.  

F. Kriterierna för någon annan specifik genomgripande störning i utvecklingen eller 

för schizofreni är inte uppfyllda. 

 
Källa: Gillberg, C. (1997). Barn, ungdomar och vuxna med Asperger syndrom – 

Normala, Geniala, Nördar?. Stockholm: Bokförlaget Cura AB.  
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Bilaga 2 

Översikt av analyserade biografier 

 
Författare; Luke Jackson 

Titel; Miffon, nördar och Asperger syndrom 

Årtal och förlag; 2002, Cura Bokförlag och Utbildning AB 

 

Luke är en ung kille som har diagnosen Asperger syndrom. I sin bok beskriver han med 

humor upplevelser och utmaningarna som följer med syndromet, men resonerar även 

om konstruktiva lösningar på svårigheter. Han ger även tips och råd i hur andra kan 

bemöta människor med Asperger syndrom.  

 

Författare; Malin Nordgren 

Titel; Jag avskyr ordet normal 

Årtal och förlag; 2000, Cura Bokförlag och Utbildning AB 

 

Malin Nordgren har tagit del av sju personers upplevelse av att leva med Asperger 

syndrom. En närstående har också bidragit med sina upplevelser av att leva med någon 

med Asperger syndrom. Deras tankar, känslor och erfarenheter har skildrats med stor 

respekt för varje individ. 

 

Författare; Ann-Charlotte Sternefält 

Titel; Asperger och jag 

Årtal och förlag; 2010, Recito Förlag AB  

 

Ann-Charlotte skildrar i sin bok hur livet med Asperger syndrom kan vara. Med stor 

detaljrikedom får vi följa hennes liv sedan barndomen och fram till nu.  

 

Författare; Daniel Tammet 

Titel; Född en blå dag 

Årtal och förlag; 2006, Bokförlaget Natur och Kultur 

 

Daniel föddes på en blå dag, en onsdag. Han har ett savantsyndrom som ger honom en 

unik språklig och matematisk förmåga och han ser mycket av världen i siffror och 

färger. Vi får följa hans spännande resa genom livet med upplevelserna av att ha 

Asperger syndrom. 

 

 


