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Abstract 
 
The purpose with this literature study is to review and compile/put together current knowledge 
about the functional disability Asperger’s syndrome and, in doing this, hopefully increase the 
understanding on the community level of individuals diagnosed with this syndrome. Another 
purpose is to present current methods of treatment and, based on those, suggest an improved 
method of treatment. The concept Asperger’s syndrome is a relatively new concept categorised 
as a neurological condition without any direct physical features but with tremendous difficulties 
in managing social interactions, with unusual and all-absorbing specific interests and, and, to 
some extent, negatively effected cognitive and communicative skills. The results show the 
importance of an early diagnosis so that the right help can be offered the indivdual who, then, 
hopefully can live an independent life. Moreover, that the diagnosis criterion has to be more 
homogeneous to reduce the risk that idividuals are not diagnosed, or wrongly diagnosed and, 
also, that more resources as well as research within the area are needed. 
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Sammanfattning: 
 
Syftet med denna litteraturstudie är att granska och sammanställa kunskapen som idag finns 
om funktionshindret Aspergers syndrom för att därigenom på samhällsnivå söka öka förståelsen 
för individer diagnostiserade med detta syndrom. Ett ytterligare syfte är att redovisa de 
behandlingsmetoder som tillämpas idag för att söka förbättra sättet att behandla. Begreppet 
Aspergers syndrom är ett relativt nytt begrepp som karakteriseras som ett neurologiskt tillstånd 
utan några direkt utmärkande fysiska drag men med stora svårigheter att hantera sociala 
interaktioner, av udda och uppslukande specialintressen och av, till viss del, negativt påverkade 
kognitiva och kommunikativa förmågor. Resultaten visar på vikten av att en diagnos ställs för 
att rätt hjälp ska kunna erbjudas individen och då öka möjligheterna till ett självständigt liv. De 
kriterierna för att diagnostisera syndromet behöver vidare bli mer enhetliga för att minska 
risken att ingen, eller att fel diagnos ställs och att mer resurser och forskning behövs inom 
området behövs. 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Aspergers syndrom, behandling, optimalt levande. 
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1. Inledning  
 
Vi lever i ett samhälle med snabba bedömningar av människor runt omkring oss. Många gånger 
baseras våra åsikter och tankar om andra på deras utseende. Utseendet kan hos en del individer 
göra att deras livssyn, eller tillstånd, blir uppenbart och omgivningen kan då lätt ha förståelse 
för ett annorlunda beteende. En individ med Aspergers syndrom har inte några utmärkande 
fysiska drag som utmärker dem, men däremot ett avvikande socialt beteende och sätt att 
uttrycka sig på (Frith, 1998). 
 
Enligt psykologen Sven-Olof Dahlgren, leg. psykolog, fil.dr., är en del av problematiken i 
samband med Aspergers syndrom att kunskap om, och förståelse för, detta syndrom i dagens 
samhälle är otillräckligt, vilket kan försvåra livet för en individ med denna diagnos och göra att 
missförstånd lätt inträffar. Detta trots att funktionshindret har existerat i mer än 50 år 
(Personlig kommunikation med S-O Dahlgren, leg. psykolog, fil dr., 2007-02-22).  
 
Idag debatteras ofta huruvida Aspergers syndrom är ett eget funktionshinder eller om det är en 
högre grad av autism. Det är ett problem då verksamma inom området inte är helt överens om 
vilka kriterier som måste uppfyllas för det förra och det senare. Detta leder till att många 
antingen blir feldiagnostiserade eller inte får en diagnos alls då inte alla kriterier har uppfyllts. 
En del får t.o.m. vänta till vuxen ålder innan de får diagnosen Aspergers syndrom, vilket kan 
leda till att individen kan hamna i ett utanförskap. Detta såväl i det vardagliga livet på grund av 
bristande förståelse i samhället i stort, som inom vården då en individ med fel diagnos, eller 
ingen diagnos alls, kan hamna mellan stolarna inom olika enheter och rätt hjälp kan inte fås. 
 
Att bli diagnostiserad är för många en lättnad, att äntligen få ett namn på sitt handikapp, då 
individen eller hans/hennes närstående länge har funderat över vad det är som är fel. Men att 
få en diagnos ställer också nya frågor, inte bara för den enskilda individen, utan även för 
dennes närstående. Därför är det viktigt att kunskapen om Aspergers syndrom är lättillgänglig 
och lättförståelig för att ge alla involverade en så god förståelse som möjligt för detta 
funktionshinder. 
 
 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med detta examensarbete är att sammanställa den kunskap som idag finns för att söka 
öka förståelsen för innebörden av Aspergers syndrom. 
 
Följande frågeställningar ska söka besvaras: 

- Vad är Aspergers syndrom? 
 

- Vad kännetecknar Aspergers syndrom och vilka kriterierna måste uppfyllas för att ställa 
diagnosen Aspergers syndrom? 

 
- Vad orsakar Aspergers syndrom? 

 
- Vilka behandlingsmetoder finns?  

 
- Hur kan individer med Aspergers syndrom hjälpas till ett så självständigt liv som 

möjligt? 
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2. Metod 
 
För att undvika det etiska problemet med att utföra enkäter, eller intervjuer, med individer som 
är diagnostiserade med Aspergers syndrom har författaren valt att göra en litteraturstudie. I 
denna kommer författaren att studera den facklitteratur och forskning som har utförts av 
psykologer och forskare för att söka besvara ställda frågeställningar. Som ett komplement till 
facklitteraturen kommer författaren även att studera biografier skrivna av såväl individer med 
Aspergers syndrom som av anhörig/anhöriga till individer med nämnda syndrom. 
 

2.2 Litteratursökning 
 
Initialt gjordes litteratursökningar vid Luleå tekniska universitets bibliotek och på Internet om 
autism och Aspergers syndrom för att få vägledning om länkar, böcker, författare, osv. varefter 
en avgränsning gjordes till att bara specifikt innefatta begreppet Aspergers syndrom. Skälet till 
att författaren sökte på autism innan avgränsningen gjordes var för att en del forskare anser att 
Aspergers syndrom är en typ av autism. För att välja bedömningsgrunder till källorna samt vilka 
ämnesord som skulle användas, fick frågeställningarna agera som vägvisare för vad som var 
relevant för arbetets ändamål. 
 
En stor del av den facklitteratur som har valts för detta arbete är skrivna av Tony Attwood, 
klinisk psykolog, ansedd forskare, och specialist inom området med över 25 års erfarenhet från 
fältet och av Christopher Gillberg, professor vid Barn- och ungdomspsykiatrin vid Göteborgs 
universitet där han sedan många år arbetar i klinisk verksamhet och med forskning. Även 
böcker skrivna av Luke Jackson, 13 år, och Gunilla Gerland som båda har diagnosen Aspergers 
syndrom har ingått. Gerland håller föreläsningar som både föräldrar och verksamma inom 
området uppskattar varmt.  
 
På Internet finns www.autismforum.se som är en webbplats och ett bibliotek som drivs av 
Handikapp och Habilitering inom Stockholms läns sjukvårdsområde. Här behandlas alla 
indelningsgrupper inom det autistiska spektrumet med tyngdpunkt på autism och Aspergers 
syndrom. Sidan uppdateras kontinuerligt och ansvarig för granskning av text och innehåll på 
sidan är Sven-Olof Dahlgren, legitimerad psykolog, fil, dr., som arbetar med individer inom det 
autistiska spektrumet. Efter ett samtal med den nämnda psykologen togs beslutet att sidan har 
god validitet, varför även denna ingår i detta arbete.  
 
 
3. Asperger syndrom 
 
Redan på 20-talet skildrades det som idag kallas för Aspergers syndrom i vetenskaplig litteratur 
och därefter av Hans Asperger i en artikel som publicerades 1944 efter vilken tillståndet senare 
uppkallades (Wing, 1996). Hans Asperger föddes utanför Wien 1906 och dog i Wien 1980. 
Asperger doktorerade 1931 och tog över ledningen av Läkarpedagogiska Stationen vid 
Universitetsbarnkliniken i Wien ett år senare där han arbetade som barnläkare. Under krigets 
slutår var han soldat, men tog 1946 över nämnda barnklinik igen. 
 
Under tiden Asperger arbetade som barnläkare gav han föreläsningar om ”autistisk 
personlighetsstörning”. Asperger föreläste på tyska och han skrev och publicerade även ett stort 

http://www.autismforum.se/
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antal arbeten, 359 stycken, på tyska, men då det tyska språket inte var populärt efter andra 
världskriget kom inte hans arbeten att spridas i omvärlden (Gillberg, 1997). År 1981 tog en 
engelsk barnpsykiatriker vid namn Lorna Wing upp Aspergers tankegångar och gjorde 
begreppet känt, genom att göra den första översättningen från tyska till engelska av Aspergers 
arbeten. Det var dock inte förrän på 1990-talet som syndromet blev allmänt känt och barn med 
Aspergers syndrom började diagnostiseras. 
 
Aspergers syndrom är en term som används för individer med en speciell kombination av olika 
faktorer som problem med social interaktion, språk, specialintressen och fixeringar men som 
även har en del perceptuella problem. Enligt Gillberg (1999) borde tillståndet hellre betraktas 
som en personlighetsvariant än en sjukdom. Det som karaktäriserar en individ med Aspergers 
är att språket är pedantiskt och att talet är sakta och monotont. Ett centralt problem för en 
individ med Aspergers är även att förstå andra individers tankar, känslor och avsikter. Detta 
försvårar för en individ med Aspergers syndrom att förstå om andra är stödjande, eller inte, 
men också att förstå när en handling är fel och vad i handlingen som i så fall är fel. Därför är 
det viktigt att verkligen se till att förståelse uppnås i interaktionen ifråga istället för att bara 
tillrättavisa (Jackson, 2005). 
 
Aspergers syndrom är medfött, uppstår till följd av en hjärnskada under fosterutvecklingen, 
under nyföddhetsperioden eller under de första levnadsåren (Gillberg, 1997) eller till följd av 
annorlunda genetiskt betingade hjärnfunktioner. Ibland kan det dröja upp till fyraårsåldern 
innan symtomen visar sig (Autismforum, 2007a). 
 
Under de första levnadsåren talas det om ospecifika symtom som störd sömnrytm, stirrande 
blick, överaktivitet, ouppmärksamhet, ointresse för omgivningen och problem med 
kroppskoordinationen. Symtomen kan uppträda redan i tidig ålder, men uppmärksammas inte 
alltid förrän i skolåldern då barnet hamnar i situationer där symtomen framstår tydligare och 
därför är den kliniska uppfattningen att symtomen är som mest uttalande i sju till tolvårsålder 
(Gillberg, 1997). 
 

3.1 Lagen om Stöd och Service (LSS) 
 
Lagen om Stöd och Service (1993:387) (Socialstyrelsen, 2004) gäller för utvecklingsstörda, 
individer med autism sedan barndomen och individer med svåra funktionshinder (Egidius, 
2005). Denna lag är ett komplement till den övriga lagstiftningen utan att begränsa de 
rättigheter andra lagar ger och fastställer. Den preciserar den funktionshindrade individens 
rättigheter till stöd från samhället. Det innebär att lagen garanterar att hjälp för goda 
levnadsvillkor ska ges och att individen själv har inflytande över det stöd som behövs. Det stöd 
och den service som ges ska vara individuellt anpassad efter varje individs behov och utgå från 
individens önskemål. Om individen är under 17 år läggs inflytandet över till en god man.  
 
Lagen fastställer 10 insatser till individer som faller under LSS. Bland annat erbjuds rätt till 
rådgivning och personligt stöd från ett kvalificerat expertstöd. Detta utgör ett komplement och 
ingen ersättning för rätten till habilitering eller rehabilitering. Tillgång till personlig assistans 
eller ledsagarservice samt till en kontaktperson för de mer vardagliga situationerna så som 
fritidsaktiviteter samt särskilt boende och daglig verksamhet för de utan sysselsättning ingår 
också. 
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Enligt LSS ligger ansvaret för stöd och service hos både kommun och landsting. Landstinget 
tillhandahåller i vanliga fall rådgivning och personligt stöd, medan kommunen ansvarar för det 
fortlöpande stödet i vardagen (Socialstyrelsen, 2004). 
 
LSS bidrar även till att kunskap om Aspergers syndrom sprids inom sjuk- och hälsovården, 
handikappsomsorgen och inom skolan och på sätt underlättar att rätt diagnos ställs (Gillberg, 
1997). 
 

3.2 Diagnostisering 
 
Symtomen för Aspergers syndrom kan visa sig i tidig ålder men diagnosen kan inte med 
säkerhet ställas förrän mellan fyraårsålder och tidig skolålder (Gillberg, 1997). När en diagnos 
ska ställas sker en medicinsk och en psykologisk utredning, där individen får genomgå olika 
tester (Jackson, 2005). Vid läkarundersökningen görs en noggrann utredning om barnets 
utvecklingshistoria med föräldrarna eller någon annan individ som har känt barnet länge och 
väl. Kognitiva och motoriska färdigheter samt sociala färdigheter och de pragmatiska aspekterna 
av språket undersöks, dvs. hur språket används i sociala sammanhang. Speciella situationer som 
är sammankopplade med symtomen förbereds och studeras som till exempel att barnet får 
umgås med andra individer för att läkaren ska kunna följa barnets sociala förmåga och 
kompetens samt motorik och språkkunskaper. Därefter jämförs barnets beteende mot en 
kontrollista över de diagnostiska symtomen. För att de rätta frågorna ska kunna ställas är det 
viktigt att läkaren har kunskap och erfarenhet inom det autistiska spektrumet. Därefter 
genomförs en grundlig psykologisk utredning där kognitiva och neuropsykologiska tester görs 
(Attwood, 2000) som t ex WAIS (Wechsler Adult Intelligence Scale) och WISC (Wechsler 
Intelligence Scale for Children) (Frith, 1998).  
 

3.2.1 Kriterier 
 
De första systematiska diagnoskriterierna som även publicerades internationellt sammanställdes 
av Christoffer och Carina Gillberg 1989 (Bilaga 1). Dessa byggde på Hans Aspergers egen 
fallbeskrivning från år 1944 (Gillberg, 1997). WHO publicerade 1993 kriterier som 
presenterades i ”The International Statistical Classification of Diseases and Related Health 
Problem, 10th version, ICD-10” (Bilaga 2) och 1994 kom för första gången de amerikanska 
kriterier som presenterades i ”The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th 
Edition, DSM-IV” (First, Frances, & Pincus, 2004). Dessa kriterier genomgår en regelbunden 
ändring och år 2000 omarbetades DSM-IV till DSM-IV-TR där TR står för Text Revision 
(Bilaga 3) (Egidius, 2005). Både ICD-10 och DSM-IV-TR används som norm i många delar av 
världen och de utgör de internationella kriterierna för Aspergers syndrom (Gillberg, 1997). I 
Sverige används kriterierna som redovisas i DSM-IV-TR när diagnosen ska ställas men 
formuleras om till ICD-10 koder i sjukjournalen (Autismforum, 2007a). 
 
Även om de nämnda kriterierna är accepterade föreligger vissa skillnader dem emellan. Enligt 
Gillbergs kriterier från 1989, refererad av Kaland (2004) måste ett extremt specialintresse 
förekomma, vilket flickor inte alltid uppvisar (Tabell 1). När det gäller ICD-10 och DSM-IV-TR 
anses att en normal utveckling fram till treårsålder ska föreligga, vilket dagens kunskap 
motbevisar (Gillberg, 1997). 
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Enligt Gillbergs kriterier 1989, refererad av Kaland (2004) har en individ med Aspergers 
syndrom problem med tal och språk, samt med den sociala kommunikationen liksom med den 
icke-språkliga kommunikationen. Vidare är att ha monomana, snäva intressen samt stereotypa 
handlingar och/eller rörelsemönster vanligt liksom behov av att följa och införa rutiner och en 
klumpig motorik. 
 
Enligt kriterierna i ICD-10 behöver inte specialintresset eller motorisk klumpighet vara 
uppfyllda för att diagnosen Aspergers syndrom ska kunna ställas, istället betonas här 
svårigheterna med att anpassa beteendet efter sociala sammanhang. Specifikt för barn med 
Aspergers är att sociala lekar saknar gemensamma intressen, aktiviteter och känslor som lekar i 
normala fall bygger på (Kaland, 2004). Något som skiljer de internationella kriterierna åt är att 
DSM-IV-TR kräver att störningen orsakar en kliniskt signifikant nedsättning av 
funktionsförmågan i arbete, socialt eller i andra viktiga avseende (Gillberg, 1997). 
 
Enligt kriterierna i DSM-IV-TR krävs att individen har en störning i förmågan till social 
interaktion tillsammans med stereotypa beteenden, intressen och aktiviteter, men att det inte 
förekommer en språklig försening i utvecklingen som är under det normala. Störningen i social 
förmåga måste vara så omfattande att den leder till en nedsatt funktionsförmåga i viktiga 
sammanhang så som i arbete (Kaland, 2004). 
 
Tabell 1. Jämförelse mellan olika diagnoskrav. 
 

 Gillberg 1989 ICD-10 1993 DSM-IV-TR 1994 
Problem med tal och 
språk. 

Krav Försenad, men inte 
nödvändigt 

Ingen nedsättning får 
förekomma 

Problem med social 
interaktion 

Krav Krav Krav 

Motorisk klumpighet Krav Inget krav Inget krav 
Specialintresse Krav Inget krav Inget krav 
Rutiner och intresse Krav Inget krav - 

 
 

3.3 Symtombild 
 
Det är inte ovanligt att en individ uppvisar problem inom alla symtomområden, men då inget 
av de drag som kännetecknar Aspergers syndrom är unika, kan varje enskild individ ha sin 
unika sammansättning av hur problematiken yttrar sig inom de olika områdena (Attwood, 
2000). 
 

3.3.1 Motorik 
 
I tidig ålder kan mönster av repetitiva kroppsrörelser i form av vaggande och huvuddunkningar 
förekomma (Wing, 1996). Det är vanligt att de stannar kvar ända upp i vuxen ålder och de kan 
provoceras fram vid oro och stress men även vid glädje och upphetsning. En del har även 
problem med balansen (Frith, 1991). Till exempel beskriver Temple Grandin (1992) refererad 
av Attwood (2000) hur hon alltid tappar balansen när hon sätter ena foten framför den andra i 
så kallad tandemgång och om problematiken med att hålla takten eller en viss rytm. Barnets 
motorik kan uppfattas som allmänt klumpig, långsam och stel. De kan även ha en konstig 
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hållning. En del med Aspergers syndrom går ofta på tå, medan andra uppfattas ha ett väldigt 
barnsligt sätt att gå (Wing, 1996). Enligt Volkmar (1994) refererad Attwood av (2000) är 
förseningar i den motoriska utvecklingen och klumpighet vanligt förekommande, vilket blir 
uppenbart när individen går eller springer.  
 
Till exempel beskriver Gunilla Gerland: 
 

”/…/ De gick och badade ibland allihop och jag skulle stanna hemma. Jag hade också velat 
bada, jag älskade vatten och i vattnet kände jag mig inte alls så klumpig som jag gjorde på 
land.” (Gerland, 1996, sid 63) 

 
För många med Aspergers syndrom är finmotoriken dåligt koordinerad, men det finns även de 
med mycket utvecklad finmotorik men då företrädesvis inom det specifika specialintresset 
(Frith, 1991).  
 

3.3.2 Språk 
 
En individ med Aspergers ska enligt de internationella kriterierna inte ha en språklig försening, 
vilket innebär att språket ska utvecklas normalt (Wing, 1996). Under spädbarnsåldern kan en 
tidig förmåga att härma andras ljud eller ord iakttas (Gillberg, 1997). Perioden med babyspråk 
finns inte hos individer med Aspergers syndrom och talet kan hos barnet redan i tidig ålder 
uppfattas som lillgammalt då det är formellt och distanserande och tonfallet är enformigt 
(Frith, 1998). Likadant när barnet talar om sig själv t ex vid beskrivning av sin diagnos är 
språket både kyligt och distanserande (Gillberg, 1999).  
 
För en del barn sker språkutvecklingen i vanlig takt, medan andra ligger lite före. Det finns 
dock en del barn som inte säger någonting förrän i fyraårsåldern, för att sedan snabbt utveckla 
språket (Wing, 1996). Det finns ofta ett stort intresse för bokstäver och enstaka barn kan redan 
vid två års ålder tala rent och ha ett välutvecklat språk, men mycket av det barnet säger, är en 
upprepning av vad individer i omgivningen tidigare har sagt (Gillberg, 1997). En del barn kan 
även ha svårigheter med det formella talet (Autismforum, 2007a) och hyperlexi är vanligt hos 
individer med Aspergers syndrom. Hyperlexi innebär att individen har en läsförmåga som 
överträffar jämnåriga samt ligger över förväntningarna utifrån individens IQ – nivå. 
Läsförmågan omfattar inte bara den mekaniska läsförmågan utan även stavning och 
memorering (Gillberg, 1997). 
 
Det pragmatiska språket syftar på hur språket används i sociala sammanhang (Attwood, 2000). 
Trots ett stort ordförråd har en individ med Aspergers svårt att kommunicera på ett lämpligt 
sätt (Wing, 1996). Vidare har individen problem med det semantiska språket som syftar på 
förståelse av ord och meningars olika betydelser (Attwood, 2000), dvs. att förstå att ett ord kan 
ha flera betydelser, att betydelserna skiljer sig åt beroende på sammanhanget och att tolka 
tonlägen (Autismforum, 2007a). Valet av ord är ofta avvikande och orden är många gånger 
udda, pedantiska och formella (Attwood, 2000). En uppmaning kan tolkas som en konkret 
fråga, som exempelvis ”Kan du slänga soporna”?, vilket barnet besvarar med ett ja, men inget 
händer, (Gillberg, 1999) då det som har sagts tolkades ordagrant och individen med Aspergers 
syndrom förstår inte det outtalade i meningen (Wing, 1996). Att få anvisningen att gå genom 
huvudingången kan vara väldigt förbryllande, det kan få individen att röra på sitt huvud och 
fundera hur detta ska gå till (Frith, 1998). 
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Vissa barn är även pedantiska i sitt och andras sätt att använda språket korrekt och kan för att 
få ordets exakta betydelse slå upp det i lexikon (Autismforum, 2007a). Att kunna lära sig flera 
språk är vanligt förutsatt att grammatiken är fullständigt logisk. Det är inte ovanligt att 
individen talar två till tre språk relativt flytande (Gillberg, 1999). 
 

3.3.3 Socialt samspel 
 
Vissa individer med Aspergers syndrom uppfyller kriterierna för en social beteendestörning, 
dvs. ett utagerande, aggressivt och manipulativt beteende (Nationalencyklopedin, 2007). Detta 
innebär att individen har ett antisocialt beteende, (Gillberg, 1997) ett beteende som inte följer 
sociala normer och värderingar (Egidius, 2002). Andra individer kan sakna de manipulativa 
dragen som utmärker en social beteendestörning. Den sociala beteendestörningen kan dock 
förbättras omkring skolåldern (Gillberg 1999). 
 
I förskoleåldern märks tydligt att barnet hellre sysselsätter sig själv än är tillsammans med andra 
barn. När barnet väl söker sig till andra barn behandlas de andra barnen mera som föremål och 
de styr och ställer med dem och kan inte förstå varför de blir sura eller går därifrån. Under 
skolåldern märks de sociala svårigheterna tydligast på raster i interaktion med andra barn. 
Svårigheter som bristande inlevelseförmåga, förmåga att läsa av underförstådda signaler och att 
själv kunna använda sig av dem gör att de gärna drar sig undan andra barn eller håller sig till 
lärarna (Ehlers & Gillberg, 2004). Oftast är barn med Aspergers inte alltid medvetna om att de 
har sociala problem utan blir det vanligen först i tonåren (Autismforum, 2007a). 
 
En individ med Aspergers syndrom kan bli obekväm i en social situation då ögonkontakt är 
något som ofta upplevs som obehagligt och som oftast undviks (Jackson, 2005). En del saknar 
förmågan med tajmingen att ta initiativ till ögonkontakt och att pausa ögonkontakten. När 
individen med Aspergers väl har tagit ögonkontakt kan det uppfattas som att individen stirrar 
på individen de för ett samtal med och det leder i sin tur till att ögonkontakt undviks helt och 
hållet (Wing, 1996). 
 
Upplevelsen av att inte förstå andra individer gör det svårt att umgås med andra och individen 
med Aspergers kan då bli nervös/orolig, vilket i sin tur kan leda till panikattacker. Detta är 
dock ovanligt om interaktionen sker med närstående där individen är mer avslappnad och 
social (Jackson, 2005). 
 
Svårigheterna att förstå alla oskrivna regler gör att beteendet kan uppfattas som olämpligt och 
klumpigt. I en undersökning från 1993 av Tantam m fl refererad av Steindal (1997) framgår att 
en individ med Aspergers som lyssnade på deltagare i ett samtal inte tittade lika mycket på 
deltagaren som när individen med Aspergers syndrom själv talade, vilket innebär att många av 
de sociala signaler som den andra deltagaren gav inte nådde fram till individen med Aspergers 
syndrom. 
 
Att utföra gruppsporter upplevs som komplicerat då uppgifterna i sporten ändras efter vad alla 
andra spelare gör, till exempel går det inte att stå på exakt samma plats under en hel 
fotbollsmatch. Detta medför problem för en individ med Aspergers som inte har förmåga att 
växla sitt tänkande så fort något ändras. Däremot är individuella sporter något som föredras så 
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som simning eller ridning då förändringar här beror på individen själv. Sport är också ett bra 
sätt att träna sin motorik (Wing, 1996). 
 
Den icke-språkliga kommunikationen som mimik, gester och ögonkontakt kan för andra t ex 
visa att det som sägs är ett skämt, men för en individ med Aspergers uppfattas inte dessa 
signaler, då förmågan att läsa mellan raderna inte finns. En individ med Aspergers har ingen 
eller en begränsad förmåga att förstå skämt och kan upprepa de skämt de tidigare har hört, men 
förstår inte vad i skämtet som gör det roligt och kan ibland säga skämt som inte är passande för 
situationen. I sitt användande av kroppsspråket är en individ med Aspergers själv begränsad 
(Wing, 1996) och uppfattas då ofta som nonchalant. (Gillberg, 1997)  
 

3.3.4 Specialintresse 
 
Ett utmärkande drag hos individer med Aspergers är att de redan i tidig ålder har ett 
specialintresse inom ett eller flera begränsade områden (Ehlers & Gillberg, 2004). Att ha ett 
intresse gör, i sig. det inte automatiskt till ett symtom utan det är hur intresset dominerar i allt 
individen gör (Gillberg, 1999). Intresset är många gånger ovanligt, med en smal utsträckning 
och med ett speciellt djup (Steindal, 1997) som kretsar runtomkring en viss ordning (Attwood, 
2000). Intresset kan också visa sig i ett vanligt ämne men på ett sätt som är utöver det vanliga 
och som inte har någon social betydelse (Steindal, 1997) och kan vara kortvarigt men intensivt. 
När intresset byts måste dock oftast materialet med anknytning till tidigare ämnena vara kvar. 
(Attwood, 2000). 
 
I de lekar som ett barn med Aspergers syndrom leker eller i de leksaker som fascinerar barnet 
kan en koppling till barnets specialintresse oftast hittas (Gillberg, 1999). Inom specialintresset 
har individen stor kunskap och denna är oftast inlärd utantill. Individen har dock svårt att sätta 
in sin kunskap i meningsfulla sammanhang (Ehlers & Gillberg, 2004). Trots ett stort intresse 
inom ett visst område kan individen vara helt ointresserad eller omedveten om närliggande 
kunskapsfält. Det är vanligt att individen berättar allt om sitt intresse för alla som vill, eller inte 
vill, lyssna och kan hålla långa föredrag om ämnet, men är inte intresserad av att diskutera om 
det med andra eller höra vad andra tycker om saken (Frith, 1991). Individen kan uppleva en 
känsla av att de måste tala om sitt intresse och har svårt att märka när det blir för intensivt och 
kan bli så uppslukad att allt runt omkring glöms bort. Det är vanligt att intresset innebär någon 
form av studerande av (Jackson, 2005) och samlande (Steindal, 1997) på information eller olika 
objekt (Attwood, 2000). Det kan bland annat röra sig om tågtidtabeller, datorer, historia eller 
natur (Jackson, 2005). 
 
Intresset för ett visst ämne kan ändras flera gånger, men behovet av ett specialintresse varar 
under hela livet och många med Aspergers börjar senare arbeta inom sitt intresseområde 
(Ehlers & Gillberg, 2004). Enligt Attwood (2000) visar klinisk erfarenhet att graden av intresset 
är sammankopplat med graden av stress, där intresset blir intensivare ju mer stress individen 
upplever. 
 
Attwood (2000) anser att en förklaring till behovet av ett specialintresse är att individer med 
Aspergers syndrom har ett behov av att inte förefalla ointelligenta och individer med 
omfattande kunskaper inom ett område uppfattas vanligtvis inte som ointelligenta. 
 
 



 9 

3.3.5 Rutiner 
 
Behovet av rutiner utvecklas redan i tidig ålder och börjar i ganska mild form och då ofta 
kopplat till specialintresset, men behovet ökar med åren (Gillberg, 1997).  
 
Gunilla Gerland (1996) berättar:  
 

”Min förkärlek för böjda saker började tidigt, långt innan det blev så livsviktigt att ta i de 
böjda sakerna. Jag tyckte om böjar, de var så mjuka och lätta och ja, böjda. Jag kände ett 
behov av dem och de gav mig en sorts tillfredsställelse. En böjd sak hade något lugnande över 
sig, det var en helt självklar känsla. En böjd sak var lugnande på samma sätt som grönt var 
grönt, så självklart att det var omöjligt att förklara.” (sid 13). 

 
Luke Jackson (2005) berättar: 
 

”Mamma har sagt att när jag var liten var jag tvungen att utföra en massa ritualer innan 
jag gick och lade mig. /…/ jag var faktiskt tvungen att kyssa varje vägg, knäppa av och på 
ljuset tre gånger, slänga ut en speciell leksak ur rummet och rada upp ett par andra. /…/ Jag 
var bara tvungen att göra det! Känslan om jag inte genomförde dem är obeskrivlig.” (sid 50). 

 
Det är lättare för en individ med Aspergers syndrom att acceptera en rutin än att själv behöva 
avgöra när eller om något ska ske. För att underlätta vardagen är rutiner och scheman till stor 
hjälp för att skapa den struktur och den ordning som en person med Aspergers syndrom 
behöver (Gillberg, 1997).  
 
En del utför inte bara rutiner som de själva måste följa utan uppdrar även till omgivningen att 
följa dessa och det är viktigt att mönstren följs precist (Gillberg, 1999). Trots att rutinerna 
hjälper till att skapa ordning i vad som annars kan skapa kaos leder det till stor sårbarhet. Om 
en rutin plötsligt bryts kan det skapa häftiga utbrott (Autismforum, 2007a). Om däremot en 
förändring av en rutin eller liknande görs och individen med Aspergers syndrom har fått 
vetskap om detta i förväg kan känslan av kaos och därmed ett utbrott förhindras (Jackson, 
2005). 
 
Kravet på ritualbundenheten kan omfatta så väl handlingar som rörelsemönster och många 
med Aspergers syndrom har tvångshandlingar så som hand- och fingerknackningar eller 
liknande (Gillberg, 1999). Dessa kan dock kontrolleras, eller förhindras att de yttras, genom 
träning (Jackson, 2005). 
 

3.3.6 Perceptuell känslighet 
 
Individer med Aspergers syndrom har ofta en avvikande ljudperception, (Frith, 1991) där 
vardagliga ljud många gånger upplevs som fruktansvärda och obehagliga, medan andra kan 
uppfattas som spännande (Gillberg, 1997). Känsligheten för ljud kan vara obeskrivligt stark. 
Kliniska observationer och individuella berättelser visar att det finns fyra typer av ljud som 
upplevs som negativa; ljud som är plötsliga och oväntade, höga tonlägen, gälla och ihåliga ljud 
samt ljud som är sammansatta, förvirrande eller komplexa. Ljuden kan variera från att upplevas 
som olidliga och smärtsamma till att vara irriterande men ändå hanterbara (Attwood, 2000). 
Ljud från en och samma individ kan ibland upplevas som mycket skarpa för att i andra fall inte 
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uppmärksammas alls (Steindal, 1997). Enligt Brattberg (2000) är flera ljud samtidigt mest 
besvärligt och svårast att hantera. 
 
Tempel Grandin (1994) berättar:  
 

”Födelsedagsbjudningar var en tortyr för mig. Min förvirring uppstod genom plötsliga ljud. Jag 
förstod ingenting – speciellt svårt var jularna med många människor omkring. Alla ljud, 
lukter, rök och människor som vandrade omkring skapade kaos inom mig.” (sid 24).  

 
En individ med Aspergers syndrom har även problem med att avgöra om något är ett 
bakgrundsljud eller ett förgrundsljud och kan därför få problem med att avgöra om det som 
sägs är menat för dem att höra eller inte, vilket kan leda till missuppfattningen hos andra att 
han/hon är nonchalant (Jackson, 2005). Till exempel skildrar Temple Grandin i sin bok från 
1986 refererad av Steindal (1997) om hur en del ljud som t ex skrik från barn upplevdes som 
smärtsamma och kunde göra henne aggressiv.  
 
Känsligheten för beröring är något som en individ med Aspergers syndrom ofta upplever. De 
kan vara i form av lättare/mjukare kontakt från vissa material, från kläder, från andra individer 
i form av kramar eller när de egna benen korsas (Attwood, 2000). Lättare beröring kan upplevas 
som obehaglig medan mer hårdhänt beröring kan uppfattas som något positivt (Gillberg, 1997). 
Temple Grandin skildrar i sin bok från 1994 refererad av Steindal (1997) hur känslan från nya 
kläder var som sandpapper på kroppen och att lättare beröringar upplevdes obehagliga och 
överväldigande.  
 
En del barn kan ha en känslighet för olika smaker och konsistenser på maten, men 
känsligheten för mat är något som de flesta växer från, trots det fortsätter ändå en del att ha en 
begränsad kostvana genom livet (Attwood, 2000). För en del utvecklas dock matproblematiken 
till anorexia nervosa (Thimon, 2000).  
 
Gunilla Gerland (1996) berättar: 
 

”Jag ville förstås bara äta sådant man inte måste tugga för att kunna svälja, och jag hade 
inget behov av omväxlingen i maten utan åt gärna samma sak jämt. Långa perioder åt jag 
bara, trots att mamma försökte alla upptänkliga sätt att truga i mig annan mat, varmkorv 
utan skinn och chokladpudding. Men så kunde jag plötsligt få smak för något annat, som 
under en period i femårsåldern när jag bara åt leverpastej och katrinplommon.” /…/ det var 
inte tråkigt att äta samma sak hela tiden, och skulle det ändå bli lite tråkigt så var det 
ingenting mot livsfaran i att utsätta sig för okänd mat.” (sid 16) 

  
Många individer med Aspergers syndrom har hög smärtgräns och upplevs många gånger som 
oberörda då de inte ofta visar att de känner ett obehag. Det kan medföra att ett barn inte lär sig 
att undvika vissa faror och inte heller säger till och t ex en vanlig öroninflammation kan då bli 
livshotande (Attwood, 2000). 
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3.4 Orsaker 
 
En del studier som har gjorts visar att påverkan från miljön eller psykogena trauman saknar 
betydelse för tillståndet, men att utesluta miljön och trauman bör inte ske då det i framtida 
forskning kan behövas tas hänsyn till dem (Gillberg, 1999). 
 

3.4.1 Genetik 
 
En exakt orsak till vad som orsakar Aspergers syndrom finns inte men vissa genetiska faktorer 
tycks ha betydelse (Gillberg, 1999). Problematiken förknippas med en avvikelse i X-
kromosomerna, närmare bestämt kromosomerna 7, 11, 15, 16, 18 och X (nummer okänt) 
(Brattberg, 2000). Men även annorlunda genetiska hjärnfunktioner kan vara en bakomliggande 
orsak (Autismforum, 2007b). 
 
Den ärftliga faktorn antas vara avgörande i hälften av alla fall, men det är okänt i vilken 
utsträckning en individ med Aspergers syndrom riskerar att få barn med samma diagnos eller 
om båda föräldrarna måste bära på samma anlag (Gillberg, 1997). Oftast har en förälder eller 
ett syskon en liknande personlighetstyp men även andra släktingar vars personligheter eller 
beteendebeskrivningar liknar Aspergers kan upptäckas vid samtal mellan läkare och 
föräldrar/närstående (Gillberg, 1999). 
 

3.4.2 Dysfunktionella hjärnområden 
 
En orsak är skador i hjärnan som uppkommer under den senare delen av fosterutvecklingen, 
under nyföddhetsperioden eller under de första levnadsåren (Gillberg, 1997). Eric Courchesne 
(1995) refererad av Attwood (2000) identifierade avvikelser i cerebellum, även kallad 
lillhjärnan, som har betydelse för muskeltonus, rörelseförmåga, rörelsekoordination, talspråk, 
balanssinne och sinnesintryck samt för kroppshållning.  
 
I en del fall är Aspergers syndrom en följd av en skada på speciella delar av hjärnan. Hans 
Asperger (1979) ansåg att skador i det omogna nervsystemet som uppkom under 
fosterutvecklingen, förlossningen eller under barnets första levnadsår kan vara en förklaring, 
vilket även senare har kunnat påvisas. Ett stort antal neuropsykologiska studier har genomförts 
vilka pekar på att symtomen hos individen inom det autistiska spektrumet beror på skador i 
frontalloben och att en avvikande frontallob kan vara förklaringen till alla de problem som en 
individ inom det autistiska spektrumet har eller kan ha. 
 
I en del fall har forskare funnit att en hjärnskada ligger i bakgrunden och att den i kombination 
med en ärftlig disposition har lett till Aspergers syndrom (Gillberg, 1999) men ibland är det 
svårt att avgöra om orsaken är en skada eller om det handlar om ärftlighet. 
 
Fyra olika dysfunktionella kognitiva funktioner, mentalisering (Theory of Mind), exekutiva 
funktioner (frontallobsförmågor), central koherens samt automatisering har visats vara 
involverade i Aspergers (Gillberg, 1997). Det finns dock vissa problem med de tre förstnämnda 
då det inte är helt säkert att testen mäter det som de ska mäta eller om testpersonen tolkar 
språket för ordagrant och att det i sin tur påverkar resultaten (Autismforum, 2007a). 
 

3.4.2.1 Mentalisering 
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Enligt Gillberg (1997) är utvecklingen av den empatiska förmågan hos individer med Aspergers 
syndrom i stor utsträckning försenad och för en del individer kommer denna förmåga aldrig att 
utvecklas till fullo. 
 
Theory of Mind, eller mentaliseringsförmågan, handlar om att förstå att tanke och känsloliv 
kan skilja sig mellan individer trots att de är i samma situation. Förmågan att förstå hur andra 
tänker och känner är viktigt för att förstå varför en annan individ agerar på ett visst sätt 
(Steindal, 1997) liksom förmågan att se sambandet mellan en yttre företeelse och ett inre 
sinnestillstånd (Kaland, 2004). Mentaliseringsförmågan omfattar fyra olika grader. Den första 
handlar om att förstå att ”jag tänker att du tänker” och den andra graden handlar om att ”jag 
förstår att du tänker att hon tänker”. Den tredje graden omfattar ”jag förstår att du tänker att 
hon tänker att han tänker” medan den fjärde graden omfattar ”jag förstår att du tänker att hon 
tänker att han tänker att hon tänker.” Denna förmåga är försenad hos individer med Aspergers 
syndrom (Gillberg, 1997). Enligt Premack & Woodruff, (1978) anses de olika graderna att dra 
slutsatser utgöras av abstraktioner, då det är omöjligt att observera vad andra tänker eller dra 
slutsatser om vad andra kommer att göra. Denna förmåga utvecklas i normala fall i 
fyraårsåldern (Steindal, 1997). Utan denna förmåga blir andra människors beteende obegripliga 
och svåra att förstå (Dahlgren, 2004). 
 
Temple Grandin (1992) berättar: 
 

”Jag föredrar faktaböcker, litteratur som inte är fiktiv. Jag är tämligen ointresserad av 
romaner med komplicerade relationer mellan människor. När jag läser romaner vill jag att 
det ska vara raka berättelser med detaljerade beskrivningar av intressanta platser.” (sid 
123). 

 
Brodmanns area 8/9 i den vänstra pannloben anses vara av betydelse för lösningen av 
mentaliseringsuppgifter (Gillberg, 1997). Det finns även grund att tro att Theory of Mind är en 
funktion av en rubbning i frontalloben (Ozonoff, Pennington, & Rogers 1991).  
 
Vanligaste sättet att studera Theory of Mind sker genom att undersöka om individen kan förstå 
att en annan person kan ha en felaktig uppfattning. På 1980-talet gjordes en studie där Theory 
of Mind testades på barn med Aspergers syndrom och som visade att barnen hade problem med 
denna förmåga (Baron-Cohen, 1989), år 1996 gjordes en till studie, men i denna låg barnen 
som deltog på samma begåvningsnivå och resultatet visade på bättre resultat än i tidigare gjorda 
studier (Dahlgren & Trillingsgaard, 1996) och Theory of Mind kan därför associeras med 
intelligens (Dahlgren, 2004). I en liknande studie av män med, och utan, Aspergers syndrom 
märktes betydelsen av vissa områden inom den vänstra frontalloben, området aktiverades hos 
de män som inte hade Aspergers syndrom under uppgifterna som byggde på empati, men hos 
de med Aspergers syndrom aktiverades istället ett närliggande område (Gillberg, 1997). 
 
Baron-Cohen, Jolliffe, Mortimore, & Roberts (1997) refererad av Kaland (2004) utvecklade ett 
mentaliseringstest med namnet Ögonpar som har två versioner, ett anpassat för barn och ett för 
vuxna. Testet visar 36 fotografier på ögonregionen och går ut på att tolka det mentala tillstånd 
som ögonen uttrycker. Fotografierna föreställer både grundläggande och mer komplexa mentala 
tillstånd där varje bild har fyra svarsalternativ som representerar tillstånden. Resultaten visade 
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att individer med Aspergers syndrom har problem med att tolka ögats språk och att svarstiden 
var betydligt längre jämfört med kontrollgruppens.  
 

3.4.2.2 Exekutiva funktioner 
 
När människan utsätts för nya situationer eller problem används de exekutiva funktionerna. De 
exekutiva funktionerna hjälper oss bland annat att planera, lösa problem, kontrollera egna 
handlingar samt att anpassa oss efter situationen (Goldberg, 2003) genom att bibehålla 
koncentrationen och uppmärksamheten (Egidius, 2005). Studier som har genomförts tyder på 
att denna förmåga utvecklas omkring ettårsålder (Gillberg, 1997). 
 
För att mäta exekutiva funktioner används testet WCST (Wisconsin Card Sorting Test). I detta 
får testindividen ett antal kort med olika figurer som ska sorteras enligt olika principer och efter 
att en uppsättning har gjorts ska testindividen sortera korten genom att använda en ny metod. 
Testet visar att individer inom det autistiska spektrumet har svårt att byta metod när de väl har 
börjat använda en metod. Har en individ en bristande förmåga i de exekutiva funktionerna kan 
individen inte använda sig av sina kunskaper på ett nytt sätt då inövade beteenden eller rutiner 
inte räcker till och individer med Aspergers syndrom har visat sig ha svårt att anpassa sitt 
tänkande och svårt att ändra sitt fokus (Dahlgren, 2004). 
 

3.4.2.3 Central koherens 
 
Förmågan att kunna se förbi detaljerna och fokusera på helheten är kärnan i begreppet central 
koherens. Människan sorterar hela tiden informationen från omvärlden genom den centrala 
koherensen för att få en helhet av alla intryck. Mycket talar för att det är vissa centrala områden 
i hjärnan som är involverade i den centrala koherensförmågan, men exakt vilka områden är 
fortfarande oklart (Gillberg, 1997). Den centrala koherensen anses inte bara påverka hur 
människor förstår omvärlden utan även språket. Den anses vara en förklaring till varför 
individer med Aspergers syndrom har kommunikationssvårigheter och svårigheter att använda 
språket på ett relevant sätt (Autismforum, 2007b). 
 
Frith’s hypotes (1989) om att individer med Aspergers syndrom har en svag central koherens, 
stöds även av andras studier som t ex av Happé m.fl. (1996) och Jolliffe and Baron-Cohen 
(1999), dvs. individer med Aspergers syndrom analyserar varje detalj för sig och klarar inte av 
att sätta dem samman till en helhet, medan en ”normal” individ med stark central koherens 
hoppar över detaljerna. För att testa den centrala koherensen används många gånger pussel då 
de bygger på synintryck. Undersökningen av barn inom det autistiska spektrumet visar att de 
lägger pusslet lika snabbt oavsett om det är en bild på pusslet eller inte, medan normala barn 
har lättare att lägga ett pussel med en bild på (Autismforum, 2007). 
 

3.4.2.4 Automatisering 
 
Mycket av den kunskap som människor besitter (Gillberg, 1997) samt olika reaktionsförmågor 
och beteenden (Egidius, 2005) är till stor del automatiserade. En individ med Aspergers 
syndrom saknar denna förmåga att automatisera. Det finns inget speciellt sätt att undersöka 
denna funktion, utan undersökningar görs med upprepningsmoment för att försöka se om 
kunskaperna automatiseras (Gillberg, 1997). 
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Enligt Brattberg (2000) blir saker som för andra individer sker automatiskt 
koncentrationskrävande prestationer för individer med Aspergers syndrom då det hela tiden 
sker ett aktivt arbete i den vänstra hjärnhalvan.  
 
Vid en undersökning av det episodiska minnet hos individer med Aspergers syndrom fann 
forskarna att individer med Aspergers syndrom helt förlitar sig på sitt semantiska minne, vilket 
innebär att kunskaper som i normala fall är automatiserade måste bli medvetna för att kunna 
användas (Bowler, Gardiner, & Grice 2000), vilket också förklarar behovet av att ha vissa 
rutiner (Autismforum, 2007b). 
 

3.5 Förekomst 
 
Det har gjorts få studier om förekomsten av Aspergers syndrom och de som har gjorts är från de 
nordiska länderna (Gillberg, 1997).  
 
Förekomsten bland barn i skolåldern är 0,3-0,4 % (Ehlers & Gillberg, 1993). På 1000 födda 
barn är det 3-4 barn som utvecklar Aspergers syndrom (Gillberg, 1997). En av de tidigaste 
studier som utfördes var i Göteborg på 80-talet med barn födda 1971 där en frekvens av 26 på 
10 000 (0,26 %) erhölls, men då huvudsyftet var att fastställa frekvensen av DAMP 
(Dysfunktion i Aktivitetskontroll, Motorik och Perception) föreligger en viss osäkerhet i 
resultatet (Gillberg & Gillberg, 1989). På 90-talet gjordes en ny studie vars syfte var att 
undersöka frekvensen av Aspergers syndrom hos en grupp på 1500 barn. Även den studien 
gjordes i Göteborg. Resultatet visade att 36 av 10 000 (0,36 %) uppvisade Aspergers syndrom 
(Ehlers & Gillberg, 1993). En studie från Island från början av 90-talet fick ett resultat på 0,35 
% vilket är nära den senast nämnda studien i Göteborg (Gunnarsdóttir & Magnussón, 1994). I 
en befolkningsbaserad undersökning från Göteborg på 90-talet visades att 40-70% av alla barn 
mellan 7-16 år, hade vissa av de problem och kännetecken som är typiska för Aspergers 
syndrom. I samma studie visades att fyra gånger så många var pojkar, men att skillnaden 
minskade om de fall där individen uppfyllde de flesta av diagnoskriterierna men inte alla 
(Ehlers & Gillberg, 1993) togs bort och detta är mindre än vad forskare tidigare har trott 
(Ehlers och Gillberg, 2004). Enligt Gillberg (1997) visar de resultat som finns av studier gjorda 
inom barn- och ungdomspsykiatrin på en frekvens mellan 3-5 %, men hänsyn ska tas till att inte 
alla som har Aspergers syndrom är i kontakt med psykiatrin utan med barn- och 
ungdomshabiliteringen samt att ett flertal människor inte är diagnostiserade eller har fått fel 
diagnos. 
 

3.5.1 Skillnad mellan könen. 
 
De studier som har gjorts tyder på att alla störningar inom det autistiska spektrumet är 
överrepresenterade bland pojkar (Gillberg, 1997). Enligt Attwood (2000) visar erfarenheten att 
flickor har större social kompetens och uppfattas därför oftare som omogna än annorlunda. 
Pojkar har en ojämnare profil med större problem med den sociala kompetensen och ett 
aggressivare beteende. Flickornas specialintressen är inte lika intensiva eller påfallande och 
därför svårare att upptäcka. När det gäller specialintresset handlar det ofta om områden där det 
går att samla faktakunskaper för pojkar, medan flickors intresse inte alltid är av de typiska och 
kan ge en fasad av att verka passande men är även de inlärda utantill.  
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Flickor med Aspergers syndrom har oftast inte samma kombination av faktorer som pojkar med 
samma diagnos vilket enligt Gillberg (1997) kan innebära att det är en möjlig underskattning av 
frekvensen bland flickor. Flickor har ett avvikande språk, motoriska och sociala svårigheter samt 
ett enformigt tonläge likt pojkar, men flickor har också en tendens att uppfattas som överdrivet 
blyga och att de försöker att undvika de krav som ställs (Dahlgren, 2002). 
 
Ett stort antal pojkar kan läsa när de är omkring 3-6 år och läsförmågan är mycket mer 
utvecklad än talförmågan. Språket hos flickor är inte lika formellt och tillgjort som hos pojkar 
(Gillberg, 1997). 
 
En orsaksförklaringsmodell till Aspergers syndrom är X-kromosomen. Då pojkar har en X-
kromosom och flickor har två kan det leda till att flickor har ett bättre skydd än pojkar vilka 
därigenom är mer sårbara (Fombonne, 2003). 
 

3.6 Aspergers syndrom och autism 
 
Det är inte helt klart om Aspergers syndrom och infantil autism (även känd som Kanners 
syndrom) är två separata diagnosenheter varför en förväxling dem emellan är vanlig. Det som 
främst skiljer dem åt är motoriken och språket, (Gillberg, 1999) där en individ med Aspergers 
syndrom är mer pedantisk i sättet att tala och har en bättre motorik (Kaland, 2004). 
 
Definitionen för Aspergers syndrom: 
 

”Aspergers syndrom är en personlighetsstörning som är besläktad men inte lika svår som 
autism i frågan om språkstörning och oförmåga till personlig och känslomässig kontakt med 
andra barn” (Egidius, 2005, sid. 28). 

 
Definitionen för autistiskt syndrom: 
 

”En psykisk störning hos barn som yttrar sig i att de redan som spädbarn är stela och 
avvisande, att de undviker ögonkontakt, har ingen eller dålig förmåga att imitera, inte kan 
delta i fantasi- och låtsaslekar, är extremt vanebundna, har störd språkutveckling och 
fungerar dåligt intellektuellt men kan ha vissa specialområden där de visar hög begåvning” 
(Egidius, 2005, sid. 31). 

 
Autism debuterar före tre års ålder och kännetecknas av kvalitativt nedsatt skicklighet att 
interagera socialt, problem med den verbala och icke-verbala kommunikationen och med 
aktiviteter som kräver fantasi. Aspergers syndrom har ingen åldersbegränsning för när 
symtomen ska framträda första gången. Individer med Aspergers syndrom har stereotypa och 
repetitiva intressen och rörelser och i likhet med autism en nedsatt social förmåga, men saknar 
den generella förseningen i språkutvecklingen. Svårigheten med kommunikationen är 
individuell, inte alla, men en del kan ha det i samma grad som en individ med autism (Steindal, 
1997). 
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4. Behandlingsmetoder 
 
Det finns inga helt fungerande behandlingsmetoder eller mediciner som kan bota Aspergers 
syndrom, utan det som vanligen används som symtombehandling är medicinering, habilitering 
i form av inlärning och olika beteendeterapiformer (Jackson, 2005).  
 
Hans Asperger ansåg att individer med Aspergers syndrom skulle ges undervisning och 
vägledning som var speciellt anpassad efter varje enskild individ (Asperger, 1979). 
 
En kartläggning av individens tidigare utveckling, starka och svaga sidor och inom vilken 
begåvningsnivå individen ligger måste ske innan habilitering kan påbörjas. Även syn, hörsel 
samt medicinska förhållanden måste klargöras. Det är även av vikt att en utredning sker innan 
behandling av olika beteenden görs för att se vilka bakomliggande orsaker som kan finnas 
(Steindal, 1997). 
 

4.1 Medicinsk behandling 
 
En individ med Aspergers syndrom kan även vara deprimerad, ha tvångssymtom eller vara 
hyperaktiv, varför också olika mediciner används som symtomlindring (Gillberg, 1997).  
Det antidepressiva medlet selektivt serotoninåterupptagshämmare kan hjälpa för att reducera 
den ångest som kan uppkomma i samband med depression och rituella beteenden (Attwood, 
2000). Serotonin är ett hormon som till största del avges från tallkottkörteln men även från 
ögat, men dock i en mindre mängd (Jackson, 2005) och som hjälper att balansera känslor samt 
påverka smärta, aptit och sömn. Brist på serotonin leder till en kemisk obalans i kroppen som 
gör individen mer sårbar för bland annat depressioner då bland annat smärthämningen 
minskas (Almås, 2002). 
 
Om individen med Aspergers syndrom uppvisar epileptiska förändringar på EEG, (Gillberg, 
1997) (elektroencefalogram som registrerar elektriska aktiviteter i hjärnan) (Egidius, 2002) kan 
medlet inte användas (Gillberg, 1997). Därför behövs mer forskning för att kunna 
rekommendera någon medicinsk standarbehandling. Försiktighet när det gäller medicinering är 
ett måste då individer med Aspergers kan reagera annorlunda på medicineringen än förväntat. 
 
Luke Jackson (2005) berättar: 
 

”Innan min första operation fick jag ta en rosa medicin som skulle göra mig sömnig innan vi 
åkte till sjukhuset – det gjorde den mig definitivt inte. Den hade rakt motsatt effekt. Jag 
fnissade okontrollerat ena sekunden och skrek i nästa för att sen bli arg. Mamma sa att jag 
var ohanterlig.” (sid. 71). 

 
4.2 Inlärning 

 
Inlärning hjälper att förändra individens tankeförmåga och mönster, emotionella reaktioner 
och motoriska färdigheter (Egidius, 2005). 
 
Små barn imiterar ofta mycket av det barnet ser. Barn med Aspergers syndrom imiterar inte 
andra lika mycket, men det anses att detta kan läras upp genom träning och att det då kan 
förbättra kommunikationsförmågan och den sociala förmågan (Autismforum, 2007b). I en 
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studie utförd av Avikainen, Wohlschläger, Liuhanen, Hänninen, & Hari (2003) testades om 
inlärningen kunde påverkas om det skedde spegelvänt eller genom imitation. Individen med 
Aspergers syndrom skulle så snabbt som möjligt följa experimentledarens handrörelse, antingen 
med samma hand som experimentledaren eller spegelvänt. Resultatet visade att en individ med 
Aspergers hade påfallande fler fel i den spegelvända imitationen än kontrollgruppen. Men inte i 
den korsade imitationen.  
 
För att öka förståelsen för sociala situationer samt förbättra de sociala färdigheterna används 
sociala berättelser som är en kognitivt baserad metod (Kaland, 2004). Metoden att använda 
sociala berättelser utvecklades 1994 av den amerikanska pedagogen Carol Gray, och är effektiv 
för att få individer med Aspergers syndrom, framför allt barn, att förstå regler för specifika 
situationer. Berättelserna ger individen en möjlighet att förstå vad som kan, och kommer att 
ske, vilka som kommer att vara närvarande, vad som förväntas av individen och varför (Gray, 
2002). Berättelserna skrivs efter mallar som Gray utformade: 
 

a) ”Beskrivning: Beskriv objektivt var situationen äger rum, vilka som är inblandade, vad 
de gör och varför.” (Attwood, 2000, sid 42) 

 
b) ”Perspektiv: Beskriva och förklara andra individers reaktioner och känslor i en viss 

situation. Till exempel om familjen ska delta på en begravning där mycket känslor visas”. 
(Attwood, 2000, sid 42)  

 
c) ”Direktiv/redskap: Förklara för barnet vad det förväntas göra eller säga”. (Attwood, 

2000, sid 43) 
 

d) ”Kontroll: Utveckla strategier för att hjälpa barnet att komma ihåg vad det ska göra eller 
hur det ska tolka situationen. Förslaget kommer ofta från barnen själva, där de också 
kan få med sina specialintressen”. (Attwood, 2000, sid 43) 

 
Luke Jackson (2005) berättar: 
 

”Det finns också sociala berättelser /…/ det måste jag säga, det hjälper även när man är 
tonåring. Det är lite som att läsa en serietidning. Det kan vara lättare att ta till sig ibland.” 
(sid. 52). 

 
Vid utformandet av en social berättelse är det viktigt att språket anpassas efter barnets förmåga. 
Det behövs även en balans mellan de olika principerna för att berättelsen inte bara ska 
innehålla vad, när, hur, vem och varför utan även vad som förväntas av barnet.  
 
Barn med Aspergers syndrom behöver få förklarat och lära sig vad socialt sunt förnuft är, då 
detta är något de saknar. Genom berättelserna kan föräldrar, lärare, m fl. få kunskap om att 
individen med Aspergers syndrom verkligen har förstått vad som kommer att ske och varför 
(Attwood, 2000). 
 
Det bästa sättet att bemöta eller lära en individ med Aspergers syndrom är att vara konkret och 
ge så tydlig information som möjligt för att inte skapa förvirring (Gillberg, 1997). För att det 
inte ska bli missuppfattningar är det viktigt att förälder, lärare, osv. förklarar saker tydligt t ex 
vad individen får göra och inte och att kontrollera att en förståelse verkligen uppstått. Under 
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inlärningen kan inte metaforer användas då det kan skapa missförstånd då orden tolkas 
ordagrant (Jackson, 2005).  
 

Så här skildrar Gunilla Gerland (1996) det: 
 

 ”Mamma hade något slags vagt och otydligt språk, fyllt av om en stund, kanske och senare 
och jag hade ett konkret och exakt språk. Jag fattade oftast inte vad hon menade och hon 
förstod nästan aldrig att jag menade just det jag sade.” (sid. 26)  

 
En individ med Aspergers syndrom måste tränas i olika vardagssituationer (Jackson, 2005). 
Kontentan i många träningsprogram är att beskriva och undersöka de händelser som skapar en 
särskild känsla (Gillberg, 1997). Vidare, är det även viktigt att inlärningen av de sociala 
färdigheterna utspelar sig i dess naturliga miljö och sammanhang. Till exempel genom att öva 
hur kösystemet fungerar genom att träna i en affär eller i matkön i skolan (Steindal 1997). 
 
Genom att träna och lära sig ett antal noggrant strukturerade rutiner, regler och standarfraser 
för olika tillfällen kan en individ med Aspergers på ett skapligt sätt klara av vardagen (Jackson, 
2005). Ibland behövs det även läras ut hur man frågar, informerar, berättar eller ber om något. 
Vid inlärning är det meningsfullt att göra individen medveten om processen och se till att 
reflektioner görs över det som sker. För att bibehålla uppmärksamheten vid inlärning kan en 
bestämd uppmärksamhetssignal användas till exempel ”lyssna nu” (Steindal, 1997).  
 
För att minska intensiteten av intresset kan strategier läras in för att förhindra att intresset 
dominerar vardagen, som att utforma ett schema när individen får ägna sig åt sitt specialintresse 
(Attwood, 2000). 
 
Mycket tyder på att ju tidigare undervisning som är väl strukturerad, intensiv och 
beteendeinriktad påbörjas ju positivare effekt har den (Steindal, 1997). 
 

4.3 Gruppterapi 
 
Gruppterapi kan hjälpa individer med Aspergers syndrom att öva på sociala interaktioner, men 
det är då viktigt att individer med liknande specialintresse och samma begåvnings- och 
funktionsnivå ingår i gruppen för att det ska bli meningsfullt (Gillberg, 1997). Samtalen ger 
möjlighet att beröra olika ämnen som är av vikt för deltagarna (Steindal, 1997). En viktig detalj 
är att ledaren för gruppterapin måste ha god kännedom, och god kunskap, om individer inom 
det autistiska spektrumet (Gillberg, 1997). Vanliga arbetsmetoder som används är rollspel och 
samtal (Steindal, 1997). 
 

4.4 Individterapi 
 
Individterapi kan hjälpa mot sekundära svårigheter som ångest och depression som många 
gånger tillkommer som en följd av de neuropsykiatriska problemen. Terapin kan ge förståelse 
för individens symtom och skapa strategier och mål som kan hjälpa individen att organisera sin 
tillvaro. Terapin används även för att öka förmågan att interagera med andra människor och att 
förhindra impulser. Nackdelen är problemet med att tillgodogöra sig terapiformen ju mer 
autistiska drag individen har (Lundqvist, 2005). 
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4.4.1 Samtalsbehandling 
 
Christina Lögdahl, legitimerad psykolog och specialist i klinisk psykologi har utvecklat en 
modell (1994) för samtalsbehandling med individer med Aspergers syndrom. Denna växte fram 
i arbete med pojkar i 10-18 års ålder med Aspergers syndrom.  
 
För att psykologen ska kunna hålla behandlingssamtal krävs stor kompetens om tillståndet, 
teoretiskt och praktiskt, och förmåga att visa tålamod.  
 
Lögdahl (1994) menar att kontakten mellan psykologen och individen med Aspergers genomgår 
följande faser: 
 

- Individen talar om sina intressen under en lång tid, ibland månader. Det är i denna fas 
individens tillit till psykologen byggs upp och det är viktigt att psykologen lyssnar och 
står ut. 

- Därefter kommer den tysta fasen som övergår till den frågande där individen ställer 
frågor om saker som upplevs obegripliga och kan handla om allt från ords betydelser till 
sociala situationer.  

- Efter detta kommer en självreflekterande fas som går över till den sista fasen där andra 
individers tankar och känslor diskuteras. 

 
Terapeutens uppgift är att förklara det som diskuteras på en begriplig nivå och se till att 
informationen har uppfattats korrekt. Metoden upplevs oftast som positiv av individer med 
Aspergers syndrom, men även av föräldrar som upplever en positiv förändring, bland annat att 
individen uppvisar färre symtom (gladare, färre utbrott, bättre samspel med andra, ökad 
förståelse för förklaringar och mindre sekundära svårigheter) (Lögdahl, 1996). 
 

4.5 Beteendeterapi 
 
Beteendeterapi är en behandling som utgår från att individens problem beror på hans/hennes 
erfarenheter av bristande inlärning eller felinlärning. Därför är en kartläggning av 
bakomliggande orsaker till beteendet i fråga en förutsättning för en fungerande behandling. 
Terapin inleds med en beteendeanalys. Ordet analys kommer från det grekiska ordet ana´lysis 
och betyder upplösning i psykologiska sammanhang (Nationalencyklopedin, 2007). Det är en 
systematisk undersökning för att undersöka vad som stimulerar vissa beteenden och vilka 
förstärkningar som bibehåller dem (Egidius, 2002). Beteendeanalytiker anser att i ett 
beteendeanalytiskt behandlingsprogram bör följande 9 faktorer vara inkluderade (Lovaas, 1987 
och The National Autistic Society, 2003): 
 

1. Behavioristisk tyngdpunkt, vilket innebär att förutom att anpassa struktur och 
förstärkningsschema ska även andra vetenskapliga tillvägagångssätt tillämpas som att 
undersöka individens förmåga till språkimitation och hans/hennes sociala beteende.  

2. En till en undervisning, dvs. träning bör ske mellan terapeuten och individen i en 
omgivning utan något, eller någon, som kan distrahera.  

3. Integrering, dvs. syftet med att träningen sker enskilt mellan terapeuten och individen 
är att lära ut de färdigheter som behövs för att kunna umgås med andra på ett 
fungerande sätt.  
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4. Mångsidighet, dvs. behandlingen måste ske systematiskt och gradvis avanceras vilket 
kräver en kvalificerad terapeut.  

5. Intensitet i behandlingen upptäcktes vara av betydelse efter att en grupp barn med 
autism fick 40 timmar beteendeterapi i veckan i två år, medan en annan grupp fick 10 
timmar i veckan i två år. Resultaten visade att 10 timmar i veckan eller mindre hade 
samma påverkan som ingen terapi alls. För att få positiva resultat behövdes 40 timmar i 
veckan.  

6. Familjens medverkan, dvs. då barnets språk och andra färdigheter som utvecklas i 
skolan inte alltid används i andra miljöer är det viktigt att familjen medverkar och lär sig 
använda olika beteendeterapeutiska praktiska tillvägagångssätt.   

7. Tidig intervention. Terapin ska påbörjas så tidigt som möjligt, helst före 3,5 års ålder, då 
beteendeingripanden är speciellt effektivt på små barn. 

8. Individuella skillnader. För en del fungerar terapin bättre än för andra och hur en 
individ kommer att reagera på beteendeterapin är svårt att säga p. g. a individuella 
skillnader. 

9. Icke-aversiv intervention. När alternativa behandlingar inte har fungerat har 
beteendeanalytiker använt sig av avskräckande metoder (aversiva metoder) som olika 
bestraffningar när individens beteende har varit skadligt för individen själv. Idag 
används inte avskräckande metoder på individer inom det autistiska spektrumet utan 
har ersatts av förstärkning och funktionell analys. 

 
Vilken behandlingsmetod som ska tillämpas bestäms efter resultatet av beteendeanalysen 
(Nationalencyklopedin, 2007). 
 
Beteendemodifikation är beteckningen på de inlärningspsykologiska metoder som används vid 
beteendeterapi (Nationalencyklopedin, 2007) och som går ut på att ändra en individs 
reaktionsmönster till önskat beteende med hjälp av olika stimuli (Egidius, 2002). Denna metod 
hjälper individer med Aspergers syndrom att skaffa sig komplexa färdigheter i exempelvis språk 
och tal och i sociala färdigheter (Enigma omsorg, 2007). 
 

4.5.1 Kognitiv beteendeterapi (KBT) 
 
KBT har uppmärksammats alltmer och har gett bra resultat på olika beteendestörningar och 
används allt mer på barn med neuropsykologiska funktionshinder (Enigma omsorg, 2007). 
 
Det finns två grundläggande idéer i kognitiv beteendeterapi, att genom belöning uppnå ett 
önskvärt beteende och att utsätta individen för situationer eller objekt som upplevs obehagliga 
under säkra förhållanden (Eberhard, 2003). Terapin kombinerar kognitiva och 
beteendeterapeutiska ingripande på ett systematiskt sätt, (Nationalencyklopedin, 2007) och 
terapeuten försöker identifiera och förändra de tankeprocesser som leder till det oönskade 
beteendet (Eberhard, 2003). 
 
Målet med terapin är att terapeuten arbetar för att ändra nuvarande beteende, tankesätt och 
reaktionssätt hos individen som oftast är onormala eller illa anpassande och som kan 
förekomma vid olika psykiska tillstånd (Eberhard, 2003). Vidare, att söka individbaserade 
hypoteser om beteendets uppkomst och vilka konsekvenser som beteendet skapar. Utifrån dessa 
hypoteser prövas olika strategier för att minska negativa beteenden och i vissa fall även för att 
öka de positiva (Enigma omsorg, 2007).  
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Till att börja med gör terapeuten en bedömning där information samlas in för att kunna göra 
en individuell beteendeanalys för att bilda hypoteser om beteendets funktion, var det kommer 
ifrån och hur de vidmakthålls. Därefter diskuterar terapeuten och föräldrar fram ett 
behandlingsupplägg med tydliga och konkreta mål. Arbetet fortsätter även mellan sessionerna 
då föräldrar och barn får uppgifter att göra till nästa tillfälle vilket anses vara en viktig del i 
behandlingen. Denna terapiform lägger inte bara fokus på individen utan även på föräldrarna 
som får gå igenom en föräldraträning, en behandlingsform som bygger på KBT och positiv 
uppmärksamhet i kombination med tydlighet och struktur för att hjälpa föräldrar att bryta 
negativa mönster. (Enigma omsorg, 2007)  
 

4.5.2 Kognitiv terapi 
 
Denna terapiform utvecklades av Kelly, Ellis, & Beck (1960) refererad av Egidius (2002) och 
utgick från att individer med psykiska besvär har en negativ och felaktig syn på sig själva, sin 
omgivning och framtiden. Vidare att tankar, speciellt de tankemönster som är automatiserade, 
är avgörande för individens handlingar och känslomässiga reaktioner.  
 
En kombination av olika metoder inom den kognitiva terapin, till exempel verbala metoder 
tillsammans med insiktsbefrämjande eller beteendeinriktade har visat sig effektiva för att 
behandla depression, personlighetsstörningar och beteendestörningar (Nationalencyklopedin, 
2007). 
 

4.6 TEACCH – programmet 
 
Programmet TEACCH står för Treatment and Education of Autistic and Related 
Communication Handicapped Children och utformades i North Carolina för ca 30 år sedan 
och används idag ofta i Sverige. Pedagogiken är uppbyggd efter vissa principer (Waclaw, 1999) 
och tillämpas på mindre barn (Thimon, 2000): 
 

- Skapa en nära samverkan mellan föräldrar och de enheter som är involverade såsom 
förskola, skola eller gruppboende (Waclaw, 1999). 

- Ge barnet en strukturerad och organiserad vardag med rutiner och system (Thimon, 2000).  
- Sätt upp långsiktiga mål med träning som riktas mot de behov som vuxenlivet kan 

komma att ställa på individen.  
- Individualisera, då alla barn är unika, lägg stor vikt på att anpassa pedagogiken efter 

individen.  
 
Även visuell pedagogik används för att förtydliga för barnet vad han eller hon ska göra. 
Anpassningen sker efter barnets utvecklingsnivå och kan vara i form av teckningar, föremål eller 
i skrift. Det är barnet som står i fokus (Thimon, 2000) och han/hon ska alltid veta vad och hur 
mycket som ska göras, var det ska ske, hur länge samt vad som ska göras efter det att uppgiften är 
klar (Waclaw, 1999). 
 
TEACCH –pedagogiken har tre tidsperspektiv som utgångspunkt: omedelbara som har ett kort 
tidsperspektiv och måste vara exakta och tydliga, intermediära som omfattar tre månader till ett 
par år och avser grundläggande färdigheter som att lära sig läsa eller skriva samt långsiktiga som 
omfattar framtidsutsikterna, dvs. mål att sträva mot. Genom att anpassa arbetet efter barnets 
kunskapsförmåga skapas självständighet hos barnet (Thimon, 2000). 
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4.7  ”Auditory Integration Training” 
 
En fransk läkare och specialist inom öron-näsa-hals, vid namn Guy Berard refererad av Autism 
(2007) och Behandling Förening Autism (2007) visade att hörsel – och beteendestörningar 
hade ett samband då ljudkänslighet, inlärnings – och beteendeproblem hängde ihop (Sjöholm-
Lif, 2006). År 1963 utvecklade Berard ”Auditory Intergration Training” refererad av Autism 
(2007) och Behandling Förening Autism (2007). Det är en behandling för den abnorma hörsel 
som många inom det autistiska spektrumet har. Under behandlingen sitter patienten tyst och 
lyssnar på filtrerad musik via en apparat som kallas Audiokinetronen. Resultaten visade att 
individen med Asperger visade på förbättrade sociala beteenden och hörselkänsligheten var 
delvis eller helt borta efter att ha genomgått behandlingen. Edelson (1999) utförde ett blindtest 
(där försökspersonen inte får veta vilken av de alternativa behandlingsmetoderna han/hon 
genomgår) på metoden och fann det positiva resultatet att det finns en nytta med behandlingen 
trots att inget tyder på en botande effekt. 
 
 
5. Olika behandlingsmetoders effektivitet 
 

5.1 Effekter på fysiska symtom. 
 
De motoriska svårigheterna kan genom deltagande i individuella sporter så som simning eller 
ridning hjälpa individen att öva motoriska färdigheter då reglerna inte ändras oväntat i dessa 
sporter. 
 

5.2 Effekter på kognitiva symtom. 
 
Känsligheten för beröring och känslan från olika material är svårt att göra något åt och är något 
som kommer att vara livet ut. Men problematiken med den höga känsligheten för ljud kan 
genom Berards teknik ”Auditory Integration Training” långsamt vänjas bort då individen 
utsätts för olika ljud. 
 
Inom kognitiv beteendeterapi söks hypoteser om beteendets uppkomst och varför det vidhålls, 
något som även sker under analysstadiet i beteendeterapi. Dessa terapiformer kan användas för 
att se vad det är som har skapat behovet av en viss rutin, men även för att se vilka rutiner som 
är enkla att bryta. Vissa rutiner kan vara sammankopplade med känslor och dessa kan sätta 
igång att en rutin utförs. Genom beteendeterapi och/eller kognitiv beteendeterapi kan 
reaktionsmönster och tankesätt hos individen ändras och när dessa har ändrats utlöser inte 
känslotillståndet rutinerna längre. 
 
Beteendemodifikation är en metod som används i beteendeterapi och kan hjälpa individen att 
erhålla mer komplexa färdigheter i språk och tal. TEACCH hjälper till att lära individen att 
använda språket i tal och skrift. Genom inlärning i form av träning kan 
kommunikationsförmågan arbetas upp, dvs. hur språket ska användas. Samtalsbehandling 
används för att utveckla det sociala samspelet, men svårigheterna med språket kan även minska 
till följd av att interaktionen med andra människor härigenom ökar. 
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Individens specialintresse är något som kommer att finnas livet ut och uppmuntras inte att 
försöka tas bort. Däremot kan olika strategier läras in för att minska tiden som ägnas åt intresset 
och på så sätt förhindra att det dominerar individen helt och hållet. 
 
Mot de sekundära svårigheterna som bland annat depression, ångest, hyperaktivitet och 
personlighetsstörningar kan behandling i form av medicin, individterapi, samtalsterapi och 
kognitiv terapi användas för att lindra dessa symtom.  
 

5.3 Effekter på socioemotionella symtom. 
 
Individer med Aspergers kan genom träning lära sig hur de ska bete sig för att kunna interagera 
med andra på bästa möjliga sätt. Det effektivaste sättet är att träningen sker i dess naturliga 
miljö och att informationen som ges är klar och tydlig till exempel genom att använda sig av 
sociala berättelser för att konstatera att en förståelse finns/har skapats. Att delta i gruppterapi 
ger individen en möjlighet att umgås och träna sociala färdigheter med andra likasinnade, men 
även individterapi används för att öka förmågan att interagera med andra individer. Vidare 
används även beteendemodifikation för att hjälpa till att öka komplexa sociala färdigheter. 
 
Tabell 2. Jämförelse mellan olika behandlingsmetoders effekter på olika symtom. 
 

 Motorik Språk Socialt 
samspel 

Specialintresse Rutiner Perceptuell 
känslighet 

Sekundära 
svårigheter 

Medicinsk 
behandling 

      x 

Inlärning  x x x x    
Gruppterapi    x     
Individterapi   x    x 
Samtalsbehandling   x x    x 
Beteendeterapi  x x  x   
KBT     x   
Kognitiv terapi       x 
TEACCH  x      
Auditory 
Integration 
Training 

     x  

 
 

5.4 Den optimala behandlingsmetoden? 
 
Det finns ingen behandling som botar Aspergers syndrom, men mycket kan göras med 
stödjande insatser. Då de individuella behoven skiljer sig åt från individ till individ finns det 
ingen optimal behandlingsmetod som kan passa alla. 
 
Först bör föräldrar, lärare och andra tänka på nödvändigheten av intensiv undervisning och 
behovet av anpassning till omgivningen många gånger varierar från individ till individ och över 
tid. Därför är det de individuella behoven som först och främst måste styra vilken hjälp som är 
aktuell och som ska sättas in.  
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Vid inlärning kan det vara av stor vikt att använda ordet ”regel” när vad som är rätt och fel ska 
läras in, då en person med Aspergers syndrom ofta tänker på ett regelmässigt sätt och därför har 
lättare att hålla sig till fasta och konkreta regler och rutiner. Det är även av stor betydelse att 
inlärningen börjar så tidigt som möjligt för att erhålla bästa resultat och att individen 
uppmuntras till att prova på olika saker. 
 
Tydlighet är också något som bör betonas, det är viktigt att alltid vara tydlig och att inte ta något 
för givet som förälder, annan anhörig eller lärare. När barnet blir äldre är det lätt att ta för givet 
att barnet kommer ihåg från tidigare gjorda uppgifter och förklarar därför bara det nya i 
momentet och inte hur det gamla och nya hör ihop.  
 
Individer med Aspergers syndrom är duktiga att lära sig fakta. Att pressa individen att lära sig 
något går dock inte. Inlärning måste vara kul och motivationen måste finnas. Det går bara att 
lära sig saker till en viss gräns, ingen kan lära sig allt. 
 
Det är av stor betydelse att se till att motivationen att vilja lära sig finns hos individen och att 
uppmuntra individen att våga försöka. Hänsyn till vad som motiverar individen och använda sig 
av det när något nytt ska introduceras måste tas t.ex. i kombination med något individen tycker 
om såsom specialintresset. Genom olika strategier kan tillgången av intresset begränsas och 
kontrolleras så att det inte dominerar individens liv. 
 
För att underlätta träningen av sociala sammanhang bör situationen beskrivas med hjälp av 
sociala berättelser så att individen med Aspergers får en förståelse för vad som kommer att ske 
under träningen och varför. Stress och osäkerhet är saker som kan hämma uppmärksamheten 
och därför är det viktigt att vara övertydlig så att uppgiften blir tydlig.  
 
Det traditionella sättet att förmedla kunskap är att lära ut fakta, men det räcker inte, utan 
inlärning bör ske genom erfarenhetsbaserad inlärning (”learning by doing”). Vid all sorts 
inlärning är det bra att påpeka i vilka sammanhang informationen och handlingssättet kan 
tillämpas då individer med Aspergers syndrom har svårt att generalisera och överföra kunskap 
till andra situationer.  
 
Då vikten av att se alla med Aspergers syndrom som enskilda individer är TEACCH-metoden 
ett av de hjälpmedel som bör föredras då det är en individuellt anpassad pedagogik och som 
bygger på ett nära samarbete mellan föräldrar och experter samt skapar en struktur och ett 
visuellt stöd som är viktigt för inlärningen. Hela metoden behöver dock inte tillämpas utan 
delar av TEACCH kan plockas ut och anpassas till individen och/eller tillfället. Då det är lätt 
att överskatta förmågan att förstå talspråket hos individer med Aspergers kan den visuella 
informationen från TEACCH–programmet användas för att hjälpa till att förtydliga och för att 
försäkra sig om förståelse.  
 
En kombination av beteendeterapi och kognitiv terapi är något att föredra då beteendeterapin 
uppmärksammar och belönar individens positiva beteenden och bortser från de negativa medan 
den kognitiva terapin, å andra sidan, fokuserar på att ändra tankesättet kring problemet och öva 
på att stå emot de impulser som uppkommer. 
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6. Diskussion 
 
Många går genom hela livet sökande efter ett svar, ett svar på vad som är fel. Hoppet om att 
hitta en förklaring finns hela tiden och att få diagnosen Aspergers syndrom är för många en 
lättnad, att äntligen få ett svar på vad som är fel och därigenom en förståelse för den drabbade 
individen och dennes närstående och omgivning. 
 
Diagnos är ett ord som ofta associeras med sjukdom. Något som är viktigt att vara medveten om 
är att, trots att en diagnos ställs, är Aspergers syndrom ett tillstånd och inte en sjukdom som 
individen plötsligt insjuknar i, utan det är något som har funnits där från början. Därför kan 
symtomdiagnos anses vara ett bättre ord att använda vid Aspergers syndrom och andra 
autistiska störningar för att minska associeringen till sjukdom.  
 
Då kännedom om samhällets oskrivna regler vid sociala interaktioner inte finns hos en person 
med Aspergers syndrom kan de oavsiktligt säga eller göra saker som kan såra andra individer 
utan att vara medvetna om det. När de däremot fått alla regler förklarat för sig följs dessa nästan 
på ett mekaniskt sätt och oftast in i minsta detalj. Ett försök att ge en förklaring av tillståndet är 
genom att säga att en individ med Aspergers syndrom förstår teoretiskt det andra individer 
förstår intuitivt. 
 
Det debatteras om Aspergers syndrom ska förbli en egen diagnos eller inte. En diagnos behövs 
och är en fördel, speciellt för alla de med autismliknande störningar, men som inte har en 
utvecklingsstörning eller språkförmåga. Med hjälp av en diagnos skulle fler kunna fångas upp, 
dvs. även de som inte uppfyller kraven för autism men som har brister i områden som socialt 
samspel och kommunikation. 
 
Att få diagnosen är avgörande för att få den hjälp som individen är berättigad till enligt Lagen 
om stöd och service (LSS). Aspergers syndrom upptäcks oftast genom en nedsatt förmåga med 
både den språkliga och icke-språkliga kommunikationen, problem med att klara av sociala 
samspel samt en annorlunda beteenderepertoar. Individer som misstänks ha Aspergers syndrom 
bör genomgå en utredning för att fastställa om någon neurologisk störning finns. 
 
Den vanliga vården har för få resurser för en person med Aspergers syndrom då han/hon 
behöver tillgång till en grupp av olika experter, allt från logoped till en speciell arbetsförmedlare 
och ett team som gör uppföljningar. Det kan vara av betydelse att lägga vikt vid egenskaperna 
hos de individer som ska arbeta med människor som har Aspergers syndrom. Egenskaper som 
tålamod, inte ha lätt för att känna sig avvisad, förmåga att pröva nya metoder, osv. bör betraktas 
som meriterande. 
 
De stödinsatser individen behöver måste planeras utförligt och framförallt genomföras korrekt 
för att ge så produktiv och bra hjälp som möjligt. Något som försvårar är att tillståndet till stor 
del upplevs som opåverkat av medicinsk behandling samt att det, trots att diagnosen är 
densamma, föreligger stora individuella skillnader som gör det svårt att generalisera över 
individer. Därför är det viktigt att behandlingen anpassas efter individens förmåga och 
begåvningsnivå då även begåvning har visat sig ha betydelse för resultaten. Givetvis måste alla 
inblandade ha en god förståelse för, och goda kunskaper, om Aspergers syndrom. 
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Hur mycket information anhöriga får av de team som utreder individen är olika och ofta 
beroende på var i landet man bor. Under utredningen är det det utredande teamet som har 
ansvaret att stötta, ge råd, osv. men när habiliteringen sätts igång är det den senare 
verksamheten som tar över rollen att stötta och ge hjälp. Det finns orter där utredning och 
habilitering sker inom samma organisation (t.ex. habilitering) och där teamet stöttar familjen 
under både utredning och habilitering (Personlig kommunikation med S-O Dahlgren, leg. 
Psykolog, fil dr. 2007-02-22). 
 
Efter att ha blivit mer insatt i Aspergers syndrom har det blivit tydligt och klart att kriterierna 
bör omformuleras och enhetliggöras då Aspergers syndrom är en beteendemässigt definierat 
diagnos och därför beroende av enskilda läkares bedömning. Skapar inte användandet av olika 
kriterier problem för alla involverade? Risken att feldiagnostisera eller att missa att ställa en 
diagnos ökar om läkare använder sig av olika bedömningsunderlag. Förhoppningsvis ändras 
detta i takt med ökade kunskaper och ökad förståelse för tillståndet, så att problematiken med 
att ställa diagnos inte längre kvarstår och rätt hjälp kan erbjudas. 
 
Enligt diagnoskriterierna ICD-10 och DSM-IV ska det inte förekomma en kliniskt signifikant 
försening i den kognitiva och språkliga utvecklingen som inte stämmer överens med 
normalutvecklingen. Erfarenhet från föräldrar och läkare visar att detta inte stämmer med 
verkligheten. Läkare har uppmärksammat att endast ett fåtal individer helt och hållet uppfyller 
kriterierna för Aspergers så som de anges i diagnosmanualerna. Anledningen är att de flesta har 
en avvikande språklig utveckling som barn. Men hur ska ett barn som är sen i sin språkliga 
utveckling eller de med kommunikationssvårigheter trots en normal språkutveckling 
klassificeras? Kanske ska även en försenad kognitiv och språklig utveckling inkluderas för att 
minska risken att barn inte blir diagnostiserade.  
 
De barn som får sin diagnos senare i livet, blir feldiagnostiserade eller inte blir diagnostiserade 
alls, går miste om den hjälp i början av levnadsåren som är viktig för all inlärning och som 
behövs för att kunna hjälpa dem att uppfylla de behov och krav som ställs senare i livet. 
 
Trots inlärda sociala regler och standarfraser att hålla sig till vid socialt umgänge finns 
svårigheterna ändå mer eller mindre kvar och märks tydligt vid nya situationer eller människor. 
Trots att individer med Aspergers syndrom har ett gott utantillminne är det viktigt att komma 
ihåg att även ett sådant har sin begränsning. 
 
Intresset hjälper många med Aspergers att skapa ett självförtroende och att försöka motarbeta 
specialintresset skulle kunna skapa mer problem än nytta, (om intresset i sig inte är en fara för 
individen). Det finns en viss trygghet i intresset, det är ett område där individen är duktig och 
kan slippa känna oro inför. Om den intellektuella begåvningen tas tillvara kan intresset i vuxen 
ålder leda till val av yrke där individen med Aspergers ofta anses vara experter inom området.  
 
En individ med Aspergers syndrom har många gånger svårt att kommunicera, trots ett stort 
ordförråd. Ett resultat av det är att individen ofta blir missuppfattad. Tyvärr gäller detta även de 
utbrott som kan uppstå vid förvirring, exempelvis när individen inte förstår eller när en plötslig 
förändring sker. Utbrotten uppfattas ofta som ilska istället för ett tecken på bristande förståelse 
för vad som händer eller en känsla av att inte kunna förklara så att andra individer förstår.  
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Den pedagogiska delen i behandlingsmetoderna som erbjuds kommer nog att fortsätta att vara 
en central punkt under en lång tid framöver. Mer forskning inom området behövs för att finna 
nya metoder och för att försöka hitta den behandlingsmetod som har bäst effekt.  
 
Möjligheten att leva ett självständigt liv är begränsade för en individ med Aspergers syndrom, 
men med dagens behandlingsmetoder och den ökande kunskapen om tillståndet ökar deras 
möjligheter.  
 
Mer resurser och ett större pedagogiskt samarbete mellan familjer och verksamma inom 
området måste till för att öka kompetensen hos assistansen. Att skapa mer resurser innebär 
högre kostnader, pengar som måste investeras men det är en investering i framtiden. 
 
Den befintliga behandlingsforskningen visar att en strukturerad och tydliggörande pedagogik är 
effektiv som behandlingsmetod för Aspergers syndrom. Men dokumentation av, och forskning 
inom, respektive behandlingsområde är bristfällig. Mer vikt på behandlingsforskning och 
kunskap om de metoder som finns behövs, men även en utveckling av de befintliga metoderna 
då kunskapen om, och förståelsen för, tillståndet hela tiden ökar.  
 
Förståelse är inte samma sak som förklaring. Förståelse är tolkningar av något meningsfullt, där 
individen tillgodogör sig det tankemässiga innehållet i ett yttrande, en handling och i 
föreställningar. Det är vårt förhållningssätt till tillvaron vilket skapas inom en humanistisk 
referensram. Men genom att ha förklarat vad Aspergers syndrom är och innebär hoppas 
författaren att en ökad förståelse om tillståndet har skapats hos läsaren. 
 
En litteraturstudie ansågs vara en lämplig metod för att på bästa sätt uppfylla arbetets syfte och 
för att undvika de etiska problem som kan uppkomma vid ett enkät- eller intervjuförfarande. 
 
Trots en medvetenhet om att mer litteratur finns än den som har använts i detta arbete, är det 
som har använts tillräcklig för att uppfylla syftet och besvara frågeställningarna. De texter som 
redovisas i arbetet ansågs lämpliga att använda för att spegla funktionshindret men även för att 
på bästa sätt spegla bilden av en individ med Aspergers syndrom. Då betydelsen av 
individualiteten hos människor med Aspergers syndrom inte får försummas kan föreliggande 
arbete förhoppningsvis leda till en större möjlighet att skapa en mer generell bild av 
funktionshindret som är värdefull för många parter i samhället och för samhället i stort. 
 
 
7. Informationssidor för den intresserade 
 
Det finns kurser på olika universitet inriktade mot autism och autismspektrumsstörningar, en 
del kurser försöker täcka hela området medan andra är mer specifika t.ex. kurser i 
beteendeanalys. Det finns även kurser som drivs av föreningen Autism samt av en del privata 
företag. Mer allmänt är Internet en bra källa och föreningar som Riksföreningen för Autism 
(Personlig kommunikation med S-O Dahlgren, leg. psykolog, fil dr. 2007-02-22). 
 

- Riksföreningen autism, www.autism.se  
 
RFA Utbildningscenter Autism AB är en intresseorganisation och ett av RFA helägt 
bolag utan vinstintresse. De bedriver utbildning och arbetar med att sprida kunskap om 

http://www.autism.se/
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autism och autismliknande tillstånd till personer med funktionshindret, närstående och 
professionella. RFA samarbetar med forskare och praktiker från bland annat Sverige, 
USA, England och Belgien. RFA har ett nära samarbete med Växjö och Örebro 
universitet där en 20-poängsutbildning om autism och autismliknande tillstånd finns 
tillgänglig. RFA erbjuder även utbildningar som leder till fördjupade kunskaper inom 
vissa ämnesområden och uppdragsutbildningar anpassade efter kundens önskemål och 
behov. Utöver det tillhandahålls informationsmaterial i form av medlemstidningen 
Ögonblick, skrifter, videofilmer, broschyrer och artiklar men även aktiviteter som 
föräldragrupper, familjearrangemang och studiecirklar för att nämna några. 

 
- Asperger centrum,  www.aspergercentrum.nu 

 
Aspergercenter ligger i Stockholm och erbjuder råd och stödinsatser med speciell 
kunskap om diagnosen och om de förutsättningar funktionshindret för med sig. De 
tillhandahåller råd och stöd i form av samtal, information om lagstiftning, försäkring, 
men även med att hjälp till att planera och strukturera vardagen. De ger även 
rekommendationer till strategier som kan hjälpa individen med Aspergers syndrom och 
dennes familj samt stöd vid kontakt med de olika myndigheterna.  

 
- Autism föreningen i GTB, http://www.goteborg.autism.se/ 
 

På denna hemsida finns det bland annat länkar till olika offentliga sektorer, föreningar, 
hemsidor och andra handikappsorganisationer. 

 
- Ågrenska,  http://www.agrenska.se/ 
 

Ågrenska bedriver verksamhet utifrån ett helhetsperspektiv för barn och ungdomar 
oavsett funktionshinder, deras familjer och professionella som i sitt arbete möter 
individer med olika tillstånd. Verksamheten erbjuder kurser, seminarier och utbildning 
om Aspergers syndrom framförallt om flickor med Aspergers men även om pojkar. De 
erbjuder även hjälp mot aneroxia nervosa, tillhandahåller nyhetsbrev och 
sommarverksamheter dit barn med sina familjer kan komma och träffa andra individer i 
samma eller liknande situationer.  

 
- Autismforum, (www.autismforum.se)  
 

Här finns mycket information om autism och Aspergers syndrom med även en sida med 
olika webbsidor som tillhandahåller information om de båda tillstånden.  

 
- Stockholms läns landsting, www.vardguiden.se  
 

På deras hemsida finns information om Aspergers syndrom och vem individer ska 
vända sig till samt telefonnummer. På hemsidan finns dessutom länkar till en expert 
panel där individer med eller utan Aspergers syndrom kan ställa frågor om tillståndet 
och där avsändaren har möjlighet att vara anonym om så vill. 

 
 
 

http://www.aspergercentrum.nu/
http://www.goteborg.autism.se/
http://www.agrenska.se/
http://www.autismforum.se/
http://www.vardguiden.se/
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Bilaga 1. 
Diagnoskriterier för Asperger syndrom enligt Gillberg (1989) citerat av Kaland (2004), sid 18: 
 

1. Stora svårigheter ifråga om ömsesidig social kommunikation (minst två av följande): 
a) nedsatt förmåga till kontakt med jämnåriga. 
b) likgiltighet ifråga om kontakt med jämnåriga. 
c) nedsatt förmåga att uppfatta sociala umgängessignaler. 
d) socialt och emotionellt opassande beteende. 

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

a) som utesluter 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 är entonig, gäll eller på ett annat sätt avvikande. 
e) bristande språkförståelse inklusive missförstånd ifråga om ordens 

bokstavliga/underförstådda innebörd. 
 

5. Problem ifråga om icke-verbal kommunikation (minst ett av följande): 
a) begränsad användning av gester. 
b) klumpigt, tafatt kroppsspråk. 
c) mimikfattigdom. 
d) avvikande ansiktsuttryck. 
e) egendomlig, stel blick. 

 
6. Motorisk klumpighet 

a) dåligt resultat vid utvecklingsneourologisk undersökning. 
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Bilaga 2. 
Diagnoskriterier för Aspergers syndrom enligt ICD-10 (WHO,1993) citerat av Kaland (2004), 
sid 16-17: 
 

1. Avsaknad av någon klinisk signifikant generell försening i språklig eller kognitiv 
utveckling. 

Diagnosen förutsätter att enstaka ord uttalats vid tvåårsålder eller tidigare och att barnet börjat 
använda kommunikativa fraser i treårsåldern eller tidigare. Förmågan att klara sig själv, 
anpassningsförmågan och nyfikenhet på omgivningen bör under de första tre levnadsåren ligga 
i nivå med en normal intellektuell utveckling. Den motoriska utvecklingen kan emellertid vara 
något försenad och motorisk klumpighet är ett vanligt (men inte nödvändigt) diagnoskriterium. 
Isolerade specialförmågor, ofta relaterade till onormala intressen är vanliga men inget krav för 
att en diagnos ska kunna ställas. 
 

2. Kvalitativa avvikelser i ömsesidig social interaktion (minst två av följande): 
a) Kan inte använda ögonkontakt, ansiktsuttryck, kroppshållning och gester på ett 

adekvat sätt i umgänget med andra. 
b) Oförmågan att etablera (på ett sätt som överensstämmer med mental ålder trots 

upprepade möjligheter) vänskapsband till jämnåriga som innefattar en utväxling 
av intressen, aktiviteter och känslor.  

c) Bristande socioemotionell växelverkan som visar sig i ofullständiga eller 
avvikande reaktioner på andra människors känslor, och/eller bristande förmåga 
att anpassa sig till det sociala sammanhanget, och/eller dålig integration av 
socialt, emotionellt och kommunikativt beteende.  

d) Delar inte spontan glädje, intressen eller aktiviteter med andra människor (har 
till exempel inget behov av att för andra människor, visa, ta fram eller peka ut 
saker som han eller hon tycker är intressanta). 

 
3. Begränsade, upprepade och stereotypa beteendemönster, intressen och aktiviteter 

(minst två av följande): 
a) Överdriven upptagenhet av en eller flera stereotypa och begränsade intressen, 

som är onormala med hänseende på innehåll eller inriktning, en eller flera 
intressen som är avvikande vad gäller intensitet och begränsning, men inte när 
det gäller innehåll eller inriktning.  

b) Till synes tvångsmässigt beroende av specifika, icke-funktionella rutiner eller 
ritualer.  

c) Stereotypa och repetitiva motoriska ovanor som omfattar hand-/fingerviftningar 
eller – vridningar, eller komplexa rörelser med hela kroppen. 

d) Upptagenhet av delar av föremål eller icke-funktionella delar av leksaker (som 
föremålets lukt, hur ytan känns, eller det oljud eller de vibrationer föremålet ger 
ifrån sig). 
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Bilaga 3. 
Diagnoskriterier för Asperger syndrom enligt DSM-IV-TR citerat av Gillberg (1997) sid 25. 
 

1. Kvalitativt nedsatt förmåga till social interaktion (minst två av följande): 
a) påtagligt bristande förmåga att använda varierad ickeverbala beteenden såsom 

ögonkontakt, ansiktsuttryck, kroppshållning och gester som ett led i den sociala 
interaktionen.  

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

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

d) brist på social eller emotionell ömsesidighet. 
 

2. Begränsade, repetitiva eller stereotypa mönster i beteende, intressen och aktiviteter 
(minst ett av följande): 

a) omfattande fixering vid ett eller flera stereotypa och begränsade intressen som är 
abnorma i intensitet eller fokusering. 

b) oflexibla fixeringar vid specifika, oändamålsenliga rutiner eller ritualer. 
c) stereotypa och upprepande motoriska manér (t ex vifta eller vrida händerna eller 

fingrarna, komplicerande rörelser med hela kroppen). 
d) enträgen fascination inför delar av saker. 

 
3. Störningen orsakar kliniskt signifikant nedsättning av funktionsförmågan i arbete, 

socialt eller i andra viktiga avseenden. 
 

4. Ingen klinisk signifikant försening av den allmänna språkutvecklingen (t ex enstaka 
ord vid tvåårsålder, kommunikativa fraser vid treårsålder). 

 
5. Ingen klinisk signifikant försening av den kognitiva utvecklingen eller i utvecklingen 

av åldersadekvata vardagliga färdigheter, adaptivt beteende (utöver social interaktion) 
och nyfikenhet på omgivningen i barndomen. 

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

schizofreni är inte uppfyllda. 
 


