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Abstrakt 

Bakgrund: Synen på neuropsykiatriska tillstånd har under århundranden präglats 

av förutfattade meningar. Orsaken till autismspektrumtillstånd har varit svår att med 

säkerhet fastställa och än idag omges den av myter, osanningar och felaktigt dragna 

slutsatser. Föräldrar har anklagats för allt från dålig uppfostran och emotionell 

försummelse till att ha utsatt barnet för skadliga miljögifter. Det har även felaktigt 

påståtts finna ett samband mellan autism och trippelvaccinet MMR. Forskning kring 

autismspektrumtillstånd har inriktats på den medicinska definitionen som 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, dock finns det lite forskning riktad mot 

förståelsen av den individuella upplevelsen och erfarenheten av att ha denna diagnos. 

Syfte: Syftet med litteraturstudien är att belysa erfarenheter av att leva med 

autismspektrumtillstånd. Metod: Till litteraturstudien har tio kvalitativa artiklars 

innehåll granskats och analyserats. Sökningar av artiklar gjordes i databaserna 

Cinahl, Scopus och PsycINFO, utifrån Ebsco. Resultat: Analysen resulterade i tre 

kategorier och tio subkategorier. Kategorierna är: 1. Känsla av att vara annorlunda 2. 

Risk för att bli utstött 3. Lära sig leva med sin diagnos AST. Konklusion: Forskning 

på neuropsykiatrisk funktionsnedsättning har fram till nyligen inriktats på att 

beskriva och definiera yttre manifestationer, medan de subjektiva upplevelserna inte 

fått lika mycket uppmärksamhet. Ny forskning bör inriktas på att fördjupa 

kunskapen av de erfarenheter personer med AST har och sätta dessa i fokus. För att 

bättre förstå personen med AST bör forskare och professionella inom hälso- och 

sjukvården lyssna aktivt och vara medveten om sin egen roll i mötet. 

 

Nyckelord: Autismspektrumtillstånd, upplevelser, erfarenheter, omgivningens 

attityder, självbild.   



  

Abstract 

Background: The view of neuropsychiatric disabilities has during the past centuries 

been influenced by preconceived notions. One of the reasons is that ASD has been 

hard to define. The legal guardians has in many cases been accused to have been the 

source of this disability. Legal guardians have often been accused of not 

administering a healthy upbringing to their infants and juveniles regarding emotional 

negligence and even to have exposed them to environmental toxins. Experts have 

even wrongly correlated ASD with the MMR vaccine. Research has generally been 

focused on the medical definition of the neuropsychiatric disabilities and therefore 

there is not much research of the narrative individual perspectives of this disability. 

Objectives: The purpose of this literary study is to enlighten the experience of living 

with a neuropsychiatric disability. Method: This literary study consist of an analysis 

of ten qualitative articles. The search for the articles was done in the databases 

Cinahl, Scopus and PsycINFO within Ebsco. Results: The analysis resulted in three 

categories and ten sub-categories. The categories are 1. The notion of being different 

2. The risk of being a social outcast 3. Learning to coexist with your diagnosis. 

Conclusion: Research of ASD has up to recently target outer manifestations while 

the subjective notions of ASD has been omitted. New research should focus on 

deepening the knowledge of the experiences of people with ASD. To better 

understand people with ASD researchers and professionals in health care should 

listen attentively and be aware of their own part in the encounter.  

 

Keywords: Autism spectrum disorders, experiences, perceptions, attitudes of the 

surrounding environment, self-image. 
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1 Inledning 

Att arbeta som sjuksköterska innebär möten med olika människor som alla har skilda 

behov av hjälp. Ett respektfullt bemötande handlar om att ha ett öppet 

förhållningssätt vid varje enskilt möte, ett ömsesidigt samarbete där personen i fråga 

kan känna sig trygg och tillåtas vara i centrum. Vår uppfattning är att 

diagnoskriterierna för autismspektrumtillstånd kan bidra till en förenklad bild av 

individerna som befinner sig inom spektrumet. Vetenskapliga studier tenderar att 

fokusera på symptom, uppkomst, prevalens, behandlingar m.m. och detta kan leda 

till att personer med autismspektrumtillstånd ses som avvikande från normen. Vi tror 

att det finns ett behov av fler perspektiv på autismspektrumtillstånd och de personer 

som lever med diagnosen. Att genom kvalitativa studier göra en litteraturstudie där 

personer med autismspektrumtillstånd är i centrum möjliggör för ökad förståelse av 

erfarenheter hos personer som har diagnosen. 

2 Bakgrund 

Ända sedan medeltiden har man diskuterat och dokumenterat olika 

neuropsykiatriska tillstånd, innefattandes de vi numera kallar ADHD, 

autismspektrumtillstånd och annan intellektuell funktionsnedsättning. Genom 

århundradena har synen på dessa tillstånd och lämpliga behandlingsinsatser varierat. 

Bland annat har föräldrar fått tagit skulden för barnets annorlunda beteende och 

blivit anklagade för att emotionellt förstört barnen. En annan historisk benämning på 

diagnosen var att barnen varit drabbade av en så kallad barnschizofreni (Wing, 1997). 

Ett exempel på en nutida myt är att trippelvaccinet MMR orsakar diagnosen. Den 

offentliga debatten om kopplingen mellan trippelvaccinet och diagnosen bidrar till 

förstärkning av en redan negativ bild av personer med AST genom tillskrivning av ord 

såsom ”förstörda” och ”i behov av att bli fixade” (O'Dell och Brownlow, 2005). 

 

Enligt Owren (2013) bidrar förutfattade meningar till diskriminering av personer 

med autismspektrumtillstånd, genom att anta att alla personer med diagnosen är en 

homogen grupp där behoven och uttrycken är likadana. Owren (2013) menar att det 

brister i omgivningens förståelse för olika uttryck och intressen. Många av de 

problem som personer med autismspektrumtillstånd upplever i vardagen beror på en 
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bristande förståelse och kunskap om deras beteende och behov. Beardon och 

Edmonds (2007) presenterar en rapport från 2007 där en av deltagarna beskriver 

situationen som följande: “Neurotypicals need to stop thinking they are better than 

us. They should accept us for who we are instead of only accepting us if we try to be 

like them, and rejecting us and being mean if we make a mistake or get confused or 

stressed, or just don´t want to socialise.” I Owrens (2013) studie förtydligas vikten av 

att se varje människa som en egen individ. Beteenden som utifrån normen betraktas 

som onormala, jobbiga och oönskade kan i själva verket vara ett sätt att kommunicera 

med omgivningen. Samma sak förtydligas i Aylotts (2001) studie där konklusionen 

visade att synen på personer med autismspektrumtillstånd som en homogen grupp 

bidrar till att individerna försvinner och inte får möjlighet att delta på samma villkor 

och förtydligar vikten av att personal inom hälso- och sjukvård måste arbeta med 

personen i fråga i centrum och inte tvärtom. 

 

Autismspektrumtillståndets diagnoskriterier ändrades år 2013 i samband med 

publikationen av DSM-5, som är den senaste version av den amerikanska 

diagnosmanualen (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). En stor 

del av förändringen innebär att kriterierna utformats så att de kommer att 

uppdateras med jämna mellanrum, med beaktande av sociala och kulturella faktorer 

som spelar in i diagnosen. I de nya DSM 5 kriterierna för diagnosen 

autismspektrumtillstånd innefattas det som tidigare kallades Aspergers syndrom som 

numera benämns högfungerade autism (IQ över 70). Det tidigare kriteriet att 

tillståndet ska ha debuterat i tidig ålder är nu borttaget så att det går att bli 

diagnostiserad med autismspektrumtillstånd senare i livet (American Psychiatric 

Association, 2013). De tre huvuddelarna i diagnoskriterierna är till att börja med: 

ihållande svårigheter med social kommunikation och sociala interaktioner. Här 

inkluderas svårigheter med konversationer där samtalet kräver ömsesidig dialog om 

intressen och om känslor, ögonkontakt, tolkning av kroppsspråk och ansiktsuttryck. 

Den andra huvuddelen är att personer med autismspektrumtillstånd har svårigheter 

att utveckla och kvarhålla relationer, samt svårigheter att anpassa sitt uppförande 

utifrån olika sociala kontexter. Den tredje huvuddelen av autismspektrumtillstånd 

kännetecknas av restriktiva, repetitiva mönster av beteenden och/eller aktiviteter. 

Här inkluderas rutiner och ritualer, ofta i mönster av verbal eller ickeverbalt 

beteende, och en stark motvilja till förändring. Ofta kan observationer av extrema 
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intressen, fixeringar eller intensiva fokuseringar av vissa ämnen eller detaljer göras, 

samt över- eller underreaktioner vad gäller sensationer såsom smärta, värme, kyla, 

ljud, lukt, ljus eller rörelser (Lauritsen, 2013).  

 

Hur stor andel av den svenska befolkningen som har autism eller någon annan 

diagnos inom autismspektrumet är ännu inte kartlagt. Det finns fortfarande nästan 

inga studier om hur många vuxna som har autism och i Sverige finns inga register 

över människor som har diagnosen. Utifrån en översikt av de studier som finns på 

området kan följande uppskattningar göras: man bedömer att åtminstone 1 till 2 barn 

per tusen har autism. Det innebär att det finns minst 1500 till 3000 barn med autism 

i åldrarna 4-17 år i Sverige Hela autismspektrumet beräknas utgöra minst 6 per 

tusen. I Sverige blir det ca 9000 barn och ungdomar i åldrarna 4 till 17 år (Zander, 

2014). Enligt Världshälsoorganisationen är prevalensen av autismspektrumtillstånd 

på en global nivå ca ett barn på 160. Denna uppskattade siffra representerar en 

medelsiffra, då olika studier har visat på varierande resultat gällande prevalens. 

Autism anses vara fyra till fem gånger vanligare hos pojkar än hos flickor (WHO, 

2015). 

 

Mohammad Ghaziuddin (2005) menar att även om autismspektrumtillstånd 

klassificerats som en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning finns det lite forskning 

riktad mot förståelsen av den individuella upplevelsen och erfarenheten av att ha 

denna diagnos. Bristen på narrativt utformad forskning som utgår från den 

subjektiva upplevelsen av autismspektrumtillstånd leder till att diagnosen kan bli 

stigmatiserande. Stigmatisering innebär en förutfattad mening om en grupp 

personers sätt att vara, sätt att bete sig, sätt att tänka osv. Individer som ingår i 

gruppen tillfogas sätt att vara som accepterats av den iakttagande gruppen (normen) 

och en “social stämpling” sker (Nationalencyklopedin, 2015). Stigmatiseringen av 

personer med autismspektrumtillstånd innebär att förutfattade meningar leder till en 

uppfattning om att personer med diagnosen består av en enhetlig, homogen grupp 

där betraktaren antagit vissa färdigheter för alla personer som ingår i gruppen. 

Stigmatiseringens inverkan på personer med autismspektrumtillstånd kan innebära 

svårigheter med anställningar, relationer, självförtroende och mycket mer (Butler och 

Gillis, 2011). 
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2.1 Problemformulering  

Det är viktigt att få en komplett bild av människan bakom diagnosen 

autismspektrumtillstånd. Att konstatera symptom och utgöra en mall för 

diagnoskriterier är en sak, men att förstå och på bästa sätt möta och möjliggöra för 

personlig utveckling är ett ämne mindre iakttaget. Att få en ökad förståelse är ett 

viktigt redskap hos den individuella sjuksköterskan för att ge ett bra bemötande. 

Trots att autismspektrumtillståndets kriterier genomgått förändringar och under lång 

tid varit omdebatterat och studerat har forskningen alltför ofta exkluderat den 

subjektiva upplevelsen av autismspektrumtillstånd. Enligt Rosemary Tozer (2014) är 

det viktigt för personer med autismspektrumtillstånd att få sin röst hörd och att få 

vara delaktiga i forskning som handlar om deras diagnos och upplevelser. 

2.1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att belysa erfarenheter av att leva med 

autismspektrumtillstånd. 

3 Metod 

Eftersom det valda undersökningsfältet har bestått av tidigare dokumenterad 

kunskap bestående av vetenskapliga artiklar är den valda metoden en systematisk 

litteraturstudie. Frågor har ställts till litteraturen istället för personer som lever med 

diagnosen autismspektrumtillstånd. Reflektioner och informationssökning har gjorts 

både tillsammans och var för sig. Detta för att kunna ställa relevanta forskningsfrågor 

som inte kan besvaras med ett enkelt ja eller nej (Henricson, 2012). 

3.1 Definitioner 

AST är en förkortning på autismspektrumtillstånd och kommer benämnas med 

förkortningen i uppsatsen. Neurotypiska personer innebär en person som inte har 

någon neuropsykiatrisk diagnos och förkortas neurotyp. Högfungerande autism 

kommer förkortas HFA.  

3.2 Sökmetoder 
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Till denna uppsats har vetenskapliga artiklar sökts i databaserna Cinahl, Scopus och 

PsycINFO, samt utifrån Ebsco med förval av alla databaser som den innehåller. 

Cinahl är en bred databas med inriktning på omvårdnad, sjukgymnastik och 

arbetsterapi. Förutom omvårdnad innefattar Scopus och PsycINFO även medicin, 

psykologi och sociologi. Intresseområdet som blivit identifierat handlar om 

upplevelser av att leva med diagnosen autismspektrumtillstånd, och definierade 

sökord är: Autism, autism spectrum disorder, perceptions, first-hand, anxiety, 

coping, narrative, experiences och attitudes. Vid artikelsökning i en databas kan en 

kombination av de valda sökorden med termerna AND, OR och NOT göras. Denna 

funktion kallas booleska operatorer (Karlsson, 2012). För att hitta relevanta artiklar 

har dessa sökord i första hand kombinerats tillsammans med termen AND, som är 

den vanligaste booleska operatoren. Termen AND verkar expanderande i sökningen 

för att göra den mer specifik medan OR tvärtom verkar avgränsande (ibid, 2012). 

Eftersom forskning på området autismspektrumtillstånd sker kontinuerligt har 

vetenskapliga artiklar med så aktuella forskningsresultat som möjligt använts. 

Sökord, kombinationer med booleska operatorer, begränsningar, antal träffar samt 

antal valda artiklar presenteras i bilaga 2, tabell 1.  

3.3 Urval  

Till uppsatsen har ett teoretiskt urval av vetenskapliga artiklar gjorts. Detta innebär 

att artiklarna valts utifrån teorin om hur autismspektrumtillstånd kan ses ur flera 

perspektiv. Ett teoretiskt urval är en typ av urval som baseras på tankar och idéer 

kring en framväxande teori om ett fenomen, som forskaren/forskarna har (Henricson 

och Billhult, 2012). Utifrån uppsatsens syfte sker det första urvalet genom 

formulering av aktuella sökord och utifrån valda databaser. Andra urvalet har skett 

genom överblick av rubriker och därefter har abstrakten lästs. Därefter har artiklar 

som motsvarar syftet och andra kriterier valts ut. I det tredje urvalet har artiklarna 

lästs i sin helhet och en bedömning gjorts för att se hur väl de olika artiklarna svarade 

mot syftet. De utvalda artiklarna genomgick en kvalitetsgranskning enligt SBU:s 

kvalitetsgranskningsmall. SBU:s kvalitetsgranskning överensstämmer med 

internationella mallar utformade för granskning över hur evidensbaserade studierna 

är. De studier som uppfyllde kvalitetskraven presenteras i graderad skala från hög till 

medel i bilaga 1, tabell 1 och studier som bedömts med låg kvalitet är inte medtagna i 

uppsatsen. (Rosén, 2012) 
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Inklusionskriterierna till litteraturstudien är vetenskapliga artiklar som är skrivna på 

engelska. Artiklarna var baserade på kvalitativa studier av erfarenheter att leva med 

autism och alla tillstånd och åldrar inom spektrumet ingick i sökningen. Enligt 

Henricson och Billhult är det viktigt att hitta berättelser från personer med olika 

erfarenheter när det gäller en kvalitativ design, för att få en så bra bild som möjligt av 

fenomenet (ibid. 2012). Exklusionskriterier för de vetenskapliga artiklar är de som 

endast sätter fokus på föräldrars eller syskons upplevelser av AST i familjen och 

artiklar som publicerats före 2001. 

4 Analys  

Eftersom uppsatsens syfte handlar om att belysa upplevelser av AST, har 

vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats använts. Den kvalitativa ansatsen sätter 

fokus på tolkning, meningsskapande och förståelse för människans subjektiva 

upplevelse av omvärlden (Skott, 2012). De artiklar som valts ut har genomgått en 

kvalitativ analys av innehållet. Detta innebär att insamlad data har analyserats och 

tolkats ur ett hermeneutiskt perspektiv. Inom det hermeneutiska perspektivet sätts 

förförståelse, mening, betydelse och tolkning i fokus (Friberg och Öhlén, 2012).   

 

De tio artiklarna som valdes ut lästes först ett flertal gånger i sin helhet för att skapa 

en övergripande förståelse för materialet. Författarna reflekterade över texterna både 

enskilt och tillsammans för att få en övergripande förståelse för innehållet. Varje 

enskild artikels kategorier och subkategorier radades upp med tillhörande 

meningsenheter i en tabell för att få en överskådlig blick av samtliga artiklars 

resultat. Varje artikel fick en siffra för att lätt kunna arbeta med endast kodade 

meningar med tillhörande siffror som redovisar ursprungsartikeln. Sedan matchades 

liknande meningsenheter, tagna från resultatet, ihop för att få en överblick av 

likartade erfarenheter. När allt parats ihop skapades kategorier som representerade 

helheten i artiklarna. Därefter skapades subkategorier för att precisera olika 

erfarenheter och tankar som funnits hos de olika deltagarna i artiklarnas resultat 

(jmf. tabell 1, Översikt av kategorier och subkategorier). 

5 Forskningsetik 
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Författarna till denna litteraturstudie har utfört en noggrann etisk reflektion över 

valda artiklar. Litteraturstudien behövde inget godkännande från någon etisk 

kommitté. De valda artiklarna har antigen blivit godkända av en etisk kommitté eller 

fört ett övertygande etiskt resonemang. Forskningsetik handlar om att respektera alla 

människors lika värde och värna om deras grundläggande rättigheter (Kjällström, 

2012). För att få forskningen godkänd behöver forskaren göra en etikansökan där 

intervjumaterialet presenteras, på vilket sätt det ska genomföras, vilka frågor och hur 

det slutliga materialet ska användas (ibid, 2012). I praktiken handlar forskningsetik 

exempelvis om att skydda de människor som ingår i en studie, så att de inte skadas, 

såras eller på något vis utnyttjas. Om deltagare beslutar att efter påbörjad studie inte 

fullfölja sitt medverkande ska detta beslut tas på allvar då forskaren ska värna om 

självbestämmande (ibid. 2012). Etiska överväganden har genomsyrat hela 

forskningsprocessen, allt från val av ämne till problemformulering och 

genomförandet. 

6 Resultat 

Syftet med uppsatsen är att belysa erfarenheter av att leva med 

autismspektrumtillstånd. Analysen av artiklarna resulterade i tre kategorier: Känsla 

av att vara annorlunda, risk för att bli utstött, lära sig leva med sin diagnos. De tre 

kategorierna med tillhörande tio subkategorier presenteras i tabell 1.  

 

Tabell 1. Översikt av kategorier och subkategorier. 

Kategori Subkategori 

Känsla av att vara annorlunda Svårighet att förstå och navigera i en social kontext 

Stress och ångest över att inte passa in 

Problem med relationer 

Risk för att bli utstött 

 

Att välja ensamhet 

Miljön har stor betydelse 

Bli utsatt för fysisk och psykisk mobbning 
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Lära sig leva med sin diagnos 

AST 

Hitta copingstrategier 

Behov av stöd för att kunna fungera i sociala 

sammanhang 

Omgivningens bemötande har betydelse för 

självbilden 

Anpassa sig till omgivningen 

 

6.1 Känsla av att vara annorlunda 

Denna kategori beskriver upplevda svårigheter med att passa in i olika sociala 

sammanhang med påföljande känslor av stress och ångest. Utmärkande 

karaktärsdrag associerade till AST bidrar till problem att skapa och kvarhålla djupare 

relationer.   

6.1.1 Svårighet att förstå och navigera i en social kontext 

Några av de karaktärsdrag som deltagarna själva beskrev som utmärkande för AST 

handlade om en stark preferens för rutiner och en motvilja till förändring (Portway 

och Johnson, 2005, Haertl et al., 2013), överkänslighet gällande sinnesintryck och en 

oförmåga att filtrera ut irrelevant information i en social kontext (Jones et al., 2003, 

Jones et al., 2001, Portway och Johnson, 2005). Dessa karaktärsdrag upplevdes 

innebära både möjligheter och utmaningar, och sågs som både positiva och negativa 

upplevelser av att ha diagnosen AST (Humphrey och Lewis, 2008, Huws och Jones, 

2015, Carrington och Graham, 2001). De karaktärsdrag som vållade mest problem för 

personerna med AST handlade om svårigheterna att förstå outtalade sociala regler, 

både gällande verbal kommunikation och också kroppsspråk (Portway och Johnson, 

2005, Jones et al., 2001, Humphrey och Lewis, 2008). 

 

Ett ofta återkommande tema bland personerna som har diagnosen handlar om 

känslan av att vara annorlunda i en social kontext. Många beskriver upplevelsen av 

AST som ett fenomen där man ser ut som andra, men att inombords känna att man 

är annorlunda (Haertl et al., 2013, Portway och Johnson, 2005, Jones et al., 2001, 

Huws och Jones, 2015). En av deltagarna använde termen missanpassad (misfit) för 
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att beskriva sig själv, medan en annan berättade om upplevelsen av att aldrig känna 

som de andra neurotypiska [ff. anmärkning] (Haertl et al., 2013). Ofta var det i 

samband med att man började i skolan som man kände sig annorlunda i jämförelse 

med sina klasskamrater (Haertl et al., 2013, Portway och Johnson, 2005) och denna 

känsla blev allt mer intensiv i takt med ökad självkännedom och högre ålder. 

Missförstånd som orsakas av feltolkning av sociala regler där t.ex. meningar tolkas 

rakt av utan förståelse för dolda budskap (Portway och Johnson, 2005, Humphrey 

och Lewis, 2008).  

6.1.2 Stress och ångest över att inte passa in 

Den vanligaste och största källan till ångest handlade om interaktioner med andra 

människor (Carrington och Graham, 2001, Trembath et al., 2012, Jones et al., 2001). 

Känslan av att inte passa in kan leda till stress och isolering (Haertl et al., 2013, Jones 

et al., 2001) men även psykisk ohälsa i form av depression, ångest, tvångstankar och 

suicidala tendenser (Portway och Johnson, 2005). Bland de personer med diagnosen 

HFA var det vanligt att man fick diagnosen senare i livet och därmed gått utan 

behandling eller behandlats för ”samsjuklighetstillstånd” som exempelvis depression 

(Jones et al., 2001, Portway och Johnson, 2005, Haertl et al., 2013). I en studie från 

2005 uppgav 23 av de 25 deltagarna att de haft bestående problem kopplat till 

depression, ångest och/eller allvarliga och begränsande tvångsbeteenden (Portway 

och Johnson). I en annan studie från 2001 beskrevs känslan av alienation och denna 

kopplades till upplevelsen av att inte passa in. Metaforer som att vara en utomjording 

placerad på fel planet användes och dessa känslor var satt i förbindelse till psykisk 

ohälsa (Jones et al.). 

6.1.3 Problem med relationer 

Svårigheter att förstå och sätta sig in i andras känslor och tankar kan leda till problem 

att skapa och behålla en djupare kompisrelation. Det fanns en önskan om att få en 

djupare relation och en underliggande oförståelse över att den önskade relationen 

inte fanns. Att se andra klasskompisar vara med varandra och leka utan att få vara 

delaktig innebar ett stort utanförskap (Carrington och Graham, 2001). I en av de 

analyserade studierna framkom en delad erfarenhet av en desperat längtan av att ha 

en kompisrelation (Portway och Johnson, 2005). De deltagare som diskuterade sin 
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barndom beskrev mönster av isolation grundat i svårigheter att forma 

kompisrelationer och att de i stället hade låtsaskompisar som fick agera som verklig 

vän. Några av deltagarna beskrev att under tiden de växte upp fanns svårigheter att 

forma relation med jämnåriga personer och att personer som var antingen yngre eller 

äldre var mer villiga att spendera tid och prata med dem. Svårigheten med nära 

relationer fanns kvar i äldre åldrar, personer med AST har ofta endast bekanta och en 

deltagare uttrycker att det är diagnosens karaktärsdrag som är orsaken till detta 

(Haertl et al., 2013). Svårigheter med kompisrelationer syntes även i Portway och 

Johnsons (2005) studie, där deltagarna ville ha kompisrelationer och det som 

föredrogs var en-till-en relationer istället för grupprelationer. Några av deltagarna 

beskrev att deras barndom (innan de fick sin diagnos) inkluderade missförstånd av 

andra och att själv bli missförstådd, att bli utsatt för mobbning, isolering, ensamhet 

och få antal nära vänner. Dessa svårigheter var som mest påtagliga i skolan och 

skolgången upplevdes som en djupt olycklig tid för deltagarna och det kände sig ofta 

annorlunda gentemot sina klasskompisar (Humphrey och Lewis, 2008, Poon et al., 

2014). Problematiken med klasskompisar diskuterades och de upplevelser som 

uppkommer i brist på respekt gentemot personer som har AST, de andra 

klasskompisarna lyssnar inte när de pratar, de retas och avbryter dem mitt i 

meningar. (Poon et al., 2014, Portway och Johnson, 2005).  

 

Betydelsen av att utveckla en djupare relation innebar en ökad självkänsla och 

livskvalité och en större yrkesmässig delaktighet (Haertl et al., 2013) och betydelsen 

av relationer till kompisar och därigenom möjligheten att motverka mobbning 

belystes i två studier (Humphrey och Lewis, 2008, Poon et al., 2014). 

6.2 Risk för att bli utstött 

Denna kategori illustrerar erfarenheter av omgivningens påverkan på individen. 

Miljön visade sig ha stor betydelse för deltagarnas välmående då den antingen 

innebar delaktighet eller en risk att bli utstött. Känslan av delaktighet hade en positiv 

inverkan på självbilden medan utstötthet gjorde att deltagare valde ensamhet. 

Diagnosens karaktärsdrag skapade en social sårbarhet och erfarenheter av fysisk och 

psykisk mobbning framkom. 

6.2.1 Att välja ensamhet 
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Svårigheter eller oförmåga att förstå vad som händer runt omkring en, eller att själv 

bli missförstådd, ledde ofta till att personerna med AST drog sig undan och hängav 

sig åt olika typer av soloaktiviteter, som exempelvis matematik eller datorspel 

(Portway och Johnson, 2005, Haertl et al., 2013). Dessa soloaktiviteter ledde ofta till 

specialintressen, som var personerna till gagn senare i yrkeslivet (Haertl et al., 2013). 

En längtan av att vara en del av det neurotypiska sociala livet uttrycktes men 

deltagarna kände sig ofta tafatta och missförstådda i mötet med neurotyper vilket 

ledde till att de ofta drog sig undan (Haertl et al., 2013, Jones et al., 2001). Bristen på 

sociala färdigheter kan ha förödande konsekvenser på det sociala livet och upplevdes 

både i och utanför arbetslivet. I två studier (Jones et al., 2001, Portway och Johnson, 

2005) uttrycktes en genomträngande känsla av rädsla direkt kopplat till det sociala 

livet och upplevelser av sociala relationer var så svåra ensamheten blev en form av 

tröst.  

6.2.2 Miljön har stor betydelse 

Miljöns betydelse för deltagarnas välmående belystes i fyra studier (Haertl et al., 

2013, Humphrey och Lewis, 2008, Portway och Johnson, 2005, Trembath et al., 

2012) då oförutsägbara miljöer och händelser kan leda till psykisk ohälsa. Deltagarna 

uppgav att deras vardagliga miljö genererade många olika ångesttriggers, bland dessa 

kan nämnas en överdriven rädsla för bakterier och oförutsedda händelser (Trembath 

et al., 2012). Förutsägbarhet, rutiner och struktur är en förutsättning för att personer 

med AST ska må bra, känna sig trygga och bli motiverade (Haertl et al., 2013). I 

klassrumsmiljö som ofta kan upplevas som stökig, ljudliga m.m. fungerar 

förutsägbarhet som en säkerhet för deltagarna (Humphrey och Lewis, 2008). I en av 

de analyserade studierna (Haertl et al., 2013) framkom erfarenheter av att klara de 

praktiska arbetsuppgifterna men problem uppstod som en konsekvens av svårigheter 

att förstå outtalade sociala koder. Deltagarna upplevde att de kunde göra ett bättre 

och mer krävande arbete om arbetsmiljön var mer korrekt och om arbetskollegor 

kunde göra förändringar för att möjliggöra till detta, men modet att be om denna 

förändring upplevdes frånvarande och en rädsla att i stället bli utstötta var 

närvarande (Haertl et al., 2013). 

6.2.3 Att bli utsatt för fysisk och psykisk mobbning 
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I de analyserade studierna (Haertl et al., 2013, Portway och Johnson, 2005, 

Humphrey och Lewis, 2008, Poon et al., 2014) beskrevs erfarenheter av att ha blivit 

utsatt för antingen fysisk eller psykisk mobbning. Mobbning upplevdes av nästan alla 

deltagare och svårigheter som associeras med diagnosen såsom social naivitet, 

svårigheter att hantera sociala interaktioner m.m. gör att de är extra sårbara för 

utsatthet. Erfarenheter av att neurotyper förlöjligar och utnyttjar svagheter för att 

retas och en tillskrivning av förminskande namn delades av flera (Humphrey och 

Lewis, 2008). I en studie (Portway och Johnson, 2005) beskrivs mobbning i olika 

former där bland annat förlöjligande, retning, namnkallelse, petning, exploatering 

och utfrysning användes av neurotyper. Att diagnosen i sig själv kunde agera som 

utlösande faktor för mobbning syntes i en studie (Humphrey och Lewis, 2008) 

medan det i en annan studie (Poon et al., 2014) poängterades att vetskapen om 

diagnosen kunde leda till en minskning av utsatthet.  

 

Konsekvenser av att ha blivit utsatt för mobbning kan leda till sämre självförtroende, 

psykisk påfrestning, svårigheter att forma vänskapsrelationer eller romantiska 

relationer och att utbildning kan bli lidande (Haertl et al., 2013). Humphrey och 

Lewis (2008) poängterar att utsatthet för mobbning som ung kan leda till social 

isolation och i långa loppet utvecklas till depression. En av deltagarna i studien visade 

redan nu genom dagboksbilder på djupare sår som uppkommit genom utsatthet, den 

ena bilden illustrerar han som död och klasskompisarna firar detta och den andra 

bilden illustrerar honom i klassrummet och hans klasskompisar pekar och skrattar åt 

honom. 

6.3 Lära sig leva med sin diagnos AST 

Den här kategorin handlar om acceptansen över sin diagnos och hur detta fungerar i 

vardagliga livet. Detta kunde ske genom att hitta copingstrategier för att hantera 

svårigheter i vardagen. Betydelsen av stöd för att klara av sociala sammanhang 

framkom. I resultatet framkom det att omgivningens attityder och bemötande har en 

stor betydelse för hur personerna med AST ser sig själva, uppfattar sin självbild samt 

hur personer med AST får anpassa sig själva för att passa in.  

6.3.1 Hitta copingstrategier 
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För att hantera svårigheter och negativa känslor som personer med AST möter i sin 

vardag kan det med hjälp av copingstrategier underlättas. Alla deltagare (Jones et al., 

2003) i studien använde specifika copingstrategier för att hantera och klara av 

obehagliga intryck och svårigheter som kommer av de sensoriska och perceptuella 

intrycken. Då världen uppfattades som alltför svårförstådd och förvirrande valde 

vissa deltagare att hantera detta genom utestänga omvärlden och i stället blicka inåt i 

sin egna lugna värld. De krav som ställs på sociala färdigheter väcker ofta ångest och 

en använd copingstrategi för att möta dessa krav och känslor var att imitera, genom 

att hämta information ur sociala handböcker och internet över vilka beteenden som 

uppfattas som trevligt och accepterat blev integreringen underlättad (Jones et al., 

2001). 

I två av de analyserade studierna (Humphrey och Lewis, 2008, Trembath et al., 2012) 

beskrevs en copingstrategi som gick ut på att ignorera det som upplevdes som svårt. 

När ljudmiljön var för hög, när klasskompisarna störde, eller när en vilja av att inte 

behöva handskas med neurotyper och en vilja att undvika omvärlden fanns var denna 

copingstrategi användbar. Genom distraktion och ignorering via löpning, musik och 

annan teknik såsom dataspel kunde ångest hanteras.  

En annan typ av copingstrategi var att genom jämförelse sätta sig själv i bättre 

utgångsläge. När deltagarna jämförde sig själva med andra refererade de till bredden 

av spektra och rangordnade diagnosen från mild till svår och beskrev andra med 

diagnosen som ”värre drabbade”, ”jag har lärt mig mer” m.m. Även när deltagarna 

samtalade om deras kompisar positionerade de sig på spektrumet med ett bättre 

utgångsläge. När jämförelse gjordes med andra funktionsnedsättningar beskrev 

deltagarna att AST inte är en fysisk funktionsnedsättning. De beskrev AST som 

endast en funktionsnedsättning, inte något som syntes och drog paralleller till att de 

inte behöver sitta i rullstol. När jämförelser med neurotyper gjordes beskrev nästan 

alla deltagare sig själva som mer berikade och detta utifrån förhöjda och socialt 

accepterade förmågor, exempel högre IQ. Några deltagare beskrev sin diagnos som 

ett hinder för sina livsdrömmar och som något som bara gjorde dem annorlunda och 

detta kan ha negativ inverkan (Huws och Jones, 2015). 

6.3.2 Behov av stöd för att kunna fungera i sociala 

sammanhang 
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Stöd från lärare visade sig vara ett dilemma. I en studie (Humphrey och Lewis, 2008) 

uttrycktes det att hjälpen från lärarna på ett sätt kan upplevas som en trygghet men 

fick samtidigt inte vara för tydlig då detta endast markerar att personer med AST är 

annorlunda och i behov av mer hjälp. Lärare som har förmåga att hjälpa elever med 

AST utan att utmärka detta för andra elever hjälpte deltagarna att smälta in och 

känna trygghet. Det framkom att lärare i vissa fall har för lite kunskap om hur de på 

bästa sätt ska hjälpa personer som har AST i undervisningen och att de i vissa fall 

ignorerade dem i brist på kunskap. I en annan studie (Haertl et al., 2013) visade det 

sig att få av deltagarna mottagit någon typ av specialiserat stöd även om vissa 

uttryckte att sådant stöd hade varit hjälpfullt, framförallt i övergång från skola till 

arbete. Upplevelsen av skolan med tillhörande förväntningar och svårigheter med 

klasskompisar beskrivs i en studie som påfrestande (Poon et al., 2014). Svårigheter 

att prestera i skolan och i arbetslivet var vanligt förekommande bland deltagarna och 

problematiken grundades i den sociala kontexten och inte i den akademiska 

utbildningen, känslan av att inte passa in delas av deltagarna. Sju av deltagarna har 

blivit uteslutna från mer än en skola och fem av deltagarna hade permanent blivit 

uteslutna. En av deltagarna hade blivit utesluten och i stället blivit undervisad i 

hemmet grundat i att föräldrarna misstänkte mobbning av såväl lärare som andra 

elever. En elev vägrade gå till skolan på grund av höga förväntningar och hoppade av 

(Portway och Johnson, 2005). Vikten av lärarnas stöd och engagemang i elever som 

har AST visades vara mycket viktigt då en av deltagarna hellre umgicks med sina 

lärare än med andra elever (Haertl et al., 2013). Tre av de analyserade studierna 

(Haertl et al., 2013, Carrington och Graham, 2001, Trembath et al., 2012) betonade 

att det fanns ett stort behov av stöd från andra, både från personer med samma 

diagnos, dvs. personer som delar samma erfarenheter, men även från professionella, 

föräldrar och vänner. Den lokala stödgruppen för personer med AST är ett exempel 

på en miljö där man hjälpte varandra att klara av uppkommande svårigheter (Haertl 

et al., 2013). Det fanns ett behov att få specialiserat stöd att hantera aspekter av 

arbetslivet, framförallt för att hantera det sociala området med arbetskamrater och 

hjälp till att identifiera strategier för att hantera ångest (Haertl et al., 2013). Det 

uttrycktes en önskan av att få stöd dygnet runt för att klara av att hantera ångest och 

stress. En ”hot-line” där professionella kan hjälpa till att ge strategier för att hantera 

svårigheter (Haertl et al., 2013). 

6.3.3 Omgivningens bemötande har betydelse för självbilden 
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Huruvida personen med AST utvecklade en positiv eller negativ självbild hängde tätt 

samman med omgivningens attityder och bemötande. Den bristande förståelsen och 

kunskapen hos neurotypen medför att den negativa bilden av AST kan internaliseras 

hos personen med diagnosen (Poon et al., 2014). Om personen upplevde stora 

svårigheter med social interaktion under skolgången hade det en varaktig negativ 

inverkan på identiteten och självkänslan. Detta tycks vara gällande oavsett om 

personen fått diagnosen AST tidigt i livet eller senare (Humphrey och Lewis, 2008, 

Poon et al., 2014, Haertl et al., 2013, Jones et al., 2001). I en av de analyserade 

studierna beskriver deltagarna att de nyss fått reda på att de har diagnosen AST även 

om de blivit diagnostiserade som barn. Den nya vetskapen om diagnosen medförde 

både känslor av chock, frustration, irritation, besvikelse men också känslor av 

förståelse för tidigare livshändelser. En förändrad bild av sig själv och att bli 

identifierad som någon som har autismspektrumtillstånd kan både medföra positiva 

och negativa effekter. En deltagare uttryckte sig som följande: ”I was angry because I 

didn´t want to be labelled”. Hans uppfattning var att ordet i sig kommer med 

stereotypa och förutfattade meningar och påverkar hur andra ser på honom. Några av 

deltagarna diskuterade hur de till en början hade svårt att erkänna och acceptera 

diagnosen men att det allt eftersom gick att acceptera sig själv och sin diagnos. Andra 

deltagare hade svårare att komma till acceptans och undviker aktivt att läsa 

information om diagnosen (Huws och Jones, 2008). 

6.3.4 Anpassa sig till omgivningen 

Det som återkommer i de analyserade studierna (Humphrey och Lewis, 2008, Haertl 

et al., 2013, Huws och Jones, 2015, Carrington och Graham, 2001) är behovet av en 

social anpassning för att passa in. I Huws & Jones (2015) artikel beskrevs hur en 

utveckling av sociala färdigheter och ett anpassat beteende under uppväxten 

behövdes för att passa in. Att uppföra sig socialt accepterat var förenligt med sociala 

belöningar, förmåga att ha sociala relationer, känsla av autonomi och självständighet. 

Den sociala färdigheten var något alla deltagare i de analyserade studierna (Huws och 

Jones, 2015, Haertl et al., 2013) behövt lära sig och anpassa sig till. Det anpassade 

sociala beteendet handlade om en utveckling av den kommunikativa sidan hos sig 

själv, en vilja och ett behov av att få konversationen att fungera. Genom att iaktta 

andra och medverka i olika evenemang kunde ett accepterat socialt beteende läras in. 

Att vara en del i en grupp där samarbete betonas underlättade för inlärning av de 
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sociala färdigheterna och framförallt om det fanns ett personligt intresse för 

evenemangsområdet (Haertl et al., 2013). Dock framgick det av författarna 

Humphrey och Lewis (2008) att deltagarna tvingats anpassa sig själva och därmed 

kompromissa sin identitet för att uppfylla kraven för delaktighet. Det grundas i en 

önskan att passa in och det eftersträvansvärda var ett normativt accepterat beteende. 

Att inte uppfylla ett accepterat beteende var förenligt med erfarenheter av 

bortstötning medan ett anpassat beteende var förenligt med acceptans. Det fanns en 

tudelad uppfattning om att den sociala färdigheten var något som kunde tränas upp, 

några deltagare upplevde frustration över att problematiken med att förstå de sociala 

koderna fortsatte livet ut (Jones et al., 2001). 

 

I två av de analyserade studierna (Huws och Jones, 2015, Carrington och Graham, 

2001) framgick det att en social färdighet kan utvecklas och uppnås men att 

specialintressen är svårare att anpassa. Specialintressen är ingen färdighet som går 

att tränas upp utan något som tillhör identiteten och är en del av vem man är. I 

Carrington och Grahams studie (2001) har en av deltagarna datorer som 

specialintresse. Detta innebar distraktion under skolgången då det fanns en dator i 

klassrummet som deltagaren hade svårt att slita sig ifrån. Det uppkom svårigheter 

när specialintresset inte gick att anpassa till skolschemat.  

7 Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa erfarenheter av att leva med AST. 

Litteraturstudiens analys består av tio vetenskapliga artiklar och ledde till tre 

kategorier med tio subkategorier. Resultatdiskussionen delas upp efter de tre 

kategorierna, Känsla av att vara annorlunda, Risk för att bli utstött och Lära sig leva 

med sin diagnos AST. Resultatdiskussionen avslutas med en reflektion i Betydelse för 

omvårdnad. Metoddiskussionen utgår från litteraturstudiens valda metod och 

tillvägagångssättet diskuteras. Under Forskningsetiskdiskussion presenteras och 

reflekteras forskningsprocessen utifrån ett etiskt perspektiv.   

7.1 Resultatdiskussion 
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Resultatet visar på att upplevelsen av att leva med AST innefattar skilda 

livserfarenheter som påverkar de deltagande individerna på olika sätt. 

Resultatdiskussionen inleds med en beskrivning av centrala begrepp och teorier som 

används i förhållande till litteraturstudiens resultat. 

7.1.1 Centrala begrepp och teorier 

Neurodiversitet 

Begreppet neurodiversitet introducerades av sociologen Judy Singer 1999 i artikeln 

”Why can't you be normal for once in your life?” och är idag en sociopolitisk rörelse. 

Förespråkare för neurodiversitet menar att AST inte är en funktionsnedsättning som 

går att bota utan ska accepteras som ett annat sätt att vara (Owren, 2013, Runswick-

Cole, 2014).  

Crip-teori 

Crip-teorin återtar det stigmatiserade uttrycket crip (som kommer från det engelska 

ordet cripple och betyder ungefär handikappad) och ger det en ny, positiv innebörd. 

Att ta en negativt laddad men etablerad benämning och applicera den på sig själv 

med stolthet innebär att man återtar makt över begreppet. Teorin kritiserar den 

traditionella uppfattningen över vad som normalt och onormalt (Löfgren-Mårtenson, 

2013, McRuer, 2006).  

Social jämförelseteori 

Denna teori lades fram av psykologen Leon Festinger (Festinger, 1954). I teorin 

beskrivs människan som en social varelse i behov av jämförelse med andra för att 

skapa sin egna sociala identitet. Genom att jämföra förmågor, attityder, kunskaper, 

olika egenskaper m.m. skapas en kontextuell identitet.  

7.1.2 Känsla av att vara annorlunda 

Litteraturstudiens resultat visade att deltagarna upplevde social interaktion som 

problematisk. Outtalade sociala regler innefattandes kroppsspråk och verbal 

kommunikation var svåra att förstå och medförde en känsla av att vara annorlunda 

och att inte passa in. Dessa resultat kan kopplas till Müllers (2008) studie där 

deltagare beskrev svårigheter med kommunikation och social interaktion som 
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associeras till ASTs karaktärsdrag. Det beskrevs försök att kompensera för dessa 

karaktärsdrag vilket styrks i litteraturstudiens resultat. I Brownlows (2010) studie 

framgår det att samhället värderar sociala färdigheter och att personer med AST bör 

ha som mål att uppnå dessa. Samma förhållningssätt presenteras i Crip-teorin där det 

framgår att det eftersträvansvärda för personer med en funktionsnedsättning tas för 

givet vara att bli så ”normal” som möjligt (Löfgren-Mårtenson, 2013).  

 

Litteraturstudiens resultat visade att det fanns en känsla av att inte passa in och 

svårigheter med social interaktion var en källa till ångest, upplevelser av stress och 

kunde leda till depression. Dessa resultat kan sättas i jämförelse med de resultat som 

Kamio (2013) presenterar i sin studie. Resultaten visar att personer med HFA har 

lägre psykosocial livskvalité i förhållande till den övriga populationen. Depression 

och ångest som en konsekvens av social svårighet syntes även i Müllers (2008) studie 

och bidrog till isolering. Personer med en högfunktionell autism visade sig i en studie 

(Sterling et al., 2008) ha en specifk sårbarhetsfaktor associerad med symtom av 

depression. Medvetenheten om att vara annorlunda och känslan av att inte passa in 

har en hög tendens att utvecklas till depression (Sterling et al., 2008).  

 

Problematiken i en social kontext hänger samman med litteraturstudiens resultat 

över svårigheter med att ha en djupare relation till en annan människa. En koppling 

av detta resultat kan göras till Müllers (2008) studie där deltagarna beskrev en 

längtan och önskan över en djupare emotionell intimitet, både romantisk och 

vänskaplig. Många av deltagarna rapporterade att de inte hade någon riktig vänskap, 

utan några bekantskaper vilket även kan ses i den aktuella litteratursstudiens 

resultat. Litteraturstudiens resultat visade att många av deltagarna istället valt att 

ersätta mänskliga relationer med låtsaskompisar. I en studie har Davidson och Smith 

(2009) undersökt hur personer med AST finner andra sätt att fylla det mänskliga 

behovet av närhet med att forma relationer till exempelvis djur eller icke-mänskliga 

ting. Davidson och Smith (2009) diskuterar i sin artikel om orsaken till att personer 

med AST har svårigheter att forma relationer, som tidigare antagits bero på en 

bristande empatisk förmåga, snarare handlar om komplexiteten kring tolkning av 

sinnesintryck. 

 

Tidigare forskning har fokuserat på avvikande egenskaper och beteenden hos 
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individer med AST, dvs. egenskaper som inte ansetts ”normala”. Crip-teorin 

poängterar att vad som är normalt är svårdefinierat och beskrivs ofta genom att lyfta 

fram det som inte anses vara normalt (Löfgren-Mårtenson, 2013). Både Crip-teorin 

och förespråkare för neurodiversitet menar att omgivningens förväntan och fokus på 

behandling handlar om att personer med en funktionsnedsättning ska eftersträva att 

bli så ”normal” som möjligt (Löfgren-Mårtenson, 2013, Runswick-Cole, 2014). 

Litteraturstudien visade att personer med AST ofta kände sig missanpassade och 

annorlunda. Neurodiversitet förespråkar psykologisk pluralism, där AST ses som ett 

annorlunda sätt att vara och inte en funktionsnedsättning (Runswick-Cole, 2014, 

Owren, 2013). På samma sätt som människor ser annorlunda ut menar förespråkare 

för neurodiversitet att människor från födseln fungerar och tänker olika. I stället för 

att samhället och neurotyper är det oförändligt enda rätta som tvingar människor 

som inte passar in i ramarna för detta att anpassa sig förespråkar neurodiversitet att 

samhället tillåter större variation i människors olikheter (Owren, 2013). 

7.1.3 Risk för att bli utstött 

Den aktuella litteraturstudien visade att det fanns en rädsla och en upplevelse av att 

bli missförstådd eller att missförstå sociala regler och som en konsekvens av detta 

blev det enklare att välja ensamhet. Resultatet visade även att det fanns en längtan att 

få vara delaktig i samhället men känslan över att vara tafatt och risken att bli 

missförstådd i mötet med neurotyper ledde till att de i stället drog sig undan. Detta 

kan även ses i en studie från 2008 (Müller et al.) där vikten av ensamtid och 

möjlighet till återhämtning lyftes fram av deltagare i studien. En deltagare beskrev att 

neurotyper ofta antar att konstant social interaktion är önskvärt av alla, men 

poängterade att ensamheten i detta fall var frivillig (Müller et al., 2008). 

 

Av resultatet framkom vikten av miljön både för välmående och för möjligheten till 

delaktighet i t.ex. arbetet. Detta resultat kan kopplas till Hurlbutt och Chalmers 

(Hurlbutt och Chalmers, 2004) studie där resultatet visade att samtliga deltagare 

beskrev känslor av stress och ångest av att klara av den svåra uppgiften att arbeta 

tillsammans med neurotyper. Känslorna uppkom som en konsekvens av att inte 

förstå de sociala reglerna som miljön påkallade, t ex en oförståelse över vilka 

samtalsämnen som räknades som acceptabla och passande. I denna studies (Hurlbutt 

och Chalmers, 2004) resultat framkom tecken på att både miljön och den sociala 
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kontexten medförde en svårighet för personer med AST att bibehålla anställningar. 

En frustration fanns bland dessa deltagare över det faktum att de klarade av de 

faktiska arbetsuppgifterna, men hade en oförmåga att hantera de sociala aspekterna 

av arbetet. Detta bekräftas i litteraturstudiens resultat där samma frustration 

beskrevs. Rosqvist och Keisu (2012) visar i sin studie hur viktigt det är för personer 

med AST att få rätt typ av stöd så att kan trivas och känna sig motiverade i 

arbetsmiljön. Detta bekräftas i litteraturstudiens resultat. 

7.1.4 Lära sig leva med sin diagnos AST 

Den aktuella litteraturstudiens resultat visade att det fanns ett behov av 

copingstrategier för att hantera dagliga prövningar. Den omgivande miljön kunde på 

olika sätt uppfattas som stress- och ångestfylld. Om exempelvis ljudnivån upplevdes 

för hög kunde vissa deltagare tvingas hitta copingstrategier för att hantera denna. I 

Müllers (2008) studie användes egentid som en typ av copingstrategi. Majoriteten av 

deltagarna beskrev ett behov av stöd från omgivningen. Detta stöd behövdes från 

bland annat lärare, vänner, familj och hälsopersonal vilket också syntes i 

litteraturstudiens resultat. Deltagarna kom överens om att tolerans för skillnader hos 

människor var viktigt för neurotyper att förstå och förhålla sig till. Det uttryckte även 

en längtan av ett icke-dömande förhållningssätt gentemot dem och att få bli 

accepterade för det dem är (Müller et al., 2008).  

 

I litteraturstudiens resultat framkom att utvecklingen av en positiv eller negativ 

självbild var starkt förknippad med omgivningens attityder och bemötande. Crip-

teorin poängterar hur funktionsnedsättningar av den medicinska världen betraktats 

som problem som på olika sätt ska lösas genom att bota, lindra och behandla. I 

förlängningen kan den medicinska forskningens ensidiga beskrivning av personer 

med AST leda till att omgivningen endast ser diagnosen istället för människan bakom 

den (McRuer, 2006). I litteraturstudiens resultat såg författarna att den bristande 

förståelsen och kunskapen hos neurotypen medför att den negativa bilden av AST 

kan internaliseras hos personen med diagnosen. Det är av stor vikt att sjuksköterskor 

i mötet med personer med AST har förståelse för att varje individ är olik den andre 

och är unik.  

 

Litteraturstudiens resultat visade att några av deltagarna kände ett tvång över att 
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anpassa sig till det socialt accepterade och utifrån det kompromissa sin egen identitet 

för att fullfölja anpassningen. Anpassning var förenlig med sociala belöningar, 

förmåga att ha sociala relationer, känsla av autonomi och självständighet. Samtidigt 

kan det vara av värde att reflektera över hur anpassningen till rådande normer sker. 

Vad som framkom av litteraturstudiens resultat har gett författarna en ökad 

förståelse av upplevelsen att anpassningen endast är ensidig. Kraven som ställs på att 

passa in i samhället kan innebära en förminskning av personligheten hos personen 

med AST. Detta går att styrka med Müllers (2008) studie där individen med AST 

uppfyllde sociala krav genom inlärning av koder via böcker och internet. Ett socialt 

accepterat beteende kunde även inläras via iakttagelse och imitation av neurotyper då 

de får stå som mall för det accepterade och eftersträvande beteendet.  

 

Festingers (1954) teori om social jämförelse utgår från att personer jämför sina 

förmågor med andras och på så sätt skapas en social identitet. Genom att jämföra 

sina förmågor med andras synliggörs och positioneras dem i förhållande till 

varandra. Enligt författarna till litteraturstudiens kan exempel på denna typ av 

jämförelse ses i resultatet. I resultatet blev det tydligt att social jämförelse användes 

som en strategi för att beskriva sig som normal och socialt anpassad. Genom att 

jämföra sig med andra personer med AST och framställa dem som mindre anpassade 

och socialt accepterade än sig själva gjordes en normalisering av sin egen person. 

Genom att jämföra sig med personer som har någon annan funktionsnedsättning och 

t.ex. i behov av rullstol kunde en acceptans av sig själv och sin diagnos uppnås. 

Festinger (1954) menar att det sociala jämförandet är en del av människans sociala 

natur och en del i skapandet av den egna självbilden.  

 

I litteraturstudiens resultat framgår det att deltagare uppfattar sociala koder som 

något som potentiellt går att lära sig och leva efter men att specialintressen inte lika 

lätt går att anpassa då de är något som tillhör identiteten och bör vara en del av 

personens autonomi. Omgivningens oförståelse för dessa intressen kan drabba 

personer med AST. Av litteraturstudiens resultat framkom en ambivalens kring 

anpassning av specialintressen. Dessa resultat kan kopplas till Owrens (2013) studie 

där det framkom en oförståelse för intressen som ter sig obegripliga hos neurotyper. 

Medan det av litteraturstudiens resultat framgår att ett högt IQ och en djup 

specialkunskap ansågs beundransvärd och accepterat. Förespråkare för 
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neurodiversitet menar att specialintressen inte bör rangordnas av neurotyper. Det 

behövs en ökad medvetenhet av vad det betyder för personer med AST att få utöva 

sitt specialintresse och inte få det avfärdat som slöseri av tid (Owren, 2013). Crip-

teorins intention är att motverka förutfattade meningar kring personer med 

funktionsnedsättningar (Löfgren-Mårtenson, 2013). Författarna till litteraturstudien 

anser att crip-teorin och neurodiversitet är två teorier med ett salutogent perspektiv 

och kopplar dessa till en ökad acceptans av människors olika sätt att vara. I stället för 

att intressen som accepteras och utövas av neurotyper är det enda som ska 

eftersträvas bör en bredare acceptans och förståelse finnas, framförallt hos personer 

som arbetar med människor som har funktionsnedsättning. En ökad förståelse till 

behovet av en ömsesidig kontext skulle innebära att personer som har AST inte bär 

hela ansvaret för att anpassa sin person. Genom en ökad förståelse för erfarenheter 

hos personer som har AST kan sjuksköterskan bemöta och hjälpa på ett korrekt sätt.  

7.2 Betydelse för omvårdnad 

Utifrån litteraturstudiens resultat går paralleller att dras till behovet av en djupare 

förståelse och omgivningens bemötande för välmående och möjlighet till delaktighet. 

Att det tas för givet att det är personer som har en diagnos som ska anpassa sig efter 

neurotyper innebär en påfrestning och många krav för personer som upplever sig 

annorlunda att förhålla sig till.  

 

Sjuksköterskan kan möjliggöra för en miljö där personer som har AST kan känna 

lugn och trygghet genom att ta deras upplevelser på allvar. Att inte ta för givet att 

personer som anses vara annorlunda är de som ska anpassa sig till det ”normala” 

medför ett bredare och ett mer öppet förhållningssätt till att alla är olika. 

Sjuksköterskan kan hjälpa personer med AST att hitta copingstrategier för att 

hantera vardagliga svårigheter. 

Denna uppsats kommer förhoppningsvis att bidra till att den individuella 

sjuksköterskan får en ökad förståelse för personer med autismspektrumtillstånd. En 

ökad förståelse kan leda till ett mer positivt möte mellan sjuksköterskan och 

personen med AST, där kommunikation och planering av vård kan bli mer ömsesidig 

och samarbetsbetonad. Enligt Aylott (2001) är det av stor vikt att hälso- och 

sjukvårdspersonal lär sig att se bortom den medicinska definitionen av 
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autismspektrumtillstånd och vågar utforska den sociokulturella dimensionen kring 

individen. Detta innebär att sjuksköterskan i första hand ser personen och dess 

specifika behov och styrkor, och inte handlar utifrån förutfattade meningar om en 

homogen grupp. 

 

7.3 Metoddiskussion 

 

Resultaten från litteraturstudien svarar till syftet som var att belysa erfarenheter av 

att leva med AST. Genom att endast använda kvalitativa studier som motsvarar 

litteraturstudiens syfte har detta besvarats. Resultatet bidrar till en ökad förståelse 

för erfarenheter av att leva med diagnosen. Litteraturstudien innehåller studier med 

variation av åldrar vilket medför en större bredd av erfarenheter. Wallengren och 

Henricson (2012) understryker vikten av trovärdighet i ett arbete och författarna till 

litteraturstudien har under arbetets gång haft detta i åtanke och kontinuerligt 

diskuterat studiernas resultat mot validitet och befogenhet. Resultatet skrevs av båda 

författarna till litteraturstudien för att uppfylla trovärdighet och för att nå en 

presentation som medtar de resultat som hittats av dem båda. Förutom gemensam 

diskussion och tillvägagångssätt har en handledare varit delaktig i utformningen av 

litteraturstudien vilket lett arbetet mot ett mer ingripande kritiskt tänkande och 

reflektion. Den valda metoden har för- och nackdelar vilket kan resultera i att de 

meningsenheter författarna till litteraturstudien tagit ut kan förlora sin kontext och 

kan leda till ett missvisande resultat. Författarna har haft detta i åtanke under 

processen och arbetat aktivt med att presentera ett korrekt resultat. Fördelarna med 

denna metod är att få ta del av individers livsvärld och få förståelse för olika 

erfarenheter (Olsson och Sörensen 2011). De flesta studier som innefattar någon typ 

av erfarenhet av AST återspeglar ofta föräldrars och professionellas erfarenhet, vilket 

gjorde att studier av hög kvalitet av den subjektiva erfarenheten av personer med AST 

var svårare att finna. En viktig del av arbetet med litteraturstudier är en försäkran av 

den vetenskapliga kvaliteten under hela processen (Wallengren och Henricson, 

2012). De sökord som använts har författarna tillsammans bestämt och dessa 

motsvarar studiens syfte, se bilaga 2, tabell 1.  
 

Även då metoden till litteraturstudien var att analysera innehållet av tio 

vetenskapliga artiklar med syfte att belysa erfarenheter av att leva med AST valde 
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författarna att ta med tre studier där närståendes/professionellas erfarenheter finns 

presenterat i resultatet. Då det var tydligt uppdelat och gick att urskilja och exkludera 

från erfarenheten hos personer med AST. 

 

Författarna till litteraturstudien har svenska som modersmål och de artiklar som 

använts, till bakgrunden, analysen och resultatdiskussionen var skrivna på engelska 

vilket medförde problem vid förståelse då vissa ord av vetenskapligt akademiskt 

ursprung inte kunde förstås direkt. För att behålla innebörden av meningar valdes 

artiklarna att läsas på engelska och inte översättas då författarna tog beslutet att detta 

skulle medföra att ordens betydelse kan förändras i översättningen.   

 

Då AST är en diagnos som kontinuerligt förändras och omskrivs valdes artiklar äldre 

än 2001 att exkluderas, vilket resulterade i att den äldsta artikeln till analysen är ifrån 

2001. De valda artiklarna genomfördes i USA, Australien, Storbritannien, Nya 

Zeeland och Singapore. Majoriteten av studierna är genomförda i västvärlden vilket 

kan påverka resultatens överförbarhet då skillnader i de kulturella- och 

socioekonomiska faktorer påverkar.  

7.4 Forskningsetisk diskussion 

Grunden för att medverka och ta del av forskning är redan från början problematisk 

då det kräver färdigheter i verbal kommunikation och kognitiv förmåga och det 

utesluter personer som t.ex. inte har tal (Gilbert, T. 2004). Detta innebär att kunskap 

kan gå förlorad då personer som inte har förmåga att uttrycka sina upplevelser 

utesluts ur studier. Denna aspekt är viktig att vara medveten om då de studier som är 

med i den aktuella litteraturstudien är personer med en god verbal förmåga.  

 

Forskarna till de tio analyserade studierna har varit medvetna om behovet av en 

förutsägbar miljö hos personer med AST och har därmed varit noggranna med att 

informera om exakt hur intervjuerna kommer gå till, i vissa fall både skriftligt och 

muntligt. Personer med AST kan räknas som ett exempel på en sårbar grupp som 

forskarna bör ta särskild hänsyn till (Kjellström, 2012). Några av artiklarna som valts 

till litteraturstudien beskriver hur de erbjudit professionellt stöd till deltagarna efter 

intervjugenomförandet vilket tyder på en etisk reflektion hos författarna. Både 

deltagarnas anonymitet och konfidentialitet har säkerställts i studierna. 
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Vid inhämtning av material från internet såsom t.ex. bloggar gäller samma etiska 

principer som vid intervjuer. Problematiken över huruvida författaren till 

blogginlägget är medvetet om användning i forskningssyfte är ett diskuterat område. 

De riktlinjer som finns över tillvägagångssättet vid inhämtning av material från t.ex. 

bloggar är fortfarande inte kartlagt då den virtuella världen framskrider snabbt och 

klara riktlinjer utarbetas inte i samma takt (Skärsäter och Ali, 2012). I 

litteraturstudien ingår två artiklar där data hämtats från internet där personer som 

har AST beskrivit deras emotionella erfarenheter. Författarna till studien (Jones et 

al., 2001) för ett etiskt resonemang där medvetenheten om problematiken med 

inhämtning av data från internet klargjordes. Anonymiteten i studien utfördes på 

samma sätt som om inhämtningen av materialet hade gjorts via intervjuer. Då 

författarna för ett etiskt resonemang och refererar till utarbetade riktlinjer som 

används till internetsidor togs dessa studier med i litteraturstudien. Diskussionen om 

huruvida deltagarna själva kan bestämma om materialet ska användas i en studie 

diskuteras. Vissa forskare menar att det är i samma nivå som att tjuvlyssna på ett 

samtal i ett offentligt rum och menar att om publikationen sker på en offentlig sida 

bör författaren till materialet vara medveten om offentligheten. Det viktiga är att 

författare till vetenskapliga artiklar fokuserar på att bevara anonymiteten (Skärsäter 

och Ali, 2012). 

 

Författarna till denna litteraturstudie har under granskning av artiklarna haft ett 

etiskt perspektiv och valt ut artiklar där ett etiskt resonemang förs eller att studierna 

blivit godkända av en etisk kommitté. Författarna till några artiklar har presenterat 

semistrukturerade intervjuer där utgångsfrågorna tydligt står beskrivet i metoden. 

Det var tydligt i de valda studierna att författarna inte mer än nödvändigt påverkat de 

svar som getts. 

 

De deltagare som blivit diagnostiserade med Aspergers syndrom innan de nya DSM 5 

kriterierna publicerades kan medföra ett annorlunda utgångsläge gentemot personer 

som blivit diagnostiserade med de nya kriterierna där ett bredare spektra ingår. 

Bredden på spektrumet gör att individernas perspektiv kan skilja sig åt men 

författarna till litteraturstudien uppfattade att deltagarna befann sig under samma 

del av spektrumet och att deltagarna talade om samma erfarenheter. En artikel blev i 
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efterhand exkluderad då den innefattade endast en deltagare som beskrev de 

motoriska svårigheterna vilket ingen annan artikel tog upp och författarna beslutade 

att denna inte skulle ingå.  

 

  



  

28 
 

8 Konklusion 

Författarna till litteraturstudien har analyserat tio vetenskapliga artiklars resultat 

som behandlar ämnet subjektiva upplevelser av att ha diagnosen AST. Utifrån denna 

analys framkom det att det fanns både negativa och positiva erfarenheter beskrivna i 

de olika studierna. Omgivningens bemötande hade stor inverkan på individernas 

självbild och psykiska hälsa.  

 

Forskning på ämnet autism har fram till nyligen inriktats på beskriva och definiera 

yttre manifestationer, medan de subjektiva upplevelserna inte fått lika mycket 

uppmärksamhet. De autistiska karaktärsdragen har beskrivits på ett ensidigt och 

negativt sätt, vilket kan medföra att förutfattade meningar sprids och medföra att 

omgivningen får en negativ bild av personer med AST. Dessa förutfattade meningar 

och negativa beskrivningar kan leda till att neurotyper stigmatiserar personer med 

AST. Stigmatiseringen kan göra att personer med AST internalisera de negativa 

aspekterna på sin självbild och inte fokusera på de positiva sidorna hos sig själv. 

Mycket tyder på att ökad kunskap kring autismspektrumtillstånd leder till att 

personer med diagnosen får ett bättre bemötande och därmed högre livskvalitet. 

Resultatet i litteraturstudien visade att det fanns upplevelser av svårigheter med att 

passa in i olika sociala sammanhang med påföljande känslor av stress och ångest. 

Sjuksköterskors bemötande kan medverka till mindre psykisk påfrestning genom att 

visa respekt för ett annat sätt att vara. Det finns ett behov av stöd från professionella 

och sjuksköterskan kan medverka genom ångest- och stresshantering.  

 

Ny forskning bör inriktas på att fördjupa kunskapen av de erfarenheter personer med 

AST har och sätta dessa i fokus. För att förstå AST bör forskare och professionella 

inom hälso- och sjukvården lyssna och vara medveten om sin egen roll i mötet. Ny 

forskning bör även fokusera på de positiva aspekterna av att ha AST samt vilka 

möjligheter det innebär.  
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Suzanne Carrington och 

Lorraine Graham 
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Australien 

Perceptions of school by 

two teenage boys with 

Asperger syndrome and 

their mothers: a 

qualitative study 

Att utveckla en förståelse 

för de problem som 

tonårspojkar med 

Aspergers syndrom och 

deras mödrar möter.  

Kvalitativ fallstudie med 

insamlad data från två 

13-åriga pojkar med 

Aspergers syndrom och 

deras mödrar. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

 

 

 

 

Två speciallärare valde 

att intervjua två elever 

med Aspergers syndrom 

som hade möjlighet att 

berätta om sin 

funktionsnedsättning, 

samt deras respektive 

mor. 

 

Studien visade att båda 

deltagarna hade 

svårigheter att bilda 

sociala relationer med 

jämngamla, svårigheter 

att förstå, tolka och 

utveckla vänskaper. 

Deras tvångsbeteenden 

kopplade till AST kan bli 

ett socialt handikapp om 

de inte får rätt hjälp. En 

ökad självmedvetenhet 

kring att inte passa in och 

olika försök att maskera 

sin diagnos.  

 

Genom induktiv 

dataanalys identifierades 

fyra huvudteman: 1. 

Skillnader i utveckling 

2.problem associerade 

med generella 

karaktärsdrag av 

Hög 

 



  

 

Aspergers syndrom 3. 

Stress 4. Maskering 
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Soon, Meng-Ee Wong, 

Sarinajit Kaur, Joanne 

Khaw, Zijia Ng och Chee 
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2012 
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What is school like? 

Perspectives of 

Singaporean youth with 

high-functioning autism 

spectrum disorder 

Att skapa en förståelse 

för den subjektiva 

upplevelsen av två 

Singaporeanska 

gymnasieskolor hos fyra 

ungdomar med HFA. 

 

 

Kvalitativ innehållsanalys 

av semistrukturerade 

djupintervjuer. 

Intervjuernas design 

utvecklades av Poon och 

Soon. Intervjufrågorna 

finslipades sedan efter en 

diskussion med resten av 

forskningsteamet. 

 

Från de två utvalda 

skolorna deltog 

sammanlagt fyra elever 

med AST (tre pojkar och 

en flicka) i åldrar mellan 

12 och 17 år. 

 

Studien visade att 

deltagarna aktivt 

konstruerar sin identitet 

som en person med AST. 

Det tycks finnas 

kopplingar mellan stöd 

från omgivningen och 

elevens motivationsnivå i 

skolan. 
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Jaci C. Huws och Robert 

S.P. Jones 

2008 

United Kingdom 

Diagnosis, disclosure, 

and having autism: An 

interpretative 

phenomenological 

analysis of the 

perceptions of young 
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Att undersöka hur unga 

människor med HFA 

hanterar sin situation och 

hur de ser på sin diagnos. 

 

 

Semistrukturerade 

intervjuer utförda med 

personer med HFA, som 

hade förmågan att verbalt 

förmedla sina upplevelser 

av autism och hur det var 

att få diagnosen. Rådata 

analyserades sedan med 

Nio deltagare (tre flickor 

och sex pojkar) i åldrar 

mellan 16 och 21 år. 

Deltagarna i denna studie 

var samtliga elever vid en 

särskild skola för unga 

personer med AST. 

Diagnosen och 

avslöjandet av diagnosen 

AST var till stor del 

inbäddat i deltagarnas 

uppfattning sig själva och 

sin situation. Utifrån det 

övergripande temat 

Diagnos, avslöjande och 

Medel 

 



  

 

tolkande fenomenologisk 

analys. 

 

 

 att ha autism 

identifierades fem teman: 

1. Fördröjning i beskedet 

om autism 2. Att få en 

förklaring till tidigare 

erfarenheter 3. 

Potentiella effekter av 

etikettering 4. Störningar 

och möjligheter 5. 

Acceptans och 

undvikande 
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Resultat Kvalitet 

Jaci C Huws och Robert 

SP Jones 
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United Kingdom 

‘I’m really glad this is 

developmental’: Autism 

and social comparisons - 

an interpretative 

phenomenlogical analysis 

Att belysa upplevelser 

och erfarenheter hos 

unga personer med 

diagnosen AST. 

 

 

Kvalitativ metodologisk 

tolkande fenomenologisk 

analys. 

Semistrukturerade 

intervjuer med 

utgångspunkt i tre öppna 

frågor gällande deras 

upplevelser och 

uppfattning av autism. 

Tre unga kvinnor och sex 

män I åldrar mellan 16 

och 21 år. Deltagarna i 

denna studie var samtliga 

elever vid en särskild 

skola för unga personer 

med AST. 

 

 

Deltagarnas uppfattning 

av autism kunde delas in 

tre kategorier med det 

övergripande temat Att 

göra jämförelser: 1. 

Förändringar över tid: 

”Jag är riktigt glad över 

att det går att utvecklas” 

2. Grader av autism: ”De 

har det långt värre än 

mig” 3. Grader av 

funktionsnedsättning: 

”Jag är egentligen inte 

handikappad” 

 

Medel 
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(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Neil Humphrey och 

Sarah Lewis 

2008 

United Kindom 

‘Make me normal’ The 

views and experiences of 

pupils on the autistic 

spectrum in mainstream 

secondary schools 

Att utforska synsätt och 

levda erfarenheter hos 

elever med HFA 

angående offentlig 

skolmiljö. 

 

En kvalitativ studie 

bestående av 

semistrukturerade 

intervjuer. Eleverna 

tilldelades även särskilda 

dagböcker där de skulle 

skriva ner sina dagliga 

tankar kring skollivet i en 

månad. Tolkande 

fenomenologisk analys 

användes sedan för att 

tolka intervjuerna såväl 

som dagböckerna för att 

beskriva hur eleverna 

med HFA upplevde sin 

vardag i skolan. 

Sammanlagt deltog 20 

elever med diagnosen 

HFA i åldrar mellan 11 

och 17 år. Dessa elever 

valdes ut från fyra 

offentliga skolor i 

nordvästra England. 

 

Det övergripande temat 

handlade om hur 

deltagarna skapade en 

uppfattning av vad 

diagnosen HFA betydde 

för dem: 1. Karaktärsdrag 

associerade med HFA 2. 

Skapa en uppfattning av 

HFA 3. Ångest och stress 

i skolan 4. Relationer 

med jämngamla 5. Att 

förhandla kring 

begreppet olikhet  

6. Samarbeta med lärare 

och annan personal vid 

skolan 

Hög 

Författare Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

David Trembath, Carmela 

Germano, Graeme 

Johanson och Cheryl 

Dissanayake  

2012 

Australien 

The Experience of Anxiety 

in Young Adults 

With Autism Spectrum 

Disorders 

 

Att utforska 

förstapersonsperspektiv 

för att få en djupare 

förståelse för de 

vardagsupplevelser av 

ångest hos unga vuxna 

med diagnosen AST, och 

hur dessa upplevelser av 

ångest påverkar deras liv i 

En kvalitativ studie med 

två fokusgrupper, där den 

ena gruppen bestod av 

unga vuxna med HFA och 

den andra bestod av 

föräldrar och 

vårdnadshavare samt 

professionella. I dessa 

grupper utförde man sedan 

semistrukturerade 

Deltagarna i den första 

fokusgruppen bestod av 11 

unga vuxna med HFA (9 

män och2 kvinnor) i åldrar 

mellan 18 och 35 år. 

Den andra fokusgruppen 

med vårdnadshavare och 

professionella bestod av 10 

vuxna (3 kvinnor och 1 

man som var föräldrar till 

Deltagarna I båda 

fokusgrupper identifierade 

ett flertal källor till ångest, 

både personliga och 

faktorer i sin omgivning. 

Samtliga vittnade om den 

djupa påverkan ångesten 

hade på deras tillvaro i 

hemmet, på skolan, på 

jobbet och i samhället i 

Hög 



  

 

skolan, hemma och 

samhället i stort. 

 

intervjuer i form av 

gruppdiskussioner. Dessa 

samtal utgick ifrån tre 

punkter 1. Ångesttriggers 

hos unga vuxna med HFA 

(situationer som 

framkallade ångest) 2. 

Konsekvenser (vad som 

händer när ångesten har 

triggats igång) 3. 

Lösningar (vad som hjälper 

unga vuxna med HFA att 

hantera sin ångest). De 

transkriberade samtalen 

analyserades därefter med 

tematisk analysmetod. 

individer med HFA, 5 

kvinnor arbetade med 

personer med HFA som 

patienter, och slutligen 1 

kvinna som var både 

förälder till och arbetade 

professionellt med 

personer med HFA). 

 

 

stort. Från de individuella 

erfarenheter och strategier 

som användes för att 

hantera ångesten 

identifierades tre 

kategorier: 1. Källor till 

ångest 3. Upplevlsen av 

ångest 3. Att leva med och 

hantera ångest. 

 

 

 

 

Författare Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Kristine Haertl , Danielle 

Callahan , Jeffrey 

Markovics och Sara Strouf 

Sheppard 

2013 

USA 

Perspectives of Adults 

Living With Autism 

Spectrum Disorder: 

Psychosocial and 

Occupational Implications 

 

Att utforska den levda 

erfarenheten hos vuxna 

med diagnosen AST och 

deras uppfattning om dess 

påverkan på deras 

arbetsliv.  

Den första delen av studien 

bestod av 

semistrukturerade 

intervjuer med 

fenomenologiskt baserad 

design för att utforska den 

levda erfarenheten hos 

vuxna med HFA. Den 

andra delen bestod av 

ytterligare två individuella 

intervjuer och fyra 

fokusgrupper. Detta 

projekt fokuserade på 

effekter av diagnosen hos 

Sammanlagt deltog 24 

personer med diagnosen 

AST i åldrar mellan 27 och 

55 år. 

 

Studien indikerade att 

diagnosen AST hade en 

paradoxal effekt på 

utvecklingen av den 

individuella identiteten 

inom den kollektiva 

kulturen skapad av 

personer inom det 

autistiska spektrumet. 

Hög 



  

 

de individuella deltagarna 

med HFA.  

 

Författare Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Robert S P Jones 

Ciara Quigney och  

Jaci C Huws 

2003 

Australien och Nya 

Zeeland 

 

 

 

 

 

 

 

 

First-hand accounts of 

sensory perceptual 

experiences in autism: a 

qualitative analysis. 

Att undersöka websidor 

med förstapersonnarrativ 

kring upplevelser av 

diagnosen HFA och för att 

få en insikt i de 

perceptuella erfarenheter 

de beskriver. 

Kvalitativ innehållsanalys 

av fem bloggar som är 

skriva av personer med 

diagnosen HFA, och som 

därmed handlar om deras 

levda erfarenheter och 

upplevelser av diagnosen. 

 

Fem hemsidor valdes som 

enbart var skrivna av 

personer med diagnosen 

HFA som ger information 

om hur deras sensoriska 

och perceptuella 

upplevelser. 

 

Fyra kategorier 

identifierades: 1. 

Turbulenta sensoriska och 

perceptuella upplevelser 2. 

Coping strategier 3. 

Njutbara sensoriska 

upplevelser 4. 

Medvetenhet om att vara 

annorlunda 

Sammanfattningsvis tycks 

personerna med diagnosen 

HFA både uppleva ångest 

och njutning från deras 

sensoriska och 

perceptuella upplevelser. 

Medel 

Författare Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Robert S. P. Jones , 

Andrew Zahl och Jaci C. 

Huws 

2001 

United Kingdom 

 

First-hand Accounts of 

Emotional 

Experiences in Autism: a 

qualitative analysis 

 

 

Att undersöka om 

information om 

emotionella erfarenheter 

och upplevelser fanns 

tillgänglig från personer 

med autism själva på 

internet, och om denna 

information kunde 

användas för att få en 

Internetbaserade 

förstahandsberättelser av 

personer med HFA har 

analyserats med tematisk 

analys. 

 

 

Deltagarna i denna studie 

bestod av fem personer 

som beskrev sig som 

högfunktionella autister, 

som på eget initiativ skrivit 

om sina erfarenheter på 

internet. På sina bloggar 

beskriver de deras 

emotionella erfarenheter 

Fyra centrala teman 

identifierades i studien: 1. 

En känsla av alienation 2. 

En känsla av frustration 3. 

Depression som en central 

känsla 4. En 

genomträngande känsla av 

rädsla eller farhåga.  

Medel 

 



  

 

bättre bredare bild av 

diagnosen än vad som 

redan fanns frambringad 

av professionella och 

forskare. 

och upplevelser av autism i 

största allmänhet. 

Resultatet visar att de 

känslomässiga aspekterna 

är inte bara viktiga och 

relevanta för personer med 

autism, men även att det 

finns en implikation att de 

övervägande gemensamma 

erfarenheterna är 

obehagliga. Detta visar i 

motsats till tidigare 

forskning att autism skulle 

innebära en frånvaro eller 

brist på känslor i 

jämförelse med icke-

autistiska personer. 

 

Författare Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Suzannah M Portway och 

Barbara Johnson 

2005 

United Kingdom 

 

Do you know I have 

Asperger's syndrome? 

Risks of a non-obvious 

disability 

. 

Att undersöka vilka risker 

som det innebär att ha en 

icke-uppenbar 

funktionsnedsättning som 

Aspergers syndrom. Ett 

speciellt fokus läggs på 

risken det innebär att vara 

i normalitetens marginaler, 

dvs där personliga 

erfarenheter (och 

teoretiska resonemang) om 

att vara ”annorlunda” och 

”normal” smälter samman. 

En kvalitativ studie som 

utforskar levda 

erfarenheter hos unga med 

Aspergers syndrom samt 

deras föräldrar. Använda 

metoder inkluderar 

ändamålsenlig sampling, 

icke-strukturerade 

intervjuer och konstant 

jämförande analys.   

Sammanlagt 25 familjer 

med en ung vuxen i en 

ålder mellan 18 och 35 år, 

med Aspergers syndrom 

inkluderades (4 kvinnor 

och 21 män).  

18 föräldrapar (en eller 

båda) och 18 unga vuxna 

intervjuades. 

Resultatet visade att det 

finns både kortsiktiga och 

långsiktiga risker med att 

ha en icke-uppenbar 

funktionsnedsättning som 

Aspergers syndrom. Dessa 

risker uppkommer både 

från subjektiva upplevelser 

av att inte passa in och 

omgivningens bemötande 

och kunskapsnivå kring 

diagnosen 

Hög 
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Tabell 1. Sökmatris 

Datum Databas Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Relevanta abstrakt Granskade 

artiklar 

Valda artiklar 

2015-04-13 Ebsco (alla 

databaser) 

Autism spectrum 

disorder AND 

interview NOT parents 

NOT parental AND 

experiences NOT 

families 

År 2001-2015, 

peer-

reviewed, 

engelska  

103 6 3 1  

2015-04-14 Ebsco 

(databaser 

CINAHL 

och 

PsycINFO) 

Autism spectrum 

disorder AND student 

attitudes AND 

interview NOT parents 

NOT parent NOT 

maternal NOT families 

År 2001-2015, 

peer-

reviewed, 

engelska 

1 1 1 1 



  

 

2015-04-13 Ebsco 

(databas 

CINAHL) 

Autism spectrum 

disorder AND 

interview AND 

experiences NOT 

parent NOT parents 

NOT maternal NOT 

families 

År 2001-2015, 

peer-

reviewed, 

Cinahl, 

engelska 

20 2 1 1 

2015-04-13 Ebsco (alla 

databaser) 

Autism spectrum 

disorder AND anxiety 

AND qualitative AND 

coping  

År 2001-2015, 

peer-reviewd, 

engelska 

6 2 1 1  

2015-04-25 Scopus Autism AND 

experiences AND first-

hand 

År 2001-2015, 

engelska, 

peer-reviewd 

7 2 1 1  

2015-04-13 Cinahl High functioning 

autism AND 

experiences NOT 

parents NOT parental 

År 2001-2015, 

peer-reviewd, 

engelska, 

abstract 

21 3 1 1 



  

 

available, 

research 

article, pdf full 

text 

2015-04-13 Ebsco 

(databas 

PsycINFO) 

Autism spectrum 

disorder AND 

phenomenological 

analysis AND 

perceptions NOT 

parents NOT parental 

År 2001-2015, 

peer-reviewd, 

engelska 

8 1 1 1 

2015-04-14 Ebsco 

(databas 

psycINFO) 

Autism AND 

perceptions of AND 

qualitative NOT sibling 

År 2001-2015, 

peer-reviewd, 

engelska 

87 9 5 3  

 

 

 

 


