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Syftet med vår undersökning är att belysa den erfarenhet och kunskap 
behandlingspersonal har i sitt arbete som rör ungdomar med diagnosen 
Aspergers syndrom. Vilken erfarenhet finns det och vilken kunskap anser 
behandlingspersonal att man behöver ha i möten med ungdomar som har 
Aspergers syndrom, var frågorna vi ställde. Vår teoretiska utgångspunkt 
har utgjorts av Antonovsky, KASAM. Metoden var en kvalitativ 
intervjuundersökning, baserad på en intervjuguide samt samspel med 
intervjudeltagarna. Intervjuerna skedde med behandlingspersonal på 
behandlingsavdelningar där det fanns erfarenheter inom området. Vår 
analys av intervjuresultatet gjorde vi med hjälp av en kvalitativ 
innehållsanalys som bygger på att tematisera och kategorisera 
intervjumaterialet. Resultatet visade betydelsen av struktur i arbetssättet 
med ungdomarna som har Aspergers syndrom samt vikten av att ta deras 
perspektiv. Resultatet speglade även ungdomarnas individualitet. 
Resultatet hjälper således till att belysa den tidigare forskningen samt 
utöka vår bemötandekompetens.  



 

Förord 

 

Life was once a tangled mess. Like missing pieces, in game of 
chess. Like only half a pattern for a dress. Like saying no, but 
meaning yes. Like wanting more, and getting less. But I’m slowly 
straightening it out. Life was once a tangled line. Like saying 
yours, and meaning mine. Like feeling sick, but saying fine. Like 
ordering milk, and getting wine. Like seeing a tree, and saying 
vine. But I’m slowly straightening it out. Life is now a lot more 
clear. The tangles are unravelling, And hope is near. Sure there are 
bumps ahead. But no more do I look on with dread. After fourteen 
years the tangles have straightened. (Attwood, 2000, s.177) 

 

 

Vi vill tacka intervjudeltagarna för att de ville dela med sig av sina erfarenheter. Utan Er 
kunskap hade vi inte kunnat skriva denna uppsats.   

 

Vi vill även tacka vår handledare Katta, för hennes sätt att få oss att tänka ett steg längre 
och ge oss inspiration. 

 

Även ett stort TACK till alla andra som stöttat och funnits där. 

 

 

Växjö och Hässleholm, Mars 2008 

Josefin & Mariana 
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INTRODUKTION  

I Sverige idag behöver allt fler barn och ungdomar med neuropsykiatriska 

funktionshindret (NPF) Aspergers syndrom hjälp av psykiatrin och trycket på 

barnneuropsykiatriska mottagningar är stort (Dahlman, 2007). Ungdomar med 

neuropsykiatriska funktionshinder rapporteras också vara våldsamma, ha sociala 

problem och dessa ungdomar verkar ”hamna mellan stolarna” (Hedman-Lindgren, 

2004). 

Statens institutionsstyrelse (SiS) är en statlig myndighet med uppdrag att bland annat 

bedriva vård och behandling av ungdomar. De har många olika yrkesgrupper som 

samverkar och en mycket hög personaltäthet för att ge effektiv och bra vård (www.sis-

inst.se). I en tidigare utgiven rapport redogör författarna att endast vissa av 

institutionerna inom SiS, som har ungdomar med psykiska problem och beteende 

problematik, samarbetar med Barn och ungdoms psykiatri (BUP) (Landstingsförbundet 

och Statens institutionsstyrelse, 2001). Det är av stor vikt att väcka en förståelse för 

personer med Aspergers syndrom och särskild kompetens bör finnas på olika instanser 

för att kunna identifiera och bemöta personer med dessa svårigheter, skriver Gillberg 

(1997).  

Vetenskapliga undersökningar har visat vikten av att personalen på behandlingshem har 

adekvat utbildning och därigenom kunskap i bemötande, möjlighet att skapa förståelse 

och kunna genomföra behandling på rätt sätt. Förutom nödvändig utbildning och 

erfarenhet är förutsättningen att behandlingen individualiseras (Wiklund, 2004).  

På grund av svårigheter kring, och en ökning av Aspergers syndrom i samhället 

(Dahlman, 2007) leder detta vårt intresse till att undersöka vilka erfarenheter 

behandlingspersonal har av sitt arbete med ungdomar som har diagnosen. Med dessa 

kunskaper vill vi belysa hur ett möte kan se ut i arbetet med personer som har Aspergers 

syndrom. 
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DEFINITIONER 

• Bemötandekompetens: anser vi består av en medvetenhet om att man försöker 

förstå vad som sker genom möten, där människor får chans att träda fram och 

berätta Vem de är (von Wright, 2000). 

• Eleven: eftersom vår studie utgår ifrån behandlarens erfarenhet kring ungdomar 

med Aspergers syndrom väljer vi då och då att benämna ungdomen för eleven.  

• Erfarenhet: har vi valt att beskriva som behandlingspersonalens upplevelser av 

att ha arbetat med elever som har Aspergers syndrom (Hartman, 2004).  

• Aspergers sydrom: Vi har valt att använda oss av Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders, fjärde upplagan (DSM-IV) s kriterier (se bilaga 1) 

samt Gillberg och Gillbergs kriterier eftersom de ger en klarare och mer 

uttömmande bild av diagnosen (se bilaga 2).  

BAKGRUND 

I detta kapitel har vi valt att ge en grundlig beskrivning av diagnosen Aspergers 

syndrom, svårigheter och styrkor. Vi har även beskrivit betydelsen av kommunikation 

och åtgärder.  

Historik 

Aspergers syndrom är en diagnos inom autismspektrumet. Med det menas att Aspergers 

är en undergrupp inom ett brett spektrum av störningar som påverkar social interaktion, 

kommunikation och utveckling av fantasi. Dessa kan förekomma på alla 

intelligensnivåer och kan även hänga ihop med olika fysiska tillstånd eller 

utvecklingsstörningar (Wing, 1996).  

Forskaren Leo Kanner ifrån USA, var den första som beskrev en grupp barn som ansågs 

lida av ”autistisk störning i den effektiva kontakten” (Kristiansen, 2000).  Leo Kanner 

upptäckte detta specifika tillstånd hos ett antal barn som hade ett ovanligt 

beteendemönster som han kallade ”tidig barnautism”. Denna iakttagelse publicerade 

Leo Kanner en artikel om 1943, där han även beskrev barnens beteende i detalj. Kanner 
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betonade även att tillståndet var medfött eller visade sig inom de första 30 månaderna, 

skriver den brittiska forskaren Lorna Wing (1996). Vidare förklarar Wing att detta 

tillstånd visar sig ofta genom brist på social interaktion i mycket tidig ålder innan talet 

hunnit utvecklats. Även den svenske författaren och forskaren Christopher Gillberg 

(1997) påpekar att autism debuterar under första levnadsåret, men symtomen blir tydliga 

först upp till tre års ålder.  

Helt oberoende av Kanners studier i USA 1943 publicerade barnläkaren Hans Asperger 

1944 i Wien en artikel om autistiska personlighetsstörningar hos barn skriver Gillberg 

(1997). Den grupp barn som Hans Asperger beskrev var begåvade men hade stora 

svårigheter i kontakten med andra barn. Barnen uppvisade även ett karaktäristiskt 

beteendemönster som innefattade bland annat särskilda intressen, ett pedantiskt språk 

samt goda färdigheter inom enstaka områden. Hans Asperger menade att tillståndet var 

en personlighetsstörning och att orsaken var genetisk skriver Steindal (1997).  

Gillberg (1997) menar att det tillstånd Hans Asperger beskrev var på många sätt likt det 

tillstånd som Leo Kanner beskrev i sin artikel året innan, förutom att Hans Aspergers 

patienter oftast hade begåvning inom normalområdet och ibland mycket hög intelligens. 

I början av 1970-talet publicerade en holländsk läkare vid namn Arn van Krevelen, en 

artikel där han jämförde det av Hans Aspergers beskrivna autistiska 

personlighetsstörning med Kanners ”tidig barnautism” och det var då Hans Aspergers 

texter fick genomslag (Gillberg, 1997). Först under 1980-talet när den brittiska 

forskaren Lorna Wing startade en diskussion kring detta erkändes äntligen beteckningen 

Aspergers syndrom på en undergrupp av autism (Steindal, 1997). Därefter 

uppmärksammades tillståndet Aspergers syndrom världen över och fick status som 

självständig diagnos 1994. Idag är Aspergers syndrom ett av de mest omtalade 

tillstånden inom psykiatrin (Gillberg, 1997).  

Diagnoskriterier  

I sin avhandling 1944 uppgav inte Hans Asperger några kriterier för vad vi idag kallar 

Aspergers syndrom. Han gjorde däremot en mängd exakta iakttagelser som ligger till 

grund för de kriterier vi idag använder för att diagnostisera Aspergers syndrom 

(Kristiansen, 2000). Man kan välja mellan fyra olika uppsättningar av kriterier för att 



4 

 

diagnostisera Aspergers syndrom, ICD-10 (International Classification of Diseases) 

tionde upplagan samt DSM-IV (se bilaga 1) är två välkända diagnossystem. Det finns 

även två uppsättningar av kriterier som utvecklats av forskare, Peter Szartmari med 

kollegor i Kanada samt Christopher och Carina Gillberg (se bilaga 2) i Sverige 

(Attwood, 2000). Diagnosen Aspergers syndrom kan inte ställas med säkerhet förrän 

efter fyra års ålder (Gillberg, 1997).  

Bakgrundsorsaker  

Trillingsgaard, Dalby och Ostergaard (1997) skriver om neuropsykologisk och 

neurobiologisk forskning. De påpekar att en biologisk orsak med stor säkerhet ligger 

bakom autistiska svårigheterna, då exempelvis graviditets- och 

förlossningskomplikationer samt infektioner ökar risken för hjärnskada och autism. 

Genetiska orsaker kan också öka risken till de specifika funktionsstörningarna i hjärnan, 

då en tendens finns till anhopning av autism, Aspergers eller andra autistiska tillstånd i 

samma familj. Även uppväxtmiljön spelar en betydelsefull roll (Erling och Hwang, 

2001), då många av de beteende som ungdomarna har, förutom sitt funktionshinder, inte 

beror på själva funktionshindret utan på de speciella förhållanden som de vuxit upp 

under. 

Gillberg (1997) tydliggör att Aspergers syndroms hjärnskada, trots att mycket forskning 

återstår, anses uppstå i pannloberna/området mellan tinning och pannloberna. 

Författaren förklarar närmare att fyra kognitiva neuropsykologiska funktioner är 

drabbade. Det första området styr empatin och detta kan då förklara en 

funktionsnedsättning inom den empatiska förmågan. Den andra funktionen innefattar 

frontallobsförmågor, där förmågor såsom på vilket sätt man planerar och upprätthåller 

en strategi för att kunna nå ett mål, tydliggörs. Detta kan förklara svårigheterna att 

planera och att hålla tillbaka impulser. Den tredje är den centrala koherensen 

(sammanhanget), som hjälper till så att man ska kunna föreställa sig en helhet och 

kunna se förbi detaljer. Personer med Asperger syndrom blir lätt fokuserade vid detaljer 

och klarar inte att föra samman dessa till sin helhet. Den fjärde är automatiseringen och 

kan förklaras vid att inlärda förmågor i någon grad automatiseras. Hos de flesta personer 

med Aspergers syndrom kan de koncentrera sig mycket väl på en avgränsad uppgift, 
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men problematiken ligger i att de är påfallande omständliga och långsamma (Gillberg, 

1997).  

Theory of Mind  

Under andra levnadsåret börjar utvecklingen av fantasin ske hos barn generellt skriver 

Wing (1996). Barnet föreställer sig att leksakerna är något annat, exempelvis blir några 

uppradade stolar en buss. Även fantasilekar med andra barn börjar ta fart. Detta 

förutsätter att barnet har börjat utveckla den inbyggda men successivt växande 

kunskapen om att andra människor har tankar och känslor. Detta brukar kallas Theory 

of mind. Vidare förklarar Wing (1996) att det är bland annat inom detta område som 

personer med Aspergers syndrom har en svårighet.  

Att ha en Theory of Mind betyder att man har förmågan att förstå skillnaden mellan sitt 

eget och andra människors sätt att tänka, känna och handla. Med hjälp av den skapar 

man en föreställning om hur andra människor beter sig. Personer med Aspergers 

syndrom har svårigheter att snabbt kunna förstå hur andra människor tänker och känner, 

detta kan dock variera från person till person (Kristiansen, 2000). Denna synvinkel 

underlättar att förstå personer med autistiska störningar och deras dilemman i det sociala 

samspelet, då de har besvärligt med att föreställa sig andras tankar, handlingar och 

uppfatta att andra människor har sina egna mentala världar (Peeters, 1998).  

Social kommunikation 

Kristiansen (2000) skriver att ungdomar med Aspergers syndrom är mer formellt 

korrekta i sociala samspel och har större känslomässig kontakt, än andra personer inom 

autismspektrumet. Men författaren påpekar att trots detta är personer med Aspergers 

”udda” och inte särskilt spontana tillsammans med andra människor. De har inte en 

utvecklad förmåga att uppfatta att alla människor tänker och känner olika och det 

innebär att handlingar som människan utför sker på olika sätt. Även Attwood (2000) 

förtydligar att personer med Aspergers syndrom kan ha svårigheter med empati och 

påpekar hur viktigt det är att denna empatibrist inte får misstolkas som att individer med 

Aspergers inte bryr sig om andra. Den empatiska förmågan hos en person med 
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Aspergers kännetecknar mer att de kan bli förvirrade av andras känslor eller svårigheter 

med att uttrycka sina egna känslor.  

Hos personer med Aspergers syndrom behöver det inte finnas någon generell försening 

i språkets utveckling, däremot kan det finnas svårigheter i att anpassa språket till olika 

sociala sammanhang, samt att förstå språkliga nyanser rapporterar Steindal (1997) och 

Peeters (1998). Personer med Aspergers syndrom har förmågan att uttrycka sig verbalt 

men kan ha stora problem med ironi, metaforer och ordspråk förtydligar författarna 

Gerland (2004) och Kristiansen (2000). 

Begränsade stereotypa, repetitiva intressen och beteenden är specifika kännetecken. 

Även specialintressen som bland annat tåg, väder eller astronomi, kan de tala om eller 

hålla på med jämt. Personer med Aspergers syndrom är mer eller mindre ritualbundna, 

de gör saker på ett visst sätt och kan ha väldigt svårt för förändringar. Det är viktigt att 

man förbereder dem väl inför förändringar skriver Gerland (2003), Steindal (1997) och 

Peeters (1998). 

Sociala beteendestörningar  

Personer med Asperger syndrom kan ha många andra svårigheter, förutom deras 

diagnoskriterier. Sociala beteendestörningar, såsom beteende- och känslomässiga 

problem, anses vara högre hos tonåringar med Aspergers syndrom än hos den generella 

ungdomspopulationen skriver Farrugia och Hudson (2006). Sociala beteendestörningar 

innebär olika typer av antisociala handlingar såsom missbruk, kriminalitet, där ofta 

aggressivitet och destruktivitet finns med i bilden. Vissa personer som har Aspergers 

kan ha dessa sociala beteendestörningar, men absolut inte det stora flertalet, eftersom 

personer med Aspergers syndrom många gånger saknar det manipulativa drag som 

kännetecknar sociala beteendestörningar (Gillberg, 1997). Det som troligtvis kan göra 

personer med Aspergers till ”lätta byten” för kriminella handlingar är deras naivitet och 

sårbarhet hävdar Attwood (2000). De allra flesta personer med Aspergers syndrom är 

inte aggressiva, utan använder sig av att verbalt utagera aggressionen. Men de kan även 

få vredesutbrott som då ofta framkallats genom någon provokation. Somliga barn, 

tonåringar och vuxna med Aspergers kan bli aggressiva på ett mer fysiskt sätt. Detta 

måste handskas väldigt försiktigt, där skämt och lugnt tal inte kan lugna personen. Det 
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är väldigt sällan våld mot människor sker och det kan räcka med att distrahera personen 

och börja tala om något annat (Gillberg, 1997).     

Psykiska problem 

Det finns en ökad risk för andra psykiska problem såsom, tics, 

uppmärksamhetsproblem, depression, självmordshandlingar, alkoholproblem, 

ätstörningar, förvirringsperioder och aggressionsutbrott, tillstånd som schizofreni och 

personlighetsstörningar, om man har funktionshindret Aspergers syndrom (Gillberg, 

1997). För att skapa en djupare förståelse hur detta kan se ut väljer vi att beskriva några 

av dessa lite närmare. 

Självmordsfixering  

Personer med Aspergers syndrom har i många fall en tvångsmässig fixering vid död och 

självmord. Tonåringar med Aspergers syndrom kan tänka, grubbla och tala om 

självmord mycket konkret eller på ett barnsligt hotfullt sätt. Ofta tycks detta prat inte 

betyda någonting, men man kan aldrig vara för säker och det krävs erfarna personer som 

kan avleda och utvärdera dessa vardagliga samtal på ett bra sätt, påpekar Gillberg 

(1997).     

ADHD OCH DAMP  

Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) och Deficits in Attention, Motor 

control and Perception (DAMP) samt andra tillstånd med uppmärksamhetsproblem och 

motoriska svårigheter, har majoriteten av alla ungdomar med Aspergers syndrom. 

Personer med Aspergers är noggrannare och långsammare än personer med DAMP och 

ADHD. Detta kan förklaras i ”dagdrömmandet” då personen kan verka helt 

frånvarande/avskärmad, men ändå registrera fullt ut vad som händer skriver Gillberg 

(1997) och Farrugia och Hudson (2006). 

Personlighetsstörningar  

Aspergers syndrom liknar ibland symtomen som uppstår vid personlighetsstörningen 

schizofreni. Tvångsmässig personlighetsstörning, borderlinepersonlighetsstörning, 
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narcissistisk personlighetsstörning är vanliga diagnoser som kan förekomma hos 

personer med Aspergers syndrom, men dessa diagnoser är oftast felaktiga skriver 

Gillberg (1997). 

Depression av olika slag 

Vid depression hos ungdomar med Aspergers kan det förekomma tydliga 

sinnesförändringar, aptitlöshet, sömnsvårigheter, nedstämdhet, retlighet, ångest och 

suicidala tankar och handlingar. Depression kan också vara en orsak till reaktioner från 

omgivningen, då dessa påpekar att man inte är som alla andra, samt önskan att vara som 

alla andra påpekar Attwood (2000) och Gillberg (1997).  Manodepressiva sjukdomar 

verkar det också finnas en kraftig risk att få och dessa är inte miljöbetingade (Gillberg, 

1997). Tonåringar med Aspergers syndrom har det svårare på många olika plan är andra 

tonåringar. De har exempelvis högre nivåer av ångest, beteendeproblem och negativa 

tankar menar Farrugia och Hudson (2006). En depression hos personer med Aspergers 

syndrom kan också visa sig i uttryck som skratt, mani eller likgiltighet och detta beror 

på en oförmåga att uttrycka adekvata och subtila känslor, behandlingspersonal behöver 

bemöta detta med förståelse och tolerans poängterar Attwood (2000).  

Starka sidor  

Några starka sidor hos personer med Aspergers syndrom är att de ofta är väldigt ärliga 

och uppriktiga, de har lätt för att lära sig saker utantill samt utveckla stor kunskap inom 

ett visst område (Gerland, 2003). Aspergers syndrom är inte något 

begåvningshandikapp eftersom personer med Aspergers ofta är normalt till högt 

begåvade, och har genomsnittligt högre IQ än normalbefolkningen (Nordgren, 2000). 

Med tanke på de svårigheter som de här personerna har inom diverse områden så borde 

det påverka till en allmänt lägre begåvning istället för tvärtom, poängterar Gillberg 

(1997). Personer med Aspergers har ofta hög kreativ förmåga som vitt överstiger våra 

resurser. De står ofta för självständigt nytänkande och helt nya perspektiv. Exempel på 

personer vars perspektiv har påverkat utvecklingen i världen är Albert Einstein och 

Ludwig Wittgenstein.  Dessa personer tror man kan ha haft diagnosen Aspergers 

syndrom (Nordgren, 2000).  
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Kompetens 

Vi vill tydliggöra vilken roll personal har i sitt arbete med en person som har Aspergers 

syndrom och hur erfarenhet och kunskap kan spela in i ens yrkesroll. Särskilda åtgärder 

är betydelsefulla i många fall då en person med Aspergers syndrom blir en medlem i 

gruppen, som kan vara en arbetsplats eller en skola. Om det inte finns tillräckligt med 

erfarenhet och kunskap omkring de autistiska diagnoserna och svårigheterna kring dem 

kan personer med Aspergers syndrom missförstås och behandlas på ett olämpligt sätt 

(Gillberg, 1997).  

Särskilda behov 

Förståelsen för utsatta gruppers särskilda behov har ökat, exempelvis mot grupper med 

dubbla diagnoser inom institutionsvården. Miljöterapeutiska institutionerna har bra 

redskap till hands och det handlar om att lära sig använda kompetensen på rätt sätt. 

Personalen på en avdelning inom exempelvis institutionsvården måste kunna göra ett 

bra arbete och där ingår flera aspekter, men överlag innebär ökad kunskap mindre 

stress, rapporterar Fridell (1996). Endast en låg andel psykiskt sjuka patienter styr 

avgörande hur inriktningen i omvårdnadsarbetet ser ut och de kan påverka 

grupprocessen på en institution. Om en struktur inte finns tillgänglig påverkar detta i sin 

tur både personal, klienter och den enskilde patienten (Fridell, 1996). För att ge 

personalen intellektuell förståelse för sitt arbete krävs utbildning, vilket är en viktig del 

påpekar Gordan och Palmgren (2000).  

När det handlar om ungdomar som har diagnosen Aspergers syndrom gäller det att ha 

en tydlig känsla för ungdomens behov och sedan anpassa sitt beteende därefter som 

vuxen. En känsla av samhörighet och en ökad sympati i den psykosociala närmiljön, 

med ändrade attityder, anpassade krav efter individens starka sidor och svårigheter är av 

stor betydelse för individen. Att kunna ge ett diagnostiskt erkännande, ge den rätta 

behandlingen och förståelsen, skapar gynnsammare förutsättningar för en person med 

Aspergers syndrom anser Kristiansen (2000) och Gillberg (1997).    
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Kommunikation 

För att förstå varför människor beter sig som de gör, använder vi oss av olika 

erfarenheter och förklaringsmodeller. Men de egna kunskaperna och erfarenheterna 

räcker inte alltid till (Nordgren, 2000). Att skapa en förståelse för autismspektrumet så 

att man lättare kan undvika problem upplyser Peeters (1998) vikten av. Författaren 

påpekar att behandlingspersonal bör ha ett korrekt och konkret bemötande. Bra struktur, 

rak information kort och tydlig kommunikation är grunden för att kunna kommunicera 

bra, påpekar Gillberg (1997). Att ha förmågan att kunna kommunicera genom att 

förmedla känslor, är bland annat en av svårigheterna som personer med Aspergers har. 

Personer som arbetar med Aspergers syndrom bör hitta stödjande strategier som 

underlättar för personen med Aspergers att utrycka känslor och grundprincipen är att 

utforska en känsla i taget (Attwood, 2000).  

 

Åtgärder 

Persson (2003) redovisar i sin avhandling om behandlingsforskning inom 

autismspektrumstörningar, att studier om behandling är tämligen ovanliga. Forskning 

om medicinska och diagnostiska frågor finns det däremot mer om. För att lindra 

besvären som uppmärksamhetsstörningar och psykiatriska symptom, får personer med 

Aspergers syndrom medicinsk behandling och för att åstadkomma en generell 

förbättring krävs pedagogiska och psykologiska åtgärder. Vidare berättar författaren om 

behandlingsmetoden; treatment and education of Autistic and related handicapped 

Children (TEACCH). Denna metod utgår ifrån att pedagogik tydliggörs från kognitiv 

psykologi och uppmärksammar följande grunder; gedigna kunskaper om 

funktionshindret, samarbete med föräldrar, individualisering, visuell strukturering och 

beaktande av livsperspektivet (Persson, 2003). Det är också viktigt med en individuell 

behandling, speciell träning och pedagogik för att kunna behandla individens 

beteendeproblematik och eventuella stereotypa beteende (Peeters, 1998).  
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Teoretiska utgångspunkter  

Vårt perspektiv är en teori om vikten av Känsla av sammanhang (KASAM) av Aaron 

Antonovsky. Teorin hjälper oss att lyfta fram vikten av att ha erfarenheter om själva 

diagnosen Aspergers syndrom och därigenom kan man som behandlingspersonal utöka 

sin förståelse genom att kunna sätta sig in i ungdomens perspektiv, vilket underlättar i 

arbetet med ungdomar med Aspergers syndrom (Antonovsky, 1991). Teorin kan även 

tydliggöra eleven med Aspergers perspektiv via de tre komponenterna i KASAM; 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

KASAM - Känsla av sammanhang  

Vi har valt att beskriva de tre komponenterna; begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet, som är starkt sammanflätade i varandra och tillsammans blir en känsla 

av sammanhang – KASAM. Beroende på dessa tre komponenters grad, hög eller låg, så 

varierar människans känsla av sammanhang, utifrån de prövningar och händelser som 

man utsätts för (Antonovsky, 1991).  

Begriplighet 

Begriplighet är den komponent som utgör kärnan i själva begreppet KASAM. 

Begriplighet syftar på i vilken utsträckning människan kan klara av yttre och inre 

påfrestningar som uppstår av händelser som sker runtomkring. Att man uppfattar 

information som tydlig, strukturerad och sammanhängande istället för oklar, 

slumpmässig och kaotisk. En människa som har hög känsla av begriplighet kan 

förbereda sig genom att ha en uppfattning över att överraskningar som kommer finns 

det en förklaring till och går att ordna. De eventuella händelser som de kommer att möta 

i framtiden blir såkallat förutsägbara. Exempelvis så har en människa med hög 

begriplighet en förmåga att hantera sorg, elände och död, och kan göra det förståeligt.  

Hanterbarhet 

Den andra komponenten i KASAM är begreppet hanterbarhet. Antonovsky (1991) 

förklarar begreppet hanterbarhet för resurser, olika hjälpmedel som finns i ens närhet 

när man blir utsatt för krav som framkallas av olika händelser. Det kan vara resurser 
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som man själv kan kontrollera eller som kontrolleras av behöriga andra såsom 

make/maka, kolleger, vänner, läkare, Gud. De resurser som finns tillhands, som man 

känner en trygghet med, litar på och kan räkna med. Vid en hög känsla av hanterbarhet 

kommer livet inte att kännas orättvist och risken för att människan intar en offerroll 

minimeras. Man kan råka ut för olyckliga saker i livet, men ändå klara sig och inte sörja 

i oändlighet.  

Meningsfullhet 

Antonovskys tredje komponent i begreppet KASAM är meningsfullhet. Meningsfullhet 

är den komponent som håller upp begriplighet och hanterbarhet. Om människan inte 

kan se någon mening i sitt liv, är det svårt att upprätthålla en känsla av begriplighet eller 

hanterbarhet. Antonovsky påstår att människan måste känna att ens liv har en 

känslomässig mening. Att de krav, måsten och problem som man ställs inför i livet är 

värda att engagera sig i. Man ser utmaningar som något produktivt som man kan 

konfrontera, söka mening i och kämpa sig igenom, istället för att se utmaningar som 

hinder och tunga stenar på livets väg. Mest betydelsefullt är att människan ser en 

mening i det han/hon gör. 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att belysa den erfarenhet och kunskap behandlingspersonal har i 

sitt arbete med ungdomar som har Aspergers syndrom. Genom denna studie vill vi även 

belysa hur ett möte kan se ut med en ungdom som har Aspergers syndrom och på vilket 

sätt en god bemötandekompetens om diagnosen kan spela in. Våra frågeställningar 

formulerar vi på följande sätt; 

 

• Vilka erfarenheter finns det hos behandlingspersonal om Aspergers syndrom? 

 

• Vilken kunskap anser behandlingspersonal att man är i behov av i möten med 

ungdomar som har Aspergers syndrom? 
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METOD  

I följande avsnitt kommer vi att ge en fördjupning om vår valda forskningstradition, 

samt hur vi gått tillväga för att få fram vårt resultat. Vi beskriver hur vi, med 

hermeneutiken som grund, använder oss av innehållsanalys för att tolka vårt 

intervjuresultat.  

Metodologiska utgångspunkter  

Inom forskning används två vetenskapliga förhållningssätt, positivism och hermeneutik. 

Positivismen har sitt ursprung i den empirisk/naturvetenskapliga traditionen och 

hermeneutiken inom den kultur, - human och samhällsvetenskapliga traditionen (Patel 

och Davidson, 2003). Utgångspunkten i denna studie är hermeneutisk då vi vill 

undersöka behandlingspersonalens erfarenheter av deras arbete med ungdomar som har 

Aspergers syndrom.  Genom att kunna tolka deras erfarenheter ger det oss 

förhoppningsvis en djupare förståelse för Aspergers syndrom.   

Hermeneutisk vetenskapstradition 

Hartman (2004) skriver att hermeneutiken utvecklades som metod under medeltiden för 

att kunna tolka bibeltexter. Vid den här tiden var Bibeln den kunskapskälla om världen 

samt människans ursprung som man erkände. Genom tolkningen försökte 

hermeneutikerna komma ”bakom” själva texten, för att kunna förstå själva skapelsen. 

Senare, under 1900-talet, utvecklades hermeneutiken ytterligare till att tolka den 

mänskliga livsvärlden och existensen. Särskilt inom samhälls- och beteendevetenskap är 

man intresserad av hur världen tolkas av människan samt hur människan uppfattar sig 

själv och sin situation (Hartman, 2004). Vår tolkning grundar sig på vår förförståelse, 

som är något som hermeneutiska forskare ser som en tillgång, som man inte kan komma 

ifrån menar Hartman (2004). Med utgångspunkt i vår förförståelse pendlar vi mellan 

deltolkning och helhetstolkning av den andres livsvärld.  Hartman (2004) påpekar att 

genom att pendla mellan en del- och helhetstolkning försöker man nå en så fullständig 

förståelse för den andres livsvärld som möjligt. Efter denna tolkning så har vår 

ursprungliga förförståelse ändrats lite menar Kvale (1997). Sedan gör man en ny 
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deltolkning och en ny helhetstolkning och vår förförståelse har ytterligare ändrats lite 

och så vidare. Detta kallas för den hermeneutiska cirkeln (Kvale, 1997). 

Kvalitativ forskningsmetod 

Patel och Davidson (2003) påpekar att den hermeneutiska forskningstraditionen kopplas 

ofta ihop med den kvalitativa forskningsmetoden, där djupare förståelse och tolkning är 

grundläggande. Bryman (2002) menar att inom kvalitativ forskning är det deltagarnas 

perspektiv som är betydelsefullt och utgångspunkten. I en kvalitativ 

forskningsundersökning strävar forskaren att försöka kunna se världen med 

undersökningsdeltagarnas ögon. Författaren påpekar även att den kvalitativa 

forskningen har en induktiv syn på förhållandet mellan teori och praktik – då teorin 

skapas på ett praktiskt forskningsresultat. Hartman (2004) menar att i en kvalitativ 

forskningsundersökning kan man inte alltid ha allting förutbestämt vid undersökningens 

början. De olika momenten växer fram genom interaktion under undersökningens gång. 

Kvalitativ forskning inriktar sig på hur något uppfattas, upplevs eller erfars. Även vilka 

egenskaper något har samt en djupare förståelse för livsvärlden och oss själv eller andra 

(Hartman, 2004).  

Kvalitativ intervju som datainsamling 

Innan intervjuerna tar vid bör forskaren veta vad han/hon vill få fram och varför man 

gör studien, det vill säga; hur syftet är formulerat. Detta kan man göra med hjälp av 

olika intervjutekniker (Kvale, 1997). Som forskare betyder förberedelser mycket för 

utgången av intervjun. För att man som intervjuare skall kunna följa upp det som sägs, 

med följdfrågor samt be intervjudeltagarna utveckla sina svar, måste forskaren själv ha 

kunskap om området man undersöker menar Kvale (1997). Den kvalitativa 

forskningsintervjun är ett mellanmänskligt samspel, där man utbyter synpunkter om ett 

ämne som man har ett gemensamt intresse av. De erfarenheter och kunskaper som 

intervjudeltagaren besitter förmedlas inte bara genom ord, utan även genom gester, 

tonfall med mera. Med hjälp av kvalitativa intervjuer kan man således försöka förstå 

och beskriva människors erfarenheter och upplevelser (Kvale, 1997).  För att höja 

kvalitén på intervjun skall man hålla sig till korta intervjufrågor och, om det är möjligt, 
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långa intervjusvar. Det hermeneutiska förhållningssättet framkommer även starkt i 

intervjuprocessen. Att kunna lyssna och uppmärksamma de olika ”meningar” som 

framkommer ur intervjudeltagarens uttalande är viktigt för att ständigt kunna göra nya 

omtolkningar inom den hermeneutiska cirkeln (Kvale, 1997).  

Intervjuguiden är ett verktyg som kan användas vid intervjuer förklarar Kvale (1997), 

och den innehåller ämnen som ligger till grund för undersökningen. Frågorna i 

intervjuguiden är utformade utifrån undersökningens syfte och de är till för att 

underlätta vid den följande analysen. Varje intervjufråga bör bedömas i relation till 

forskningstemat anser Kvale (1997). Intervjuguidens upplägg, strukturerad, 

halvstrukturerad eller ostrukturerad, kan skilja sig utifrån vilka forskningsfrågor 

forskaren har. Vid strukturerad ställs samma frågor i precis samma ordning till alla 

intervjudeltagarna, halvstrukturerad styr forskaren hur pass man följer intervjuguiden 

och vid helt ostrukturerad utesluts intervjuguiden (Bryman, 2002, Kvale, 1997). 

Kvalitativ innehållsanalys och tolkning 

Graneheim och Lundman (2004) beskriver i sin artikel om den kvalitativa 

innehållsanalysen som kan användas som ett verktyg då man skall analysera och tolka 

sitt resultat. Författarna påpekar att verkligheten kan förklaras på många olika sätt och 

är beroende av en subjektiv tolkning. De anser att det finns både ett dolt och ett tydligt 

innehåll i en analys. Det som uppenbart framgår ur texten är det tydliga innehållet 

medan det dolda innehållet är en tolkning av den underliggande meningen.  Det är det 

dolda innehållet, vad texten ”menar” som bildar teman och det tydliga innehållet, vad 

texten ”säger” som bildar kategorier i resultatet. Ett steg i analysprocessen är att man 

förkortar texten, koncentrerar den, men fortfarande behåller kärnan. Graneheim och 

Lundman (2004) tydliggör att efter sammanfattningen placerar forskaren texten under 

större lämpliga rubriker, vilka då bildar olika kategorier. Kategorier är kärnan i 

kvalitativ innehållsanalys och svarar på frågan vad. Det är viktigt att tänka på att ingen 

information som kan relateras till syftet får bli uteslutet samt ingen information kan 

passa in under flera kategorier. Med undantag när man talar om mänskliga erfarenheter, 

då kan detta vara svårare att uppnå. Kategorierna kan däremot passa in under mer än ett 

tema. Eventuellt kan man bilda sub- kategorier under kategorierna eftersom resultatet 
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kan skilja sig, det kan vara negativa och positiva skillnader inom en kategori. 

Graneheim och Lundman (2004) förklarar att de underliggande ”meningarna” i 

kategorierna länkar forskaren sedan ihop och bilda teman av, de olika teman skall svara 

på frågan hur.  

Trovärdighet, Äkthet och Överförbarhet 

Giltighet är ett välkänt begrepp inom forskningsvärlden. Tre betydelsefulla begrepp som 

stärker giltigheten är reliabilitet, validitet och generaliserbarhet skriver Bryman (2002). 

I sin artikel om kvalitativ innehållsanalys påpekar Graneheim och Lundman (2004) att 

begreppen trovärdighet, äkthet och överförbarhet passar bättre än validitet, reliabilitet 

och generaliserbarhet, inom kvalitativ forskning. Dessa begrepp för att uppnå 

tillförlitlighet bör forskaren ha i åtanke under hela forskningsprocessen. Trovärdighet 

betyder att man har fokus på undersökningen och undersökt det man planerat att 

undersöka, och beaktat val av sammanhang, deltagare samt tillvägagångssätt.  För att 

uppnå trovärdighet skall man tänka på att använda sig av den mest lämpade metoden för 

att samla in information, men också att samla in rätt mängd av information för att kunna 

besvara sin forskningsfråga. Det är betydelsefullt att använda sig av bra teman och 

kategorier som täcker in resultatinformationen, så att ingen relevant information har 

ignorerats. Genom representativa citat från den transkriberade texten och deltagarnas 

godkännande av resultatet, stärks trovärdigheten. Vidare skriver Graneheim och 

Lundman (2004) att forskaren bör tänka på att ställa samma frågor om samma område 

till alla deltagarna för att uppnå äkthet, så att undersökningen kan upprepas. I vilken 

omfattning som resultatet kan överföras till andra miljöer eller grupper, kan forskaren 

endast ge förslag på, för i slutändan är det upp till läsaren att bedöma det. Överförbarhet 

underlättar om man ger en klar och tydlig bild av sammanhanget, urval och 

intervjudeltagarnas karaktärer. Även analysprocessen och datainsamlingen bör 

beskrivas utförligt. En omfångsrik presentation av resultatet med stärkande citat påpekar 

Graneheim och Lundman (2004) hjälper till att stärka överförbarheten. 

Tillförlitligheten i vår studie har vi tagit ställning till genom trovärdighet, äkthet samt 

överförbarhet utifrån Graneheim och Lundmans (2004) artikel. Genom en lämplig 

metod, den kvalitativa, val av deltagare, samt mängden information har vi beaktat 
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trovärdigheten. Vår fyra intervjudeltagare gav oss fylliga och liknande svar av god 

kvalité, på så sätt uppnåddes ”datamättnad”. Genom att använda oss av representativa 

citat från den transkriberade texten har vi också beaktat trovärdheten. Vi har även tagit 

ställning till äkthet i vår studie eftersom vi ställt samma frågor inom samma områden 

till alla intervjudeltagare. Överförbarheten kan vi endast ge förslag på, det är upp till 

läsaren att bedöma det, men genom vår tydliga överblick av urval, intervjudeltagare 

med mera, samt omfångsrik presentation hoppas vi ha underlättat till detta.  

Planering och genomförande  

I detta avsnitt har vi för avsikt ge läsaren en tydlig överblick genom att beskriva hur vår 

uppsats växte fram, i form av urval, förberedelser, instrument, datainsamling samt 

databearbetning med analys och tolkning. Vi har utgått ifrån Humanistisk-

samhällsvetenskapliga forskningsrådets/HSFR (2004) etiska riktlinjer under uppsatsen 

så därför presenterar vi dem sist i detta avsnitt tillsammans med hur vi har beaktat dem.  

Urval  

Vi valde att rikta in oss på att intervjua sex behandlingsassistenter på tre olika Statens 

institutionsstyrelses neuropsykiatriska avdelningar, då vi förutsatte att dessa personer 

besitter erfarenheter om ungdomar med Aspergers syndrom. Vi bestämde oss för 

behandlingsassistenter då de arbetar tätt tillsammans med eleven och troligtvis har den 

kunskap som vi sökte. Vi kontaktade tre olika avdelningar, men fick tyvärr ett sent 

avbokande ifrån en avdelning, vilket resulterade i två skilda avdelningar. Vi intervjuade 

två behandlingsassistenter, med olika utbildningar, ifrån varje avdelning. Enligt Bryman 

(2002) gjorde vi ett bekvämlighetsurval, som är ett resultat på att individerna är svåra att 

få tag i. Varför vi valde SIS NPF avdelningar var att de har kunskaper om Aspergers 

syndrom kombinerat med en svår psykosocial problematik, samt att dessa låg i närheten 

av där vi befann oss.  

Inför den empiriska studien skickade vi ut intresseförfrågan (se bilaga 3) via e-post till 

de avdelningar vi valt att rikta in oss på. Efter en vecka ringde vi och frågade om de var 

intresserade att delta i studien. Vi bokade därefter samtliga intervjutillfällen. Innan 

intervjuerna ägde rum, utformade vi vår intervjuguide (se bilaga 5). 
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Instrument och datainsamling 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod med kvalitativa intervjuer, 

med hjälp av en helstrukturerad intervjuguide som var indelad efter lämpliga teman.  Vi 

utformade vår intervjuguide efter vårt syfte med undersökningen samt efter vår 

förkunskap om ämnet. Trots att vi använde oss av en helstrukturerad intervjuguide 

ställde vi även följdfrågor och lät intervjudeltagarna berätta om sina erfarenheter. Detta 

resulterade i uttömmande svar som gav oss det underlag vi behövde för vår studie. Vår 

kärna i intervjuerna var att försöka nå fram till vilken erfarenhet och kunskap 

intervjudeltagarna besitter av Aspergers syndrom. Genom att vi båda deltog vid 

intervjuerna samt använde oss av en diktafon, anser vi att våra chanser att tolka svaren 

och berättelserna på ett korrekt sätt ökade. Det bör tilläggas att vi fick ett godkännande 

av intervjudeltagarna att använda diktafon innan intervjuerna tog vid. Vi tog även hjälp 

av anteckningsblock för att kunna skriva ner följdfrågor, tankar och tolkningar som 

uppkom under intervjuerna. Detta underlättade även för vårt arbete under 

databearbetningen och analysen. Vår huvudsakliga fokus var att lyssna och försöka få 

en djupare kunskap om intervjudeltagarnas kunskap om möten med ungdomar som har 

Aspergers syndrom. Våra intervjuer varade i 45 minuter till en timme per 

intervjudeltagare.  

Databearbetning analys och tolkning  

Efter intervjuerna var avklarade sammanställde vi det inspelade materialet. Vi 

transkriberade intervjuerna samt sammanställde minnesanteckningarna och de olika 

idéerna som uppkom under intervjuerna. För att inte gå miste om sammanhanget i 

intervjuerna lyssnade vi igenom banden en gång till för att behålla helheten.  

Vi har använt oss av Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys. Vi ställde oss 

frågan vad handlar det här om? Vi gjorde en sortering för att få fram kvalitéer och 

egenskaper som tydligt framträdde ur texten, vilka bildade olika kategorier. Efter det 

koncentrerade vi texten i kategorierna, vi sammanställde intervjudeltagarnas långa svar 

till kortare text med väsentlig innebörd och upptäckte sub- kategorier under de 

befintliga kategorierna. Under tiden som vi sammanställde kategorierna började vi 

upptäcka den underliggande meningen i resultatet, det vill säga olika teman. Vi ställde 
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oss frågan hur? Och fick fram två teman. Efter vi läst igenom allt resultat insåg vi att vi 

behövde bearbeta och analysera vårt resultat ännu en gång.  

Vi började om från början med att plocka fram olika kategorier och nya teman. Vi 

pendlade mellan del och helhetstolkning (den hermeneutiska cirkeln) för att få så djup 

förståelse för resultatet som möjligt. Innehållsanalysen var väldigt krävande tidsmässigt 

men även fascinerande. När vi efter ett antal bearbetningar slutligen kommit fram till de 

teman och kategorier som förtydligar och rättfärdigar vårt resultat bäst, satte vi passande 

rubriker på kategorierna och började problematisera vårt resultat med hjälp av 

bakgrundslitteratur samt en fördjupad tolkning och problematisering med hjälp av vår 

teoretiska utgångspunkt.  

Forskningsetiska överväganden  

Vår forskningsmoral är ett resultat på hur vi handlar i olika situationer, hur våra 

grundläggande principer, värden, normer kan visas i det vi gör. Etiken används för att 

medvetengöra och bearbeta vår moral. Vid forskning är det vår uppgift att kritiskt 

reflektera över vår egen verksamhet (Eliasson, 1995).  

Bryman (2002) poängterar att integritet, konfidentialitet, frivillighet och anonymitet är 

grundläggande etiska frågor för de människor som på något sätt är inblandade i en 

forskningsprocess. Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet/HSFR (2004) 

påpekar att forskning är viktigt för individer och samhällets utveckling. Det finns 

speciella krav på hur forskning skall bedrivas, det skall innehålla en hög kvalité och 

samtidigt utvecklas, fördjupas och ständigt förbättras, detta kallas med andra ord 

forskningskravet. Dessutom förklarar HSFR (2004) individskyddskravet, vilket innebär 

att samhällets medlemmar skall skyddas mot insyn, skada och kränkning med mera, är 

en självklar utgångspunkt. Man måste väga de två, forskningskravet samt 

individskyddskravet mot varandra. De forskningsetiska principerna som följer skall ge 

normer i förhållandet mellan forskare och undersöknings deltagare. Inom det 

grundläggande individskyddskravet finns det fyra såkallade huvudkrav (Humanistisk-

samhällsvetenskapliga forskningsrådet, 2004).   
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Informerat samtycke 

Informerat samtycke innebär att forskaren skall informera personer som är berörda av 

forskningen. Man måste informera angående syfte och moment som ingår i forskningen. 

Vidare menar Bryman (2002) att deltagandet skall vara frivilligt och deltagarna har rätt 

att avbryta samarbetet när de vill. Även HSFR (2004) beskriver informationskravet, de 

menar att som forskare skall man ge en detaljerad förhandsinformation med syfte och 

beskrivning av tillvägagångssättet. Man skall även informera om eventuella risker som 

kan förekomma vid deltagandet. Som forskare krävs alltså deltagarnas samtycke, vilket 

skall inhämtas innan undersökningen (Humanistisk-samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet, 2004). 

Konfidentialitet 

Detta innebär hur de personuppgifter som samlas in skall förvaras. Uppgiftslämnarna 

skall ges konfidentialitet så att inga utomstående kan ta del av uppgifterna samt ingen 

skall kunna identifiera uppgiftslämnarna (Humanistisk-samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet, 2004). 

Nyttjandekravet 

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (2004) skriver att de uppgifter som 

samlas in enbart skall användas för forskningen och får inte lånas ut eller missbrukas för 

andra syften. De får endast användas för forskningsändamålet.  

Konsekvenser 

Kvale (1997) påpekar att konsekvenser kan förekomma vid forskning och hur viktigt 

det är att informera deltagarna om dessa. Författaren nämner att det är forskarens 

uppgift att undersöka vilka eventuella efterföljder deltagarna kan råka ut för, samt att 

minimera dessa. Forskaren kan även informera om vilken fördel deltagandet kan ge. 

Vidare rekommenderar Kvale (1997) forskaren att låta uppgiftslämnaren ta del av det 

tolkande materialet och känsliga avsnitt innan det publiceras för att undvika 
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missförstånd. Forskaren kan även berätta var materialet skall publiceras och eventuellt 

erbjuda en sammanfattning av undersökningen.  

Forskningsetiska överväganden i relation till vår studie 

För att uppfylla de etiska kraven tog vi först kontakt med verksamheterna, och skickade 

över en intresseförfrågan där vi informerade om vår studies syfte. När vi bokade 

intervjuerna informerade vi intervjudeltagarna att det var frivilligt och de kunde avbryta 

sina intervjuer när de ville eller undvika att svara om de tyckte frågan var för känslig, 

detta för att beakta kravet på informerat samtycke. Vi beaktade konfidentialitetskravet 

genom att vi vare sig kommer att nämna verksamheterna eller deltagarna vid namn så 

att man skall kunna identifiera dem. Vi erbjöd även vår intervjuguide till de 

intervjudeltagare som ville ha den i förväg. När det gäller nyttjandekravet förklarade vi 

att den information vi samlade in enbart var till för vår undersökning och kommer inte 

hamna i någon annans ägo. Innan våra intervjuer tog vid lämnade vi över missivbrev (se 

bilaga 4) till alla intervjudeltagare med Humanistisk-samhällsvetenskapliga 

forskningsrådets etiska riktliner samt våra underskrifter. Vi anser att vår studie inte 

innehåller känsligt material så vi bedömer att det inte finns behov till att låta 

intervjudeltagarna ta del av resultatet innan det publiceras, om det inte finns specifika 

förfrågningar om detta. Däremot erbjuds samtliga intervjudeltagare en upplaga av vårt 

slutgiltiga publicerade uppsats. 

RESULTAT  

Under följande stycke presenterar vi resultatet av våra intervjuer med 

behandlingspersonal. Vårt resultat är sammanfattat och skriven i en löpande text, som 

sedan är uppdelad i två olika teman; Erfarenhet av ungdomarna och Erfarenhet av 

arbetssätt. Under dessa teman har vi valt att kategorisera texten, för att tydliggöra 

resultatet. För att verifiera resultatet kommer vi att presentera citat. Först introducerar vi 

resultatet med bakgrundsinformation om verksamheterna. 
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Bakom kulissen 

Avdelningarna hade en specifik inriktning mot neuropsykiatriska funktionshinder och 

svåra beteendestörningar och byggdes upp delvis för att funktionshindret har blivit mer 

synligt, samt att behovet av stöd ökar ute i samhället. Avdelningarna är inte uppbyggda 

efter någon centralt fastställd mall, utan utifrån respektive institutions förutsättningar 

och just ”deras” kommuners behov, berättar behandlingspersonalen. Man arbetar med 

ungdomar som är omhändertagna enligt Lagen om särskilda bestämmelser om vård av 

unga (LVU) och ungdomarna är placerade där på grund av deras ”eget beteende” (§ 3). 

Ungdomarna ska ha en diagnos inom neuropsykiatrin, alltså autism, Aspergers 

syndrom, tourettes, ADHD, DAMP eller autistiska drag. Vidare påpekar personalen att 

ungdomarna inte behöver ha fått en given diagnos, men symtomen ska innefatta detta 

problemområde. De flesta elever med Aspergers syndrom på de här avdelningarna har 

tilläggsdiagnoser, såkallade dubbeldiagnoser såsom ADHD, DAMP, psykoser och 

hallucinationer.  

Åtgärder och Samverkan 

Behandlingspersonalen berättar att behandlingsformerna handlar om struktur i olika 

former och det kan variera i olika behandlingsmetoder. Avdelningar arbetar främst efter 

varje individs specifika behov då det kan skilja sig väldigt mycket, fastän de har samma 

diagnos.  

En del elever kan behöva pricka av allt eftersom i deras scheman, för 

andra så räcker det att bara läsa av… behandlingen är så otroligt 

individuell. 

Samarbete med BUP finns vid behov men upplevs som mindre bra och ett bättre 

samarbete under en hel behandlingsperiod efterfrågas av personalen. 

Behandlingspersonalen har en uppfattning om att deras arbetssätt inte skiljer sig mycket 

ifrån Barn och ungdomspsykiatrins, det finns även uppfattningar om att man inte 

blandar sig i varandras världar så mycket.  
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Jag vet inte om BUP har bristande kompetens, men jag tror att dom är lite 

skraja för våra. Men det är vad jag tror alltså, det är ingenting som jag 

har något belägg för, men det känns så. Dom åker oftast tillbaka, de vill 

inte ha kvar dom och så. 

Erfarenhet av ungdomarna  

Här presenterar vi behandlingspersonalens erfarenhet av ungdomarna med Aspergers 

syndrom. Det visar att eleverna har en gemensam grundproblematik såsom social 

interaktion, kommunikation och fantasi, men som personer är de unika.    

Orsaker och bakgrund 

Behandlingspersonalen påpekar att bakgrundsorsaken till Aspergers syndrom många 

gånger sägs vara alkoholism, om mamman dricker mycket under graviditeten men även 

ärftlighet spelar in, om någon förälder har diagnosen så finns det stor risk att barnet 

också får Aspergers. Behandlingspersonalen anser också att det är ett samspel mellan 

neuropsykiatriska funktionshindret och miljön, där den sociala miljön runtomkring 

påverkar i hög grad. Om miljön är tillrättalagd så blir funktionshindret, beroende på 

vilken grad man har, inte något större hinder. Många av de här eleverna som finns på 

dessa avdelningar har väldigt trasig bakgrund, med föräldrar som ofta har liknande 

problematik och ungdomarna har inte fått sina behov tillgodosedda. Eleverna har varken 

blivit förstådda i skolan eller hemma.  

Ofta så är det familjer som har varit trasig som inte har kunnat fånga upp 

dom. Resurserna har inte satts in i skolan, dom har blivit vilsna själar. 

Många av de här eleverna känner sig orättvist behandlade och upplever att ingen förstår 

sig på dem, berättar behandlingspersonalen. De känner sig ofta annorlunda och 

obekväma i sig själva, har existentiella frågor och känner att de inte passar in. Eleverna 

har ofta hamnat i fel kompisgäng och blivit utnyttjade, då de är väldigt lättpåverkade. 

De kan ha flyttats omkring i fosterfamiljer, Hem för vård och boende (HVB) och 

såkallade paragraf 12-hem. Omgivningen har inte kunnat hantera eleverna och det har 

så småningom lett till att eleverna gjort något kraftfullt felsteg. De kan vara väldigt 
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våldsamma i vissa situationer och utagerande mot personer i sin närhet, såsom föräldrar 

och syskon. 

Man har slagit ner folk på gatan och man har ställt till det riktigt 

ordentligt, blivit kriminell då på ett eller annat sätt, eller gjort något som 

man inte längre kan köpa och då kommer de till oss. 

Vidare påpekar behandlingspersonalen att eleverna med Aspergers syndrom på de här 

avdelningarna är väldigt olika, dels i sin personlighet men även begåvningsmässigt. Det 

finns elever som är utvecklingsstörda sedan finns det elever som är på normalnivå, det 

varierar mellan svagbegåvade och väldigt skärpta elever. 

Dom är högfungerande, dom har en normal intelligens och ibland på sina 

specialområden så är dom ju väldigt smarta och funktionshindret är 

ungefär det samma. Alltså man har problem med sammanhang och med 

kommunikation, social interaktion och det här med specialintresset är ju 

likvärdigt. 

Svårt med social kommunikation 

Eleverna med Aspergers syndrom har gemensam problematik inom vissa områden. 

Social interaktion såsom att sätta sig in i andra människors perspektiv och ändra på sina 

bestämda åsikter, kan vara en svårighet, menar behandlingspersonalen. Det sociala 

samspelet finns inte och det är jättesvårt att träna upp ett socialt samspel.  

Sociala situationer är jättejobbiga, ensamma med kompisar, vara trevlig, 

uppföra sig tillsammans med andra är väl inte deras starkaste sida. 

Sådant som är självklart för andra, bedömningar som andra gör hela tiden är extra svårt 

för elever med Aspergers syndrom. I varje situation måste eleven tänka på hur de ska gå 

tillväga, detta är inget som vi andra gör eftersom det kommer naturligt för oss, berättar 

personalen. Elever med Aspergers kopierar ofta beteenden från en situation till en 

annan, där det kanske inte alls passar in. De kan även ha svårt att se sammanhang därför 

bygger de upp sina liv runt detaljer.  
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Man kan säga att de här detaljerna är som en dominobricka, alltså dom 

har kanske 70 detaljer för att dom ska få ihop dan. Så ramlar en, då faller 

dom andra med. 

Den sociala kommunikationen sker mycket på elevens villkor och deras intressen. 

Behandlingspersonalen påpekar att det varierar från individ till individ, en del är inte så 

intresserade av vad andra har att säga, andra elever har lättare att kommunicera med en 

annan elev som också har Aspergers syndrom och de har ett socialt samspel mellan sig. 

Språk 

Personer med Aspergers syndrom kan vara riktigt tystlåtna och inåtvända eller väldigt 

pratiga och sociala, det ser oerhört olika ut, anser behandlingspersonalen. De kan även 

ha svårt för metaforer och ironi, det kan man märka när de träffar ”andra människor”. 

Därför får eleverna öva på metaforer, där vissa förstår direkt medan andra inte alls 

förstår.  

Det kan se väldigt olika ut, en del kan skoja jättemycket, förstå 

underfundigheter och är helt suveräna på att läsa av, medan andra inte 

begriper vad man menar om man använder fel språk… Om man säger, du 

kan slänga in kakan i ugnen eller så, ah men gud, slänga in, det kan jag 

inte göra, jag kan väl inte slänga in den i ugnen. 

Destruktivt beteende 

Elever med Aspergers syndrom har vanligtvis mer än bara själva diagnosen Aspergers. 

Självdestruktivitet såsom självmordstankar och självskadebeteende kan förekomma. 

När eleven skadar sig, måste man ta bort saker som de kan skada sig av, avleda samt 

vara nära, upplyser behandlingspersonalen.  

Dom gör sig illa, hittar saker hela tiden för att kunna göra sig illa, det kan 

vara gem och det kan vara bara en häftklammer i en tidning, och sådana 

här saker som vi överhuvudtaget inte tänker på. 
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Eftersom eleverna med Aspergers syndrom ofta känner sig utanför och missförstådda 

kan detta leda till att de tar till knark och sprit, men behandlingspersonalen upplever att 

de inte har någon grov missbruksproblematik här. Eleverna med Aspergers syndrom har 

oftast ingen bekräftad kriminell identitet utan har hamnat i olika situationer och blivit 

utnyttjade till att göra vissa saker. Eleverna kan också utveckla en destruktiv fascination 

för eld.  

Dom tycker helt enkelt om att elda, tända eld på saker och ting om dom 

kommer åt. Så att alla tändare och allting är liksom tabu här. 

Intressen 

Behandlingspersonalen påpekar att elever med Aspergers kan vara väldigt duktiga inom 

ett område, och då kan de verkligen allt om det området, in i minsta detalj. Det kan vara 

både bra och sämre saker allt från Volvobilar till vapen. Det är väldiga kontraster och 

eleverna kan ha otroliga kunskaper inom ett område och sedan inte kunna plocka bort 

saker från golvet eller hitta sin tandborste själv.  

Dom är så extremt duktiga på vissa saker, och det är dom, det som man är 

intresserad av, och det går dom verkligen in för och kan göra hur mycket 

som helst, medan andra saker blir jättesvårt. 

Att se mening i saker eller situationer är ingenting man kan lära in, anser 

behandlingspersonalen. Eleverna kan finna mening i helt andra saker som ”vi andra” 

anser är helt meningslösa. Dessa repetitativa intressen tar eleverna ofta till när de känner 

sig stressade, de skapar en sorts trygghet och lugn. Deras ibland rutinmässiga beteende 

kan ibland bli som ett tvång. Där måste personalen försöka begränsa dem och hjälpa 

dem med det.  

En elev gick till sitt rum och hämtade tandborste och tandkräm, gick till 

toaletten, strök på tandkräm på tandborsten, gick tillbaka med 

tandkrämstuben till sitt rum och sen gick till sin toalett och borstade 

tänderna, istället för att borsta tänderna och sedan ta med allting. 
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Erfarenhet av arbetssätt 

Följande resultat beskriver behandlingspersonalens erfarenhet av arbetssätt med 

ungdomarna som har Aspergers syndrom. Detta innefattar bland annat en hög struktur i 

arbetet samt att man får arbeta efter en individuell mall, beroende på elevens behov.   

Struktur och bemötande 

Behandlingspersonalen talar om hur miljön runtomkring eleverna ser ut och att eleverna 

mår bra i en ”fyrkantig” vardag. Detta innefattar bland annat att ha struktur, tydlighet 

och lugn kring eleverna, för att skapa trygghet. Mer konkret kan det handla om att 

använda sig av visualisering såsom att arbeta med bilder och nerskrivna saker, då det 

är/kan vara svårt för eleven att ta emot mycket muntlig information. Scheman och egna 

lappar att kryssa i allt eftersom en uppgift/syssla är gjord eller kontrakt kan också 

användas. Planering och förutsägbarhet över vad som skall hända är viktigt, annars kan 

det bli en katastrof för eleverna och det skapar stress. När eleven ”går in för en sak” så 

kan de oftast inte sluta, då får man som personal vara väldigt klar och tydlig, finnas med 

och försöka ligga lite steget före.   

Det handlar ju väldigt mycket om tydliggörande pedagogik, man ritar, 

man skriver i punktform, man kanske använder bilder, man visualiserar 

mycket saker. 

Behandlingspersonalen berättar att det kan ta tid att lära sig förstå personer med 

Aspergers, man ska tänka på sitt bemötande, då mötet ofta blir på ett speciellt sätt. 

Personen med Aspergers syndrom tänker inte lika som oss och kan inte se omvärlden på 

samma sätt som vi, utan ser sig själv i centrum, så att kunna kliva ur sitt eget tankesätt 

underlättar för personalen.  

Man får lära sig allteftersom det kommer nya elever hit, till sist lär man 

sig väldigt väl och dom lär sig hur vi är, att lära sig hur var och en 

fungerar i olika situationer. 
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Behandlingspersonalen påpekar att själva kommunikationen beror på hur den enskilda 

eleven är och man bör tänka på att vara klar, rak och konkret. Man får försöka gå ur sig 

själv och ta den andra människans perspektiv utifrån den kunskapsbasen man har.  

Man kan behöva vara så tydlig så att man upplevs av omgivningen som 

ohyfsad. Att vi har ett socialt spel med varandra, att jag är lite ödmjuk när 

jag pratar med dig… funkar inte riktigt, utan raka puckar, - du ska till 

gymnastiken nu! Så strategi, det uppskattar dom. Dom vill inte ha något 

dravel. 

Språket är en betydande del och det kan bli väldigt fel om man använder sig av ironi 

eller skämtar för mycket och vissa personer med Aspergers kan ha svårt att ta emot 

muntlig information i stor mängd. Vad som kan tyckas naturligt för mig och dig kan bli 

konstigt för en person som har Aspergers syndrom, man bör inte prata för mycket och 

berätta om sig själv, säger behandlingspersonalen.  

Undviker ord som kanske och vet inte för det är lika med ja i deras 

värld… ”vi får se sen”, kanske och alla dem här orden, de är helt 

värdelösa att använda, det blir bara förvirrande … hur man samtalar med 

en person med Aspergers syndrom, jag kan inte sitta och babbla på och 

tro att han tar in allt jag säger. 

Kroppshållningen är också viktig att tänka på och av behandlingspersonalens 

erfarenheter verkar exempelvis äldre kvinnor verkar vara mindre hotfulla för de elever 

som har en kriminell identitet. Eleverna kan då slappna av och kan ta det lugnt då 

personalen inte utger sig för att vara starkare.  

Konflikter och Utagerande 

Behandlingspersonalen berättar om att eleven kan bli upprörd av små detaljer då deras 

spärr kan se annorlunda ut, man bör då ge raka och klara besked och ha förståelse för 

elevens humör. Många gånger kan de inte tygla sitt humör utan blir alldeles för arga, 

slänger saker och slår folk. Det är då viktigt att arbeta med förhållningssättet kring den 

individuella personen, vad som kan göra eleven upprörd, i vilken situation och hur 

stressad han/hon var, säger behandlingspersonalen.  
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Om man slänger en tallrik i väggen när man blir frustrerad är inte så 

farligt, men om man klipper till någon på gatan när man blir frustrerad, 

då råkar man jäkligt illa ut. Där får man visa på strategier där dom kan 

göra av med sin ilska någonstans… alltså, hur hanterar jag det när jag 

blir så jävla arg och så. 

Personalen kan också hjälpa eleven genom att förtydliga och skriva ner vad han/hon bör 

träna på för att inte hamna på sitt rum när han/hon blir arg och inkludera en belöning, 

för att stärka ett bra beteende. Det krävs att man är påläst om eleverna, för att veta vilka 

ungdomarna är. Behandlingspersonalen menar att man får överväga vilka konflikter 

som är värda att ta eftersom personalen har inte alltid möjligheten att anpassa sig efter 

elevens vilja, exempelvis gällande vilken tid man ska gå och lägga sig, detta kan skapa 

ett utagerande.  

Man får strida om andra saker istället som är betydligt viktigare. Det blir 

många sådana saker som det kan bli väldigt stora konflikter kring, man 

märker hur stor grej det blir. 

Gynnsamma förutsättningar  

I arbetet med eleverna som har Aspergers syndrom är tidigare erfarenhet av att ha jobbat 

med personer med diagnosen är inte lika viktigt som själva personkemin med individen, 

hävdar behandlingspersonalen. Kunskapen om själva diagnosen får man bland annat på 

avdelningen och diskussioner kring varje elev är en självklarhet.  

Man måste inte ha specifika kunskaper när man börjar jobba här, jag 

tycker inte det… vi lär oss väldigt mycket under resans gång här, det har 

jag gjort. 

Det finns en fördel med att ha vissa baskunskaper om diagnosen, det skapar en 

förståelse hos personalen och underlättar för eleven med dennes svårigheter.  

Du måste veta vad funktionshindret innebär om du skall kunna utföra ett 

bra behandlingsarbete… vi kan ju inte forma om deras hjärnor men vi kan 

hjälpa dem med strategier. 
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Behandlingspersonalen påpekar att vidareutbildning är betydelsefullt. Detta kan man 

göra genom kontinuerlig handledning, ta hjälp av experter som specialpedagogiska 

institutet, kompetenshjälp via en specifik särskola för autism och Aspergers syndrom. 

Även autism-team, psykosenheten i Lund samt Eva Mandre, som har stor erfarenhet 

kring autismspektrat. Uppdatering, föreläsningar, påminnelse och utbildningar kring 

diagnosen är viktigt genom att man skaffar sig nya infallsvinklar och få påfyllning av 

kunskap, säger behandlingspersonalen. Erfarenhet omkring att träffa andra som har 

jobbat med barn och vuxna som har Aspergers är också väldigt givande.  

Resultatsammanfattning  

Erfarenheterna som behandlingspersonalen har fått via sitt arbete med elever med 

Aspergers syndrom har ökat deras förståelse för dessa ungdomar. Genom sina 

erfarenheter kan de förstå hur viktigt det är att personalen upprätthåller en viss struktur 

runtomkring eleven. Både strukturen i elevens vardag och strukturen i behandlarnas 

bemötande är grundläggande. I personalens arbetssätt ingår en medvetenhet om 

kommunikationen till dessa elever, där tydlighet, saklighet och lugn spelar in. Resultatet 

visar vidare att utifrån sina erfarenheter kan behandlarna förstå vikten av att byta till 

elevernas perspektiv och genom detta kan de få en djupare förståelse för deras 

problematik.  

Teoretisk problematisering 

Vi ger under detta stycke en fördjupning av vårt resultat genom de tre olika begreppen i 

KASAM (Antonovsky, 1991), begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, samt den 

tidigare funna forskning, tillhörande vår bakgrund i uppsatsen. Den teoretiska 

problematiseringen speglar både behandlingspersonalens samt eleven med Aspergers 

perspektiv.  

Begriplighet 

Komponenten begriplighet i KASAM syftar på i vilken utsträckning människan kan 

klara av yttre och inre belastningar som uppstår av händelser som sker runtomkring. 

Ungdomar med Aspergers känner ofta sig utanför och har svårt att begripa den värld 
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som de lever i. Eftersom deras problematik innebär/kan innebära svårigheter att sätta sig 

in i andra människors tankar, känslor och perspektiv så har de svårt för att uppleva 

världen runtomkring dem som begriplig. Ofta upplever eleven världen som kaotisk och 

oordnad, därför har de ett stort behov av förutsägbarhet. Därmed är de inte beredda på 

överraskningar och har svårt med snabba förändringar, om man skall förändra något 

runtomkring dem så är det viktigt att man förbereder dem noga inför det. Eleven kan ha 

en hög känsla av begriplighet om det finns en förutsägbar vardag kring eleven. 

Eventuella överraskningar skapar kaos, konflikter, utagerande och missförstånd och i 

dessa fall blir/är begripligheten låg, hos eleven. Här finns alltså en tydlig förklaring till 

varför kunskap om elevens svårigheter med exempelvis planering, underlättar för 

behandlingspersonal att sätta sig in i elevens värld, då planering minskar missförstånd i 

arbetet.   

Hanterbarhet 

Hanterbarhet i begreppet KASAM talar om elevens trygghet och bygger på att det finns 

en kännedom kring diagnosens behov av resurser, som bland annat struktur. De 

ungdomarna med Aspergers syndrom som har en trasig bakgrund där resurserna i 

hemmet eller skolan inte varit tillräckliga behöver extra stöd för att kunna känna 

trygghet. Behandlingspersonalen blir då en stabil grund och någon som eleverna kan lita 

på. Med hjälp av rätt bemötande och struktur så kan ungdomar med Aspergers syndrom 

finna en trygghet och öka sin känsla av hanterbarhet. Enligt författarna Gerland (2003), 

Steindal (1997) och Peeters (1998) skapar elevernas repetitiva intressen en trygghet hos 

eleven. Genom bland annat tydliggörande pedagogik kan personalen underlätta och 

skapa en fungerande vardag så eleven får en hög känsla av hanterbarhet.  

Meningsfullhet 

Meningsfullhet är den komponent i KASAM som håller upp begriplighet och 

hanterbarhet. Att ha en Meningsfullhet skapar en känslomässig mening i livet för att få 

kraft att engagera sig i tillvaron och leva sitt liv fullt ut trots olika utmaningar. Att som 

personal ha kunskap om att denna känslomässiga mening ser annorlunda ut hos 

personer som har Aspergers syndrom, ger en djupare förståelse för deras sociala 



32 

 

svårigheter och att de bland annat ser sig själv i centrum. Kristiansen (2000) beskriver 

denna svårighet att ha problem med att föreställa sig andras livsvärldar (Theory of 

mind) och underlättar för behandlaren att känna till för att kunna hjälpa till att skapa 

strategier för eleven att leva ett bra liv. Det skapar en frustration då man inte förstår sig 

på en annan människa och det skapar en meningsfullhet då man får redskap som hjälper 

en till förståelse. En del ungdomar med Aspergers syndrom har en svårighet i att förstå 

de krav och måsten som ställs på dem och de har lätt för att falla in i destruktiva tankar 

och beteenden. Därför är det betydelsefullt att man som behandlingspersonal hjälper 

dem igenom utmaningar tillsammans för att ge en meningsfullhet.  

DISKUSSION 

Metoddiskussion  

Genom vår studie ville vi undersöka vilka erfarenheter behandlingspersonal har av sitt 

arbete med ungdomar som har diagnosen Aspergers syndrom. Vi har igenom våra 

respektive arbeten stött på elever med Aspergers och genom att ta del av andras 

erfarenheter har vi upplevt att det har hjälpt oss i bemötandet och strukturen i mötet med 

dessa elever. Utifrån vår studie anser vi att vår nuvarande förförståelse kommer att 

förändras genom våra kommande praktiska erfarenheter. Vi anser att vårt val av den 

kvalitativa forskningsmetoden, med hermeneutiken som grund, var den lämpligaste 

metoden att få fram behandlingspersonalens erfarenheter utav arbetet med ungdomar 

som har Aspergers syndrom. Genom denna metod kunde vi tolka 

behandlingspersonalens erfarenheter om Aspergers, och genom tolkning få en djupare 

förståelse.  

Utifrån vår undersökning framkom det att behandlingspersonalen på samtliga 

behandlingsavdelningar hade någon form av grundutbildning som var inriktad mot 

människovårdande yrken. Vi upplevde att man hade ett genuint intresse för att hjälpa 

människor samt att man hade förmågan att kunna arbeta med personer i svårt utsatta 

lägen, då detta var något som lyste igenom hos samtliga intervjudeltagare vid alla 

intervjutillfällen. Intervjudeltagarnas erfarenheter skiljer sig en aning, då de olika 

behandlingsavdelningarna styrs av olika resurser, samt att det fanns olikheter i elevernas 

individuella problematik.  
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På grund av vårt intresse om personer med Aspergers syndrom hade vi införskaffat oss 

förkunskap om diagnosen. Vilket ledde till att vi var väl förberedda inför intervjuerna 

men även lite väl entusiastiska, då vi gick utanför vårt forskningstema vid enstaka 

tillfällen och upptäckte att allt inte kan vara förutbestämt när man utför intervjuer.  Vår 

förkunskap kan ha påverkat både våra frågeställningar i intervjuguiden och tolkningen 

av resultatet. De spontana frågorna gav oss mer utvecklade svar, vilket vi anser vara ett 

resultat av samspelet under intervjun, men på grund av detta fick vi också utesluta några 

svar. Dessa svar blev inte relevanta att ta med i vårt resultat eftersom de låg utanför vårt 

forskningsområde. Såhär i efterhand inser vi att vi kunde ha omarbetat intervjuguiden 

och höjt kvalitén på den, då frågorna gick in i varandra och intervjuguidens teman inte 

går att dela upp. Vi kritiserar oss då en del av våra följdfrågor kan ha varit ledande. 

Oavsett intervjuguidens strukturering anser vi att det som har styrt resultatet är 

behandlingspersonalens mycket kvalitétsfyllda utförliga svar.  

Vår analys och tolkning, via Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys, av 

resultatet var en lång och krävande process som pågick från intervjuerna till arbetets 

inlämningsdag. Genom den långa processen fick vi till sist fram de teman och 

kategorier som stärkte kvalitén i resultatet. Vi anser att genom detta analysverktyg har 

vi tolkat fram den väsentliga innebörden av vårt resultat. Om någon kan ta hjälp av 

behandlingspersonalens erfarenheter, om vad man behöver i arbetet med ungdomar som 

har Aspergers syndrom, utifrån vår studie, är det ett lyckat steg sett ifrån vår synvinkel.  

Resultatdiskussion 

Studien belyser den erfarenhet och kunskap behandlingspersonalen använder sig av i sitt 

arbete med elever som har Aspergers syndrom och resultatet visar bland annat hur 

vardagen struktureras upp och hur personalen förhåller sig i mötet med eleverna. 

Behandlingspersonalen beskriver om ett medvetet strukturerat bemötande vilket 

underlättar möjligheten att skapa förståelse för att både behandlingspersonal och 

eleverna som har Aspergers syndrom. Denna tydliga kommunikation innefattar bland 

annat att vara rak och ärlig och detta är också av betydelse kring vardagens konkreta 

situationer, där personalen skapar en förutsägbarhet med rutiner, scheman och klara 

tydlig mål för att eleven ska må bra. En förmåga att anpassa sig kring elevernas 
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svårigheter som framträder genom diagnosen, är också av betydelse i arbetet med 

ungdomar som har diagnosen. Resultatet skapar en fördjupad förståelse för oss att det 

kan vara komplext att arbeta med personer som har denna diagnos. Resultatet visar att 

fler barn och ungdomar behöver hjälp av barnneuropsykiatriska mottagningar, därav ser 

vi detta ämne, Aspergers syndrom, som relevant att belysa om. Forskaren och 

författaren Gillberg (1997) rapporterar om hur särskild kompetens bör finnas kring 

denna diagnos, på de olika instanser i samhället som arbetar med personer som har 

Aspergers syndrom. Även behandlingspersonalen talar om att erfarenhet och kunskap 

om diagnosen är av stor vikt att sprida.  

Vi vill utöka vår egen förkunskap om diagnosen och på så sätt kunna få en bättre 

bemötandekompetens, i vårt kommande yrkesliv, där vi kanske kommer att arbeta med 

personer som har denna diagnos. Vår uppsats är även av behandlingspedagogiskt 

intresse då personer med Aspergers syndrom kan hamna i svårigheter och eventuellt 

behöva få hjälp inom olika vårdinstanser.  

Kanske har vårt val av att inhämta erfarenhetskunskap på SiS institutioner påverkat 

resultatet, då ungdomarna befinner sig inom slutenvården. Resultatet visade att 

ungdomarna hade övervägande sociala beteendestörningar och utagerande problematik. 

Detta stämmer väl överens med tidigare forskning i vår bakgrund, även fast den tidigare 

forskningen tydliggjorde att det var fåtalet som hade just denna utagerande problematik. 

Vi tolkar detta som att eleverna med Aspergers, i denna undersökning tillhör fåtalet av 

personer som har Aspergers syndrom med utagerande problematik och sociala 

beteendestörningar, då slutenvården sträcker sig till endast ett litet antal personer, i 

behov av hjälp.  

Utöver vårt forskningstema så gav vårt resultat oss ett bredare synfält att se 

problematiken ur. Detta blir bekräftat i vårt resultat då samtliga intervjudeltagare 

nämnde att det fanns svårigheter i samarbetet med Barn och ungdomspsykiatrin (BUP). 

Resultatet kan påvisa att när ett samarbete mellan två viktiga instanser fungerar mindre 

bra, är det kanske ett tecken på att behandlingspersonal idag är mer beroende av 

kunskap från varandras områden. Detta kan eventuellt förhindra att ungdomar med 

Aspergers syndrom ”hamnar mellan stolarna”. 
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Vår undersökning gav oss ett resultat som överlag pekade på att personalen som arbetar 

med ungdomar som har Aspergers syndrom, lägger stor vikt vid att stärka sina 

kunskaper genom att fortbilda sig och ta hjälp av andras erfarenhet och kunskap av 

diagnosen. Detta tolkar vi som att det kan vara en komplex diagnos att arbeta med då 

den kan innefatta många andra svårigheter. 

Implikationer 

Efter vår undersökning kommer vi troligtvis att se annorlunda på elever med Aspergers 

syndrom. Vi hoppas kunna skapa ett bra möte nu när vi har mer kunskap om diagnosen, 

men hur själva mötet kommer att bli, det återstår att se. Vi anser att man aldrig kan 

förutspå hur ett möte kommer att bli med en annan människa och därför inte heller med 

personer som har diagnosen Aspergers syndrom, vilket även framkom av 

intervjudeltagarnas berättelser.  

Den tidigare forskningen som vi har tittat på i vår undersökning tar upp diagnosens 

svårigheter, starka sidor, andra olika diagnoser som kan tillkomma och att det krävs en 

struktur i arbetet med personer som Aspergers syndrom. Detta visade även vår studie 

som vi anser hjälper till att skapa en förståelse, som krävs för att kunna hjälpa personer 

som har Aspergers syndrom och därav uppnås det pedagogiska värdet, anser vi. Genom 

denna studie hoppas vi således kunna öka chanserna för ett gott pedagogiskt möte med 

personer som har Aspergers syndrom.  

Vad händer med de ungdomar, som har Aspergers syndrom och beteendestörningar, på 

SiS institutioner när behandlingstiden är över? Vilka resurser finns tillgängliga? Detta 

skulle vara intressant att undersöka framöver.  
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Bilagor 

Diagnoskriterier för Aspergers syndrom enligt DSM- IV (APA 1994). 

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

(1) påtagligt bristande förmåga att använda varierade icke- verbala beteenden såsom 
ögonkontakt, ansiktsuttryck, kroppshållning och gester som ett led i den sociala 
interaktionen 

(2) oförmåga att etablera kamratrelationer som är adekvata för utvecklingsnivån  
(3) brist på spontan vilja att dela glädje, intressen eller aktiviteter med andra (t ex 

vitsar inte, tar inte med sig eller uppmärksammar inte andra på sådant som är av 
intresse).  

(4) brist på social eller emotionell förståelse 

 

B. Begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i beteende, intresse och 
aktiviteter vilket tar sig minst ett av följande uttryck: 

(1) omfattande fixering vid ett eller flera stereotypa eller begränsade intressen som 
är abnorma i intensitet eller fokusering 

(2) oflexibel fixering vid specifika, oändamålsenliga rutiner eller ritualer 
(3) stereotypa eller upprepade motoriska manér (t ex vifta eller vrida händerna eller 

fingrarna, komplicerade rörelser med hela kroppen) 
(4) enträgen fascination inför delar av saker 

 

C. Störningen orsakar kliniskt signifikant nedsättning av funktionsförmågan i 
arbete, socialt eller i andra viktiga avseenden. 

 

D. Ingen kliniskt signifikant försening av den allmänna språkutvecklingen (t ex 
enstaka ord vid två års ålder, kommunikativa fraser vid tre års ålder). 

 

E. Ingen kliniskt signifikant försening av den kognitiva utvecklingen eller i 
utvecklingen av åldersadekvata vardagliga färdigheter, adaptivt beteende 

(utöver social interaktion) och nyfikenhet på omgivningen i barndomen. 

 

F. Kriterier för någon annan specifik genomgripande störning i utvecklingen eller 
för schizofreni är inte uppfyllda.  

 

 

(Hämtat från: Attwood, Tony (2000) Om Aspergers syndrom- vägledning för 
pedagoger, psykologer och föräldrar. Stockholm: Natur och Kultur, I Mini-D. 
Diagnostiska kriterier enligt DSM-IV, 1995.Pilgrim Press, Box 42, 182 11 Danderyd) 

 



II 

 

Diagnoskriterier för Aspergers syndrom enligt Gillberg & Gillberg (1998) 

1. Stora svårigheter i fråga om ömsesidig social kommunikation: (minst två 
av följande) 

(a) oförmåga till kontakt med jämnåriga 
(b) likgiltighet i fråga om kontakt med jämnåriga 
(c) oförmåga att uppfatta sociala umgängessignaler 
(d) socialt och emotionellt opassande beteende 

 

2. Monomana, snäva intressen: (minst ett av följande) 

(a) som utesluter alla andra sysselsättningar 
(b) som stereotypt upprepas 
(c) med inlärda fakta utan djupare mening 
 

3. Tvingande behov att utföra rutiner och intressen: (minst ett av följande) 

(a) som påverkar den egna personens hela tillvaro 
(b) som påtvingas andra människor 

 

4. Tal och språkproblem: (minst tre av följande) 

(a) sen talutveckling 
(b) ytligt sett perfekt expressivt språk 
(c) formellt, pedantiskt språk 
(d) egendomlig röstmelodi: rösten entonig, gäll eller på annat sätt avvikande 
(e) bristande språkförståelse, inklusive missförstånd i fråga om ordens 

bokstavliga/underförstådda innebörd 
 

5. Problem i fråga och icke- verbal kommunikation: (minst ett av följande) 

(a) begränsad användning av gester 
(b) klumpigt, tafatt kroppsspråk 
(c) mimikfattigdom 
(d) avvikande ansiktsuttryck 
(e) egendomlig, stel blick 

 

6. Motorisk klumpighet 

Dåligt resultat vid utvecklingsneurologisk undersökning 

(Hämtat från: Attwood, Tony (2000) Om Aspergers syndrom- vägledning för 
pedagoger, psykologer och föräldrar. Stockholm: Natur och Kultur, I Gillberg, C & 
Gillberg, IC, Asperger´s syndrome. Some epidemiological considerations. A research 
note. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 1989, 30:631-638.) 
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Förfrågan om medverkan i C-uppsats 

   Växjö den ... januari 2008 

Hej! 

Vi är två studenter som läser inom programmet ”Pedagogik med inriktning mot 
ungdoms- och missbruksvård” 180 p, vid Växjö universitet. 

Vi kontaktar er med anledning av den C-uppsats vi planerar att skriva, som handlar om 
att utöka vår kompetens gentemot neuropsykiatriska funktionshinder, med inriktning 
mot Aspergers syndrom. 

Vårt intresse rör alltså erfarenheter och kunskap kring Aspergers syndrom. 

När det gäller detta anser vi att er erfarenhet och kunskap skulle vara mycket intressant 
att ta del av. 

För att göra detta vill vi gärna intervjua 2 personer med titeln ’behandlingsassistent’ på 
er avdelning…. Om ni bestämmer er för att delta kommer vi även att skicka ut vår 
intervjuguide till er så ni vet vilka frågor vi kommer att ställa. 

I vårt uppsatsarbete har vi handledning av en lärare med stor erfarenhet av uppsatsarbete 
och som har lägst magisterexamen. Kursansvarig som har det yttersta ansvaret har 
doktorsexamen – vilket också examinatorerna har. Detta kan ses som en 
kvalitetsgaranti, både vad det gäller uppsatsens innehåll och etiska aspekter.   

Vi kommer att kontakta er per telefon i v. 4 för att bestämma vidare om ett eventuellt 
intervjutillfälle.   

 

 

 

 

 

    Med vänlig hälsning 

Josefin Tornberg 

Mariana Nilsson 

Handledare: Katarina Magnusson 

Examinator: Gill Croona 
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Missiv  

 

Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. De vi använder oss 
av är de som presenterats av Vetenskapsrådet. För att göra allt vi kan för att ditt 
deltagande i vår studie ska vara etiskt riktig vill vi visa dig dessa riktlinjer och hur vi ser 
på dem. 

Informationskravet – innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med 
studiens syfte och tekniken för datainsamling. Det innebär också att du ska veta vilka vi 
är, vilken utbildning vi tillhör och var du kan nå oss. Dessutom innebär det att du ska 
veta att ditt deltagande är helt frivilligt och att du när som helst kan bestämma dig för att 
inte delta längre. 

Samtyckeskravet – innebär att allt ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det 
något du inte gillar så diskuterar vi det och finner nya alternativ. Eller så kan du avsluta 
ditt deltagande i studien. 

Konfidentialitetskravet – innebär att ingen, förutom vi, kommer att kunna förstå att 
det är just du som deltagit i studien och delgett oss dina erfarenheter. 

Nyttjandekravet – innebär att du ska vara helt införstådd i vad uppsatsen kommer att 
användas till. Dessutom har du rätt att läsa det färdiga resultatet innan det publiceras. 
Du kommer att få ett exemplar av uppsatsen om du vill. 

Vi hoppas att du med detta känner dig lugn och är motiverad att delta i vår studie. För 
oss är det särskilt viktigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter till oss – då det är 
just dem vi intresserar oss för. 

 

Mariana Nilsson 

Josefin Tornberg 

 

Handledare: Katarina Magnusson              …..   2008 

Examinator: Gill Croona 

 



V 

 

Intervjuguide  

Bakgrundsfakta om Intervjupersonen (anonym) 

• Titel, utbildning, hur länge har Ni jobbat på denna avdelning? 

Inledning 

• Vilken problematik arbetar Ni med på denna avdelningen? 
• Hur länge har Ni haft denna specifika avdelning med problematik kring 

Aspergers syndrom? 
• Har Ni något samarbete med BUP (barn och ungdomspsykiatrin), eller andra 

enheter? 
• Vilken behandlingsform har Ni här? 

Tema 1 - Kunskap 

• Anser Ni att man bör ha specifika kunskaper om Aspergers syndrom på denna 
avdelning, som Ni arbetar på, i så fall vilka? 

• Anser Ni att man behöver vidareutbildning om man ska arbeta med elever som 
har Aspergers syndrom, på denna avdelning? 

• Finns det specifika bakgrundsorsaker till Aspergers syndrom, som Ni arbetar 
efter här? 

• Vad är viktigt att tänka på när Ni bemöter en elev som har Aspergers syndrom, 
samt finns det några specifika skillnader som man bör tänka på i bemötandet? 

Tema 2 – Erfarenheter 

• Vad kännetecknar en elev med Aspergers syndrom, som blir placerad hos er? 
• Finns det någon generell övergripande problematik, hos er, gällande elever med 

Aspergers syndrom? 
• Vilken erfarenhet har Ni, på denna avdelning, av sociala beteendestörningar hos 

elever med Aspergers syndrom? 
• Vilken erfarenhet har Ni, på denna avdelning, av (övriga) psykiska problem hos 

elever med Aspergers syndrom? 

Slutligen 

• Under den tid Ni har arbetat på SIS – Neuropsykiatriska avdelning, har Ni märkt 
någon form av ”trendbrott”, gällande beteende hos elever med Aspergers 
syndrom och/eller förändring i vad som krävs, av personal att kunna bemöta en 
elev med Aspergers syndrom. 

• Är det någonting som ni vill berätta och tillägga? 

 

 

 

 

 


