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Idag lever upp till 48 personer utav 10 000 med drag av Aspergers syndrom. Då 
kunskaperna ofta är otillräckliga inom ämnesområdet kan detta orsaka en 
bristfällig förståelse i mötet med vårdpersonalen. Detta medför emellanåt ett 
lidande för personer med Aspergers syndrom. Syftet med studien var att belysa 
livsvärlden hos personer med Aspergers syndrom och deras möte med den 
svenska vården. Metoden som användes var litteraturstudie med kvalitativ ansats. 
Resultatet visade att personer med Aspergers syndrom upplevde svårigheter i det 
sociala samspelet med andra människor. Livsvärlden hos personerna gestaltade 
sig ofta i att de engagerade sig i olika former av specialintressen, vilket berodde 
på att dessa var bekanta och därmed hade de en ångestlindrande effekt. I längden 
bidrog detta till en avskärmning från omvärlden och att en redan dåligt fungerande 
social kommunikation försvårades, vilket även påverkade vårdrelationen. 
Slutsatsen som kan dras är att personer med Aspergers syndrom inte alltid 
upplever ett professionellt bemötande av vården. 
 
Nyckelord: Aspergers syndrom, Kommunikation, Livsvärld, Möte, Vårdrelation. 
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BAKGRUND 
 
I Sverige lever idag ca 36 av 10 000 personer med Aspergers syndrom (Wing & 
Potter, 2002). I en studie utförd utav Fombonne (2005) i England påvisades dock 
att så många som 48 personer utav 10 000 kan leva med Aspergers syndrom (a a). 
Detta kan med andra ord innebära att det på varje svensk skola statistiskt sett 
borde finns åtminstone en elev som lever med drag av Aspergers syndrom. Dessa 
personer kan enligt Leekam, Libby, Wing, Gould och Gillberg (2000) ofta ha 
svårigheter med socialt samspel och kommunikation, samt många gånger ett 
rutinmässigt beteende (a a). 
 
Autism och Aspergers syndrom 
Aspergers syndrom är en underdiagnos inom autismspektrumstörningar. Dock 
tvistar forskarna om Aspergers syndrom är en helt fristående diagnos eller inte 
(Freeman, Cronin & Candela, 2002). Personer inom autismspektrumet upplever 
enligt Leekam et al. (2006) ofta problem i relationen och kommunikationen till 
andra människor. De uppvisar många gånger talsvårigheter eller stumhet och ett 
monotont beteende. Personerna lever ofta med begåvningshandikapp och ägnar 
sig ofta åt specialutvecklade intressen inom specifika områden, som exempelvis 
tågtidtabeller. Skillnaderna mellan personer som lever med autism och personer 
som lever med Aspergers syndrom utgörs av att de dels inte har några inskränkta 
talsvårigheter, dels inte något begåvningshandikapp, vilket gör deras tillstånd 
mindre framträdande (a a). Personer med Aspergers syndrom har ofta även en 
förmåga att lära sig saker utantill (James, Mukaetova-Ladinska, Reichelt, Briel & 
Scully, 2006). Enligt James et al. (2006) har personer med Aspergers syndrom 
även en brist på sunt förnuft. Oftast syns enligt Frith (2000) autistiska drag tidigt i 
livet medans dragen av Aspergers syndrom först blir tydliga i förskoleåldern. 
Dock uppfyller vissa barn till en början kriterierna för autism, för att vid ett senare 
tillfälle diagnostiserats med Aspergers syndrom (a a).  
 
När personer med Aspergers syndrom närmar sig vuxenlivet klarar de ofta av att 
upprätthålla ytliga sociala relationer, men en närmare relation till andra personer 
klarar de inte. De lär sig att känna igen sociala beteenden som förekommer i 
samhället, men de klarar inte av att omsätta dessa regler i deras eget handlande 
(Hillier, Fish, Cloppert & Beversdorf, 2007). Personer med Aspergers syndrom 
brukar betraktas av andra som egna, sköra och egocentriska. Dessa egenheter gör 
det svårt för dem att leva och jobba med andra människor och kan medföra att de 
ibland måste söka psykiatrisk hjälp. De kan i vissa fall leva ett bra liv eller i värsta 
fall vara utstötta från samhället (Frith, 2000). Eftersom de har en störd känslovärld 
kan detta ställa stora krav i mötet med till exempel kamrater eller 
skolsjuksköterskan (Marshall, 2002). Dessa känslostörningar kan ofta komma till 
uttryck under rasterna i skolan då det troligtvis ställs högre krav på det sociala 
samspelet än under lektionstid. De finner till exempel sällan något intresse av att 
medverka i enklare lekar där flera andra barn deltar (Macintosh & Dissanayaky, 
2006). 
 
Personer med Aspergers syndrom lider i högre grad än normalutvecklade personer 
av depression och självmordstankar (Marshall, 2002). Det är inte ovanligt att de är 
olyckliga och har ångestkänslor samt ofta talar om att begå självmord (Portway & 
Johnson, 2005). I mitten av 1980-talet började diagnosen Aspergers syndrom 
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särskiljas från diagnosen autism. År 1994 infördes lagen om stöd och service åt 
vissa funktionshindrade (SFS, 1993:387). Först då fick personer med autism och 
Aspergers syndrom rätt till stöd och hjälp från samhället (Wing, 1996). 
 
Psykiatrins uppbyggnad i Sverige 
Propositionen psykiskt stördas villkor (Prop. 1993/94:218) kom att leda till en rad 
lagändringar, vilka trädde i kraft år 1995 och kom att benämnas som 
psykiatrireformen. Dessa hade enligt Socialstyrelsen (1996) som syfte att förbättra 
de psykiskt funktionshindrades situation i Sverige. Ett större ansvar lades på 
kommunerna som fick i uppdrag att ombesörja bostäder, stöd och sysselsättning 
till dessa personer. Landstingen stod fortfarande för diagnostik, behandling och 
psykisk rehabilitering (a a). Bland annat tillkom enligt Mandre (2002) 180 nya 
diagnoskategorier under andra halvan av 1990-talet. Dessa har möjliggjort att 
psykiatrin i allt större utsträckning kunnat diagnostisera personer med en 
annorlunda utveckling, för att kunna hjälpa dem på bästa sätt. Allt fler har fått rätt 
diagnos och därmed rätt till det stöd och den hjälp som de varit i behov av. 
Personer med Aspergers syndrom ansågs tidigare som icke botbara. 
Psykiatrireformens införande innebar dock att de i juridisk mening istället 
betraktades som psykiskt funktionshindrade och därför fick en ökad rättighet i 
samhället. Detta medförde en minskning av institutionerna som boendeform och 
ökade individens möjligheter till påverkan över sin egen livssituation (a a).  
 
Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (SFS, 1993:387) medförde 
att personer med Aspergers syndrom fick rätt till det stöd och den service som de 
var i behov av för att klara sina vardagliga göromål. För att ta del av det stöd som 
lagen ger, krävs att handikappet inskränker på det dagliga livet. Hjälp kan då ges i 
form av personligt stöd, kontaktperson, ledsagarservice, bostad med särskild 
service, daglig verksamhet med mera. Hjälpinsatserna kostar ingenting, dock 
betalas skälig hyra vid särskilt boende. Personerna ansöker om det stöd de anser 
sig behöva och tilldelas detta efter behov (a a). 
 
Teoretisk referensram 
Till föreliggande studie valdes livsvärldsansatsen som teoretisk referensram. I 
detta begrepp ingår livsvärld, vårdrelation, den subjektivt levda kroppen och 
välbefinnande kontra lidande (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & 
Fagerberg, 2003). Motivet att valet föll på livsvärldsansatsen var att den tycktes 
passa in på självbiografiska böcker, som beskriver personens livsvärld. 
 
Livsvärld 
Alla människor lever i och genom sin livsvärld. Varje persons livsvärld är unik 
och upplevs utifrån personens eget perspektiv (Dahlberg et al. 2003). Då 
begreppet livsvärld används i vårdvetenskapliga termer innebär det att människans 
vardagliga situation och tillvaro beskrivs. Det vill säga att en skildring ges såsom 
människan upplever sin vardag. Under beskrivningen är det viktigt att alla 
upplevelser får samma värde, utan att vissa händelser förringas eller förvrängs. 
Objektiviteten är väsentlig och likaså att berättelsen återges utan att innehållet 
förändras. Frånvaro av objektivitet kan medföra dels att en felaktig bild visar sig, 
dels att en företeelse uppstår som egentligen inte finns. Det kan föreligga 
svårigheter att beskriva hur någon annan upplever sina känslor (a a). Personer med 
Aspergers syndrom saknar förmågan att uttrycka känslor som andra människor 
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gör. Detta gör att beskrivningen av deras livsvärld försvåras ytterligare 
(Bushwick, 2001). 
 
För att förstå en annan människas livsvärld, är det enligt Dahlberg et al. (2003) 
viktigt att gå in förutsättningslöst och inte leta efter företeelser och sedan beskriva 
dem utifrån tidigare inhämtade kunskaper. När ett sådant förhållningssätt uteblir, 
är risken stor att underliggande företeelser inte uppdagas. Som undersökare av ett 
fenomen är det därför viktigt att tygla sin förkunskap, för att andra perspektiv och 
vinklar av fenomenet ska få möjlighet att framträda istället för att bekräfta redan 
etablerade kunskaper. Enligt livsvärldsperspektivet skall en vårdsituation eller ett 
bemötande utgå från personens individuella behov. Det går aldrig att komma fram 
till en slutlig sanning eftersom världen genomgår en ständig förändring, vilket 
medför att sanningen blir dynamisk (Dahlberg et al. 2003). På detta vis är 
tillståndet Aspergers syndrom enligt Mandre (2002) också dynamiskt. Diagnosen 
hjälper vårdpersonalen att skapa en schematisk förståelse för problemet. Dock 
måste hjälpinsatserna sättas i ett patientcentrerat perspektiv (a a). 
 
Vårdrelation 
En god vård innebär en lindring av lidandet, detsamma kan sägas gälla för en god 
vårdrelation. Det finns dock en rad problem som måste överbryggas för att en 
sådan relation skall kunna etableras. Ett dilemma som finns inom all omvårdnad 
består i faktumet att den vårdade står i beroendeställning till den som vårdar. Tid 
eller snarare brist på tid är en annan parameter som kan påverka vårdrelationen på 
ett negativt sätt. Ytterligare en faktor som då kan påverka torde vara att osäkerhet 
uppstår hos den som vårdar (Dahlberg et al. 2003). Dock kan ett välbefinnande i 
lidandet skapas genom att lyssna och att se till att en förståelse uppstår mellan 
sjuksköterskan och personen med Aspergers syndrom (Brattberg, 2000). För att en 
kommunikation skall uppstå krävs enligt Eide och Eide (1997) att det finns två 
personer samt tecken och budskap dem emellan. I en kommunikation skall dels ett 
budskap förmedlas, dels en kontakt/relation skapas. Kommunikation består av 
både verbala och ickeverbala budskap. Ickeverbal kommunikation innebär 
exempelvis kroppshållning, rörelser, ansiktsuttryck, röstläge och beröring. Detta 
är i många sammanhang lika viktigt som det som sägs med ord (a a). Personer 
med Aspergers syndrom upplever ofta problem med både verbal och ickeverbal 
kommunikation. Deras förmåga till tolkning av kroppsspråk är ofullständig, 
samtidigt som de har svårt att förstå underliggande budskap i det som sägs 
(Bushwick, 2001). När sjuksköterskan möter människor i vården som brister i 
kommunikationen ökar kravet på hennes tålamod och empatiska förhållningssätt 
(Eide & Eide, 1997). Dahlberg et al. (2003) framhåller att upplevelser som 
uttrycks på ett adekvat och relevant sätt kan misstolkas när det finns skillnader i 
de inre känslovärldarna hos sändare och mottagare. Kravet på ett öppet 
förhållningsätt hos sjuksköterskan ökar i mötet med personer vars sätt att utrycka 
och framföra sina känslor och yttringar skiljer sig från de normer, som samhället 
och kulturen har skapat. Det är felaktigt att anta att dessa personers upplevelser är 
inkorrekta eller irrelevanta bara för att de utrycks på ett sätt som avviker från 
sedvanliga normer (a a). Personer med Aspergers syndrom kan vara medvetna om 
sina svårigheter med att delta i vardaglig kommunikation och förståelsen som 
behövs för detta. De kan även uppvisa ett skådespel för att dölja sina 
kommunikativa svårigheter. Detta visar både att personerna har medvetna 
svårigheter och att de försöker dölja det för andra (Jones & Meldal, 2001). 
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Den subjektivt levda kroppen 
För att knyta Aspergers syndrom till vårdvetenskapen ses filosofen Merleau-
Pontys (1997) definition om den subjektivt levda kroppen som en användbar teori. 
Han menar att människan lever i och genom sin kropp. Kroppen är navet i 
människans existens och den förankrar människan med omvärlden. Förhållandet 
till omvärlden blir olika beroende på de livserfarenheter och de kunskaper 
människan har fyllt kroppen med. När det sker en förändring i människans kropp 
sker det också en förändring i den relation som finns till omgivningen. Denna 
förändring syns då en skada eller kronisk sjukdom uppstår, men även vid ett 
lidande. Lidande är enligt Merleau-Ponty (1997) att inte kunna delta i önskade 
aktiviteter vilket blir en förlorad tillgång till världen. Detta lidande blir tydligt hos 
en person med Aspergers syndrom, eftersom de saknar förmågan att förstå vad 
omvärlden förmedlar till dem (James et al. 2006). Lidandet är viktigt att ta i 
beaktning då den vardagliga kommunikationen skall skötas mellan vårdare och 
den lidande personen (Dahlberg et al. 2003). 
 
Välbefinnande/Lidande 
Lidandet är enligt Travelbee (1966) något som varje människa upplever 
individuellt. Varje person som drabbas av medveten smärta vare sig den är fysisk, 
psykisk eller social upplever lidande. Lidandet i sig relaterar till vad varje enskild 
person anser vara viktigt i livet (a a). Enligt Dahlberg et al. (2003) är lidande en 
förutsättning för att välbefinnande skall kunna uppstå. Vad välbefinnandet innebär 
är individuellt för varje enskild individ. I grunden innebär det att något positivt 
element finns i tillvaron, detta oavsett om det samtidigt finns ett lidande. Att 
kombinera välbefinnande och lidande är ingen omöjlighet eftersom att även en 
sjuk person kan uppleva välbefinnande i sitt elände (a a). På liknande sätt måste 
dessa begrepp tas i beaktning i samband med Aspergers syndrom. Dessa personer 
har som tidigare nämnts problem med sin kommunikation och sitt samspel med 
andra människor. Detta orsakar ett lidande, men måste inte innebära att de för den 
sakens skull inte kan ha ett välbefinnande i sin vardag (Hillier, Fish, Cloppert & 
Beversdorf, 2007). 

 
 
SYFTE 
 
Syftet med studien var att belysa livsvärlden hos personer med Aspergers 
syndrom och deras möte med den svenska vården. 

 
 

METOD 
 
Metoden som valdes var litteraturstudie med kvalitativ ansats. En litteraturstudie 
är enligt Dahlberg (1997) en sammanställning av data på ett ordnat och förståeligt 
sätt. För att erhålla textmaterial valdes självbiografiska böcker, vilka enligt 
Dahlberg (1997) kan ses som ett substitut för intervjuer, då det är personens 
upplevelse av sin livsvärld som beskrivs. 
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Urval 
För att finna självbiografier skrivna utav personer med Aspergers syndrom 
användes Libris sökkatalog. Där skrevs ämnesorden Aspergers syndrom och 
psykiatri in. Sedan markerades Svenska och nationalbiografi, samt en 
årsbegränsning på 10 år. Sökningen gav 43 träffar. 
 
Inklusionskriterierna som användes var att biografierna skulle vara skrivna utav 
en person med diagnosen Aspergers syndrom. Biografierna skulle handla om 
personer som lever i Sverige. Ytterligare ett inklusionskriterie var att 
biografiförfattarna skulle ha en yrkeskarriär. Exklusionskriteriet som användes var 
att biografierna inte skulle vara en beskrivning ur ett anhörigperspektiv. Efter 
urvalet kvarstod två böcker; Aspergers syndrom – har jag verkligen det? och 
Enastående. 
 
Aspergers syndrom – har jag verkligen det?, Gunnel Norrö 
I boken beskriver Gunnel Norrö (2006) sitt liv med Aspergers syndrom, Hon ger 
därefter en förklaring till hur personer med Aspergers syndrom kan uppleva sin 
vardag utifrån hennes inifrånperspektiv. 
 
Enastående, Gunilla Brattberg 
Gunilla Brattberg (1999) beskriver sin upplevelse av att växa upp och leva med 
Aspergers syndrom. Hon berättar om de svårigheter hon stött på i både vardagsliv 
och arbetsliv, samt hennes möte med den svenska sjukvården. 
 
Analys 
Analysen av textmaterialet utfördes med inspiration från Dahlbergs (1997) 
beskrivning av innehållsanalys, som bland annat stödjer sig på Georgis (1985) 
fenomenologiska metod där fenomenets essens anses vara det väsentliga. Detta 
innebär att ej enbart det explicita (uttalade och tydliga) innehållet kommer med 
utan även det implicita (det dolda och outtalade) (Dahlberg, 1997). 
 
Analysen delades upp i tre stadier helhet-delar-helhet. Detta innebar att materialet 
från början bestod av en helhet, plockades därefter ner i mindre beståndsdelar, för 
att återigen sättas samman till en ny helhet. 
 
Den första fasen, bekantgörande fasen, innebar att de båda böckerna lästes 
individuellt ett flertal gånger, dels för att erhålla en överblick över innehållet i 
textmaterialet, dels en förståelse för dess innebörd.  
 
Nästa fas var den analyserande fasen, vilken innebar att meningsbärande enheter 
markerades i textmaterialet med blyertspenna. Även denna del utfördes 
individuellt. De meningsbärande enheterna transformerades sedan för att det dolda 
och outtalade i texten skulle bli mer framträdande. Dessa meningsbärande enheter 
skrevs in i en tabell i ett textdokument. De nedskrivna meningsbärande enheterna 
jämfördes och skillnader noterades. Skiljaktigheter kunde bestå i att den ena 
markerat fler meningsbärande enheter på en sida. Dessa skillnader diskuterades 
tills enighet förelåg, vilket oftast medförde att de understrukna meningsbärande 
enheterna inkluderades. Ett exempel på meningsbärande enhet var: ”Gråtande 
befann jag mig på rummet hela dagarna. När jag gick ut vid måltiderna möttes 
jag av förvånande mentalskötare som sa: Är du här, vi trodde att du var på stan.” 
(Brattberg, 1999, s.73). Därefter transformerades de meningsbärande enheterna 
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gemensamt till en tolkad text för att lyfta fram det implicita det vill säga 
innebörden i texten. Ovanstående meningsbärande enhet tolkades till följande: 
Hon upplever inte att vårdpersonalen bryr sig. 
 
Den sista fasen, dataanalysens resultat, innebar att delarna sattes samman till en 
ny helhet, som skulle beskriva fenomenets essens. En uppfattning som växte sig 
allt starkare var att det endast gick att finna en huvudkategori, nämligen: Hur 
livsvärlden gestaltar sig hos personer med Aspergers syndrom. Detta ligger enligt 
Dahlberg (1997) helt i enighet med fenomenologin, som beskriver att 
uppfattningar skall kategoriseras helt efter kvalitativa likheter för att finna 
fenomenets implicita innehåll (a a). Utifrån detta har föreliggande studie valts att 
presenteras som en helhet, utan att referera till vem uppfattningen tillhör. För att 
finna subkategorier färgmarkerades det tolkade textmaterialet. Med hjälp av denna 
färgmarkering utkristalliserades två underkategorier; Relationsproblematik samt 
Vårdmötet och diagnosens betydelse. Analysförfarandet beskrivs i bilaga 1. För 
att resultatet skall bli mer överskådligt och lättläst kommer den bildade 
huvudkategorin och subkategorierna att bilda rubriker under resultatet. 

 
 
RESULTAT 
 
Under den bekantgörande fasen framträdde personernas svårigheter i det sociala 
samspelet med andra människor. De upplevde svårigheter att se sin egen roll och 
kunna definiera sin egen person. Hela livsvärlden hos personerna gestaltade sig i 
att alltid engagera sig i olika former av göromål, som ofta kunde leda till 
specialintressen. Engagemanget berodde på att det var bekant och det bekanta 
hade en lugnande effekt. Obekanta göromål upplevdes stressande, energikrävande 
och ångestframkallande. I längden bidrog detta till en avskärmning från världen 
och att en redan dåligt fungerande social kommunikation försvårades, vilket även 
påverkade vårdrelationen som var ett stort inslag i deras liv. 
 

”Det är svårt att vara en fyrkantig plugg i en värld med bara runda hål” 
Brattberg, 1999, s.175) 

 
Hur livsvärlden gestaltar sig hos personer med Aspergers syndrom 
Fasta rutiner, enformighet och linjära mönster var något som tillskrevs stort värde 
utav personerna med Aspergers syndrom. Rutinerna var lätta att hantera, då de 
inte behövde någon ny tolkning, och därför inte gav upphov till någon stress eller 
ångest. Med linjära mönster menades sådant som alltid var likadant exempelvis att 
alltid bära rutig skjorta till bruna byxor eller att alltid sitta längst fram till höger i 
bussen. Som en mekanism i det linjära mönstret uppstod ofta specialintressen. På 
så sätt skapades en anledning att under en längre tid fokusera på en enda sak och 
slippa ytterligare intryck och infallsvinklar. Flera sinnesintryck samtidigt var 
förenat med oro och ångest, eftersom det förelåg svårigheter att sortera dessa till 
en samlad bild av omvärlden. De upplevde även ofta en svårighet att få ett samlat 
helhetsintryck av sin omgivning, på grund av att de riktade sin uppmärksamhet 
mot detaljer. 
 



 

  
 
 

7 

Personerna ville följa sina egna vardagsmönster och blev oerhört störda då någon 
försökte förändra deras rutiner, detta upplevdes som kränkande och ibland som ett 
övergrepp. Även då de hade lärt sig att vissa beteenden under vissa 
omständigheter ansågs opassande ville de ändå följa sina rutiner strikt för att må 
bra. Dessa tvångsmässiga beteenden kunde leda till problem i vardagen. Att 
försöka påverka personerna med Aspergers syndrom till att variera sig orsakade 
ofta ångest och ett onödigt lidande. Ångesten gav ibland upphov till både 
anorektiska tendenser och självmordstankar och även psykotiska inslag med 
röstpåverkan förekom. ”Tidvis upplevde jag mig stå helt utanför mig själv. Jag 
kunde vara ute och gå bredvid min egen kropp” (Brattberg, 1999, s.129). Då de 
upplevde en rastlöshet, oro, ångest eller liknande, kunde denna dämpas genom att 
fokusera på något konstruktivt göromål. Detta kunde ibland ge uttryck för en 
tvångsliknande tanke, eftersom varje gång ångest uppstod, dämpades denna med 
konstruktivt arbete, som exempelvis trädgårdsskötsel. 
 
Relationsproblematik 
Flera gånger uttryckte personerna med Aspergers syndrom svårigheter i relationen 
vad det gällde att definiera sin egen roll och vem de var. De uttryckte även en 
dålig självkänsla som förstärkte svårigheten att se sin egen roll i mötet med andra 
människor. Utöver detta upplevdes ofta ett avstånd till andra människor, som om 
de befann sig i ett annat rum, som var låst och oåtkomligt. 
 
Personerna med Aspergers syndrom skrev om sin dåliga kontakt med 
omgivningen, där de ofta upplevde en känsla av tomhet, som var svår att uthärda. 
Detta medförde en distansering till andra människor, vilket gjorde att både 
sexuella- och familjeroller upplevdes som avlägsna tankar. När avståndet till 
andra människor upplevdes påtagligt, skapades relationer till imaginära personer, 
där ingen relationsproblematik fanns. När andra människor råkade komma för 
nära rent fysiskt, speciellt på små ytor, upplevdes detta hotfullt, vilket kunde 
skapa både ångest och panik. Den ensamhet som personerna beskrev upplevdes 
som något extremt, som ett gigantiskt avstånd till andra människor. Detta kunde 
liknas vid att titta på andra människor genom en kikare som var vänd bak och 
fram, vilket gav en känsla av att existera på ett annat plan, en distansering. Detta 
medförde att personerna isolerade sig, vilket upplevdes påtvingat och inte 
självvalt. Deras bristfälliga sociala förmåga kunde iakttagas redan under skoltiden, 
då de hellre valde att studera i ensamhet än i samvaro med andra människor. Då 
personerna tvingades in i större grupper upplevdes det som en panikartad och 
ångestframkallande känsla. 
 
Efterhand skedde en inlärning av hur ett möte med andra människor skulle gå till. 
Dock skapade mötet många gånger en känsla av att inte vara normal, att inte ha 
kommunikativa behov som andra människor hade, det vill säga behovet av sociala 
kontakter. Insikten innebar ett medvetet val, att träna sig i att möta andra 
människor, vilket i bästa fall medförde att ett ytligt socialt nätverk uppstod 
runtomkring dem. En insikt i familjens betydelse växte fram efterhand, de insåg 
att familjen inte kunde distansera sig från dem, men det kunde en ytlig bekantskap 
göra. Personerna medgav att deras sociala förhållanden hade varit sköra men att 
de efterhand insett att de måste ha en större tolerans för andra människors 
oförstående, och inte säga upp bekantskapen så fort det blev missförstånd i 
kommunikationen. Personerna beskrev sig ha en annorlunda syn och tolkning av 
nära relationer. De upplevde det till exempel både skamligt och konstigt att ha 
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kroppskontakt med andra människor och det var oftare värre med lättare 
kroppskontakt som ett handslag, än en kraftfull kram. Det var inte ovanligt att de 
inte visade sina känslor för andra människor, utan slöt känslorna inom sig. 
 
Deras minspel uppvisade inte samma variation som hos andra människor. Även 
när tolkningar av andras kroppsspråk skulle göras uppstod ofta missförstånd. 
Många gånger fokuserade personerna med Aspergers syndrom på ovidkommande 
detaljer i mötet med andra människor och vanligtvis uppmärksammades inte de 
personliga dragen. Detta medförde att det uppstod svårigheter att känna igen 
människor, dagen efter, när de kom klädda i andra kläder. Det upplevdes svårt och 
energikrävande att tolka flera intryck samtidigt, varför det blev lättare att fokusera 
på enskilda detaljer och stänga ute resten av intrycken. En försvarsmekanism som 
ibland användes för att skydda sig från psykisk utmattning innebar att vara fysiskt 
närvarande men mentalt frånvarande. Försvarsmekanismen skapade trygghet men 
gjorde även kontakten till andra människor svår, eftersom det krävdes en mängd 
energi att upprätthålla en mental närvaro vid mötet. De flydde in i en annan 
verklighet, för att den riktiga världen var för svår att uthärda. Under möten 
upplevdes att många människor runtomkring dem pratade nonsens och i 
metaforer. En annan energikrävande fas uppstod då inte direkt och tydligt 
klarspråk användes av människor i deras omgivning. 
 
Lidande och känslor var något som inte speglades på personernas utsida och var 
därmed svåra att uppmärksamma för andra människor. Även fysiska åkommor 
såsom trötthet och stress var svåra att avläsa. Personerna med Aspergers syndrom 
hade svårigheter att överföra sina upplevda känslor till ord, och hade därför ofta 
svårigheter att förklara sina upplevelser för andra människor. Flertalet gånger 
utrycktes svårigheter med att läsa av andra människors känslor och uttryck vilket 
gjorde att färdiga mallar skapades för olika situationer. Det vill säga att olika 
beteende för olika situationer lärdes in i förväg, utan någon egentlig insikt om 
varför. 
 
Vårdmötet och diagnosens betydelse 
Personerna med Aspergers syndrom framhöll att tillståndet ofta medförde att de 
behövde söka sjukvård. Deras problem uppfattades som diffusa av sjukvården och 
var därmed svårdiagnostiserade. Personerna upplevde detta som att vården inte 
tog dem på allvar, och det kändes som om vården tvivlade på deras beskrivningar 
och upplevelser. Vid vård på en psykiatrisk avdelning kunde till exempel 
sjuksköterskan komma in till personen långt efter ångestutbrottet och uttrycka att 
ångestattacken visst varit besvärligare än vad hon tidigare uppfattat. Då 
personerna med Aspergers syndrom inte kände sig tagna på allvar av 
vårdpersonalen och kände sig skuldbelagda för sina symptom, kunde de avbryta 
sin vård, ofta i affekterat tillstånd. Dock gjorde ångesten och deras egen insikt om 
vårdbehovet att de efter några dagar återvände till den vård som de ansåg vara 
oförstående och detta medförde onödigt lidande. Det var inte heller ovanligt att de 
upplevde att vården inte hade tid för dem. Eftersom vården inte förstod problemen 
som personerna upplevde, kändes det ofta som ett övergrepp då åtgärder som 
tvångsinjektioner sattes in för att lindra ångesten. 
 
En stödperson inom vården, som alltid gick att vända sig till, tillskrevs en 
ovärderlig betydelse av personerna med Aspergers syndrom. Detta skapade 
kontinuitet och trygghet i vårdsituationer, och möjliggjorde ett bättre möte mellan 
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vårdare och patient. En kontinuerlig kontakt med en vårdare upplevdes positivt 
eftersom vårdaren hade lärt sig att tolka och förstå personens uttryck och behov i 
större utsträckning. Stödpersonen upplevdes fungera som ett bollplank, som 
lyssnade utan förutfattade meningar och kunde förklara situationer som uppstod. 
Detta uppgavs skapa både en ångestlindring och en bättre förståelse i vardagen. 
Personerna uppgav att de själva ofta fick söka svaret på sin diagnos och att de 
genom vården fått lägga ut pusselbitar som de tillsammans med vården till slut 
kunde tolka som en diagnos; Aspergers syndrom. Efter diagnosen uppgav 
personerna att de lättare förstod varför de reagerat som de hade gjort under 
tidigare vårdtillfällen. Detta uppgavs ha givit en insikt i att bitar av 
kommunikationen ofta hade fallit bort, vilket gjort att förståelsen mellan dem och 
vården ofta varit försvagad. Detta gav i sin tur en ökad stresspåverkan som i flera 
fall gjorde symtomen mer psykoslika. 
 
Efter många års lidande, skapade diagnosen Aspergers syndrom en förståelse hos 
personerna beträffande ensamheten, missförstånden och det utanförskap som 
tidigare hade upplevts. I och med att diagnosen verifierades, skapades en känsla 
av tillhörighet som aldrig tidigare infunnit sig. Personerna upplevde att deras 
diagnos, dels hade givit dem en tillhörighet, dels en förståelse för deras sätt att 
vara, men också en insikt och en sorg i att faktiskt var olika alla andra människor. 
Detta till trots ville de inte vara utan sina upplevelser och egenskaper eftersom det 
gav dem tillgång till en helt annan livsåskådning, än vad de ansåg andra 
människor erfor. De ville dock inte bli betraktade som ”en diagnos med en 
person”, utan ”en person med en diagnos”. 

 
 
DISKUSSION 
 
För att underlätta för läsaren har diskussionen delats upp i metoddiskussion och 
resultatdiskussion. 
 
Metoddiskussion 
Studiens syfte var att belysa livsvärlden hos personer med Aspergers syndrom och 
deras möte med den svenska vården. Då ett livsvärldsperspektiv skall beskrivas är 
det enligt Dahlberg et al. (2003) viktigt att detta sker genom ett förutsättningslöst 
och öppet förhållningssätt. Faran är annars att resultatet riskerar att bli felaktigt. 
Den skrivna berättelsen kan då komma att beskriva det förväntade snarare än det 
faktiska. Ett livsvärldsperspektiv ur vårdvetenskaplig synvinkel måste därför 
innehålla en problematisering av öppenheten för den aktuella personens 
perspektiv.  
 
För att kunna besvara syftet analyserades två självbiografiska böcker. Personens 
livsvärld kan enligt Dahlberg (1997) beskrivas med hjälp av självbiografier, 
eftersom att de kan ses som ett substitut för intervjuer (a a). Det övervägdes dock 
att genomföra en empirisk studie gjord på intervjuer, men tiden ansågs inte räcka 
till. Ett sådant förfarande skulle möjligen ha resulterat i ett mer tillförlitligt 
resultat, eftersom att intervjuer enligt Dahlberg (1997) har den fördelen att de kan 
riktas emot det problemområde som motsvarar studiens syfte. 
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De självbiografiska böckerna söktes via Libris sökkatalog eftersom denna ansågs 
vara den sökmotor som gav flest träffar. Vid sökningen användes tidsbegränsning 
på högst tio år, detta för att spegla en aktuell samhällsbild efter psykiatrireformens 
genomförande. Detta kan kanske medföra att föreliggande studies resultat är 
överförbart till dagens vårdupplevelser som personer med Aspergers syndrom 
erfar. Ett av inklusionskriterierna var att de självbiografiska böckerna skulle vara 
skrivna utav personer som lever och bor i Sverige. Detta för att personer med 
Aspergers syndrom skulle kunna ha en helt annan upplevelse av sin livsvärld då 
kulturen kan vara annorlunda i andra delar av världen. Enligt Fakhr El-Islam 
(2008) präglas till exempel arabvärldens sätt att se på psykiatriska sjukdomar ofta 
av ett religiöst synsätt, där andar och demoner kan spela en roll då den 
psykiatriska sjukvården skall ställa en diagnos (a a). Detta skulle kunna påverka 
personens upplevelser utav mötet med vården, varför det inte skulle var 
överförbart på en svensk vårdsituation. Ett annat inklusionskriterie var att 
författarna till de självbiografiska böckerna skulle ha en yrkeskarriär. Detta för att 
påvisa att dessa personer kan finnas överallt omkring oss i samhället och även 
finnas i en vårdsituation utanför psykiatrin. 
 
Resultatet baseras enbart på två källor, vilket kan medföra en risk för att resultatet 
inte är förenligt med en generell bild av hur personer med Aspergers syndrom i 
Sverige upplever sin livsvärld och sitt vårdmöte. Enligt Frith (2004) är det en 
speciell typ av personer med Aspergers syndrom som skriver om sitt liv det vill 
säga självbiografier. Dessa personer har ofta en något mer utvecklad förmåga till 
självinsikt, vilket medför att deras upplevelser skiljer sig ifrån de som inte har 
denna förmåga (a a). Exklusionskriteriet som användes innebar att 
självbiografierna inte skulle vara skrivna utifrån ett anhörigperspektiv. Detta 
eftersom det var personens egna upplevelser av att leva med Aspergers syndrom 
som eftersöktes. Dahlberg (1997) menar att varje persons livsvärld är unik och 
upplevs utifrån personens eget perspektiv, det vill säga att det endast är personen 
själv som kan erfara sin egen livsvärld. 
 
Att använda sig utav Dahlbergs (1997) analysförfarande upplevdes som ett 
lämpligt val. Andra metoder såsom Burnards (1996) hade studerats, men 
förkastats då den inte ansågs lika lätt att följa. Enligt Portway och Johnson (2005) 
är Aspergers syndrom är ett tillstånd som ofta är svårdiagnostiserat, eftersom 
symtomen ej alltid är påtagliga vid en första anblick. Detta beror på att syndromet 
kräver en dialog för att uppmärksamma personens sätt att vara eller personens sätt 
att uttrycka sig (a a). Därför ansågs en analysmetod som undersöker det implicita 
relevant. Dock uppstår ett problem då det finns en möjlighet att självbiografier är 
redigerade och skrivna ur ett underhållningsvärde varför det implicita budskapet 
kan feltolkas. Ett annat problem kan vara att på en så pass begränsad tid som åtta 
veckor kan det vara svårt att göra en analys av det implicita innehållet, eftersom 
det analysförfarande enligt Dahlberg (1997) kräver tid. Det finns därför en risk att 
den kategori och de subkategorier som uppstod hade blivit annorlunda om tiden 
för studien hade varit längre eller utförts av några andra personer. Det föreligger 
alltid en risk för att nybörjartolkning har gjorts, det vill säga att till exempel en 
tolkning gjorts utifrån egna referensramar. 
 
Författarna till självbiografierna är två kvinnor vilket gör att resultatet kan vara 
vinklat och inte överförbart på alla personer med Aspergers syndrom. Dessutom 
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måste framhållas att Brattberg (1999, 2000) har skrivit böcker som finns 
refererade till både i bakgrund och i resultat. Detta kan innebära att föreliggande 
studie har ett smalare spektra av infallsvinklar. 
 
I resultatet presenteras texten utan referenser, med undantag av citat. Detta för att 
Dahlberg (1997) menar att det ursprungliga sammanhanget försvunnit då de 
enskilda personernas uppfattningar kategoriserats i form av en sammanhängande 
text. Det vill säga att det väsentliga är att kategorisera uppfattningar och inte vem 
som säger vad. I de självbiografiska böckerna framträdde liknande uppfattningar 
med likartade innebörder som ändock inte beskrevs på ett analogt sätt. Dessa 
hamnade dock under samma subkategori för att beskriva en samlad bild av den 
kategoriserade uppfattningen. Detta kan liknas vid Bengtssons (1991) förklaring 
där förhållandet mellan helhet och delar inte är statiskt. Vilket betyder att när två 
böcker analyseras och meningsbärande enheter plockas ut förlorar de sin 
ursprungliga betydelse, för att återigen få en ny innebörd i den nya kategorin. 
Eftersom att de ursprungliga helheterna plockats ner till delar och transformerats 
till en ny helhet, har ursprungsbetydelsen försvunnit och det är inte längre av 
betydelse att beskriva vart ursprunget härstammar ifrån. Därför är det inte 
väsentligt att veta vilken person som tycker vad (a a). Dock finns en nackdel och 
det är svårigheten i att verifiera äktheten i det resultat som har skrivits (Dahlberg, 
1997). 
 
Resultatdiskussion 
Resultatet i föreliggande studie genomsyras av att personer med Aspergers 
syndrom upplevde en ångestpåverkan i flertalet situationer. Enligt Shtayermman 
(2007) lever ca 30 procent av alla personer med Aspergers syndrom, med en 
ständig ångestpåverkan. Resultatet visar även att denna ångest kunde framkallas 
av fysisk kontakt, ensamhet likväl som av kontakt med andra människor. Enligt 
Melfsen (2006) har sociala situationer en stor påverkan på den ångest som uppstår 
hos personer med Aspergers syndrom. Gillott och Standen (2007) påstår i sin 
studie att ångest är tre gånger så vanligt hos personer med autistiska drag. I 
föreliggande studies resultat framkommer också att personer med Aspergers 
syndrom kunde få ett psykosliknande uttryck på grund av den ångest de upplevde. 
Detta är överförbart till vad Travelbee (1966) skriver om människor som får en 
stark ångestpåverkan och som inte klarar av att häva denna får ett psykosliknande 
uttryck. Resultatet pekar även på att personer med Aspergers syndrom kunde 
uppleva självmordstankar i samband med ångesten. Detta stöds av Shtayermman 
(2007) som hävdar att 50 procent av alla personer som lever med Aspergers 
syndrom någon gång har haft tankar kring självmord. Dahlberg et al. (2003) påstår 
att djupt nedstämda personer kan behöva vård inom psykiatrin på grund av 
självmordsrisk. I resultat påvisas att personer med Aspergers syndrom föredrog 
fasta rutiner och linjära mönster. Detta eftersom att det bekanta medförde en 
sinnesro och därmed dämpade stress samt ångest. Detta samband bekräftas av 
Gillott och Standen (2007) som menar att ångest lindras när personer med 
Aspergers syndrom kan undvika nya sinnesintryck genom att istället ägna sig åt 
bekanta göromål. 
 
I resultatet framkommer att personerna med Aspergers syndrom hade svårt att 
tyda andra människors kroppsspråk, vilket ofta kunde leda till missförstånd. För 
att människan skall må bra krävs enligt Bushwick (2001) en god relation till andra 
människor. Eftersom att personer med Aspergers syndrom ofta har problem att 
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förstå den ickeverbala kommunikationen samt att tolka budskapet kan detta ställa 
till problem i relationen (a a). Den bristande förståelsen kan ibland innebära att de 
inte förstår eller klarar av att använda språket på ett korrekt sätt (Verté, Geurts, 
Roeyers, Rosseel, Oosterlaan & Sergeant, 2006). Enligt Jones och Meldal (2001) 
har personer med Aspergers syndrom svårigheter i de sociala relationerna vilket 
bland annat innebär en rädsla för sociala situationer. Resultatet i föreliggande 
studie visar att personer med Aspergers syndrom ofta hade problem med att 
fungera i en social situation. De upplevde att andra människor hade ett uttryckssätt 
som var svårförståeligt, vilket åtskilliga gånger medförde en ensamhet. I resultat 
påvisas även att personerna med Aspergers syndrom upplevde att 
sjukvårdspersonalen inte förstod deras livsvärld. Enligt Mandre (2002) kan 
kunskaperna om Aspergers syndrom vara otillräckliga hos sjukvårdspersonalen, 
vilket skulle kunna orsaka en bristfällig förståelse i mötet mellan vårdpersonal och 
personer med Aspergers syndrom. Kommunikationsproblemen kan medföra att till 
exempel sjuksköterskans empatiska förhållningssätt blir bristande i mötet, vilket 
troligtvis kan inverka negativt på den fortsatta vårdrelationen (a a). Dahlberg et al. 
(2003) påstår att det viktigaste syftet med den psykiatriska vården är att lindra 
ensamheten, genom att vådpersonalen ska ha en vilja att möta personerna i deras 
livsvärld (a a). Möjligtvis kan detta innebära att de sociala svårigheterna för 
personer med Aspergers syndrom kan lindras genom att vårdpersonalen försöker 
sätta sig in i deras livsvärld för att förstå dem.  
 
Enligt Dahlberg et al. (2003) innebär en god vård att lindra lidandet. Föreliggande 
studies resultat påvisar att personer med Aspergers syndrom upplevde en 
distansering och en begränsad kontakt med sin omvärld. Detta stärks utav Portway 
och Johnsons (2005) studie som visar att personer som lever med Aspergers 
syndrom kan uppleva att deras tillvaro känns annorlunda och att de distanserar sig 
till andra människor. Merleau-Pontys (1997) definition av ett lidande innebär att 
inte ha tillgång till sin omvärld, vilket styrker att personer med Aspergers syndom 
levde i ett lidande. Många personer med Aspergers syndrom mår enligt Stewart, 
Bernard, Pearson, Hasan och O´Brien (2006) psykiskt dåligt, vilket yttrar sig som 
depressiva symtom, aptitnedsättning, sömnstörningar och en tillbakadragning 
vilket kan tolkas som ett lidande. I föreliggande studies resultat framkommer att 
personerna med Aspergers syndrom upplevde en lindring av lidandet då de fick en 
kontinuitet i form av en kontaktperson inom den svenska vården. Detta styrks av 
Dahlberg et al. (2003) som hävdar att även om en person lever i ett lidande kan de 
också uppleva ett välbefinnande. 
 
Enligt Dahlberg (2003) kan känslan av ett utanförskap vara väldigt svårt att ta 
bort. Detta ligger i enlighet med föreliggande studie där betydelsen av en korrekt 
diagnos framkommer. Utan en korrekt diagnos upplevde personerna med 
Aspergers syndrom ett utanförskap och en oförståelse som de inte kunde tolka. 
Enligt Marshall (2002) kan frånvaro av diagnos orsaka ett onödigt psykiskt 
lidande. En korrekt diagnos innebär enligt Mandre (2002) att personer med 
Aspergers syndrom får orsaken till sina problem förklarade och då förstår varför 
vissa situationer ter sig annorlunda. Vidare framhåller Mandre i sin studie att 
diagnosen medförde att personerna med Aspergers syndrom tog kontakt med 
andra personer med samma diagnos, vilket upplevdes som en känsla av 
samhörighet. Diagnosen medförde dessutom att vårdpersonalen gavs möjlighet att 
förstå personens beteende vilket oftast påverkade mötet i positiv riktning (a a). 
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Enligt Jones och Meldal (2001) anser personer med Aspergers syndrom att andra 
personer med samma diagnos upplevs som ett bra stöd. 
 
Slutsats 
Slutsatsen som framkommit med denna studie som bakgrund är att personerna 
med Aspergers syndrom upplever en annorlunda livsvärld som är kantad av 
problem vad det gäller kommunikationen med andra människor såväl i vardagliga 
möten som i mötet med vården. Kan en ökad förståelse för dessa personers 
upplevelser etableras, skulle det kunna medföra ett minskat lidande 
 
Föreliggande studies resultat har medfört ett intresse av att gå vidare och till 
exempel göra en intervjuundersökning bland vårdspersonal som arbetar med 
personer med Aspergers syndrom. Detta för att se ifall vårdpersonalens 
upplevelser av mötet med dessa personer ligger i linje med vad som framkom i 
resultatet. Det hade även varit intressant att genomföra en intervjustudie med 
personer som lever med Aspergers syndrom för att se ifall resultatet kan bekräftas. 
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Bilaga 1 
Tabell 1. Kategorisering. 
 

Meningsbärande enhet Transformering Huvud- 
kategori 

Subkategori 

Inför mitt lyssnande ”bollplank” 
resonerar jag om det jag tänkt 
mycket på, och då får allting 
rätta proportioner, och slutar 
snurra. Oordnade tankar börjar 
plötsligt få struktur. 

Eftersom hon själv inte har 
förståelse för mötet, använder 
hon ett bollplank som tolk i 
hur hon skall bete sig.  

 
 
 
 
 
 
 
Hur 
livsvärlden 
gestaltar 
sig hos 
personer 
med 
Aspergers 
syndrom 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Vårdmötet 
och 
diagnosens 
betydelse 

Den bristande förmågan hos 
vårdare att tala med patienter 
som inte går att bota leder ofta 
till att sjukdomen förvärras. 

Om inte vårdpersonalen 
förstår patienten förvärras 
sjukdomen.  

När jag inte klarade att närvara i 
möten med andra människor 
blev känslan av livlöshet och 
tomhet outhärdlig.  

Den dåliga kontakten med 
omgivningen ger en känsla av 
tomhet och är svår att 
uthärda. 

 
 
 
Relations- 
problematik Den autistiska ensamheten är 

dock något helt annat… det finns 
inga ord som beskriver den inre 
exil bestående av fysisk, psykisk 
och existentiell ensamhet. (GB) 

Anser sin ensamhet som ett 
extremt avstånd till andra 
människor. (GB) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	LIVET MED ASPERGERS SYNDROM
	eN LITTERATURSTUDIE
	TOBIAS KARLSSON
	Examensarbete i vårdvetenskap 15 hp   Mats Lintrup
	VO1309        Sigrid Johansson
	Sjuksköterskeprogrammet     Blekinge Tekniska Högskola

	LIVET MED ASPERGERS SYNDROM
	eN LITTERATURSTUDIE
	TOBIAS KARLSSON
	HAMPUS MARTINSSON

	BAKGRUND
	Autism och Aspergers syndrom
	SYFTE
	METOD
	Urval
	Analys
	Under den bekantgörande fasen framträdde personernas svårigheter i det sociala samspelet med andra människor. De upplevde svårigheter att se sin egen roll och kunna definiera sin egen person. Hela livsvärlden hos personerna gestaltade sig i att alltid...
	REFERENSER




