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Sammanfattning

Bakgrund:    Autism är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning med symtom som 

förekommer i olika svårighetsgrad. För att få diagnosen autism krävs 

problem från två huvudområden; varaktiga brister i förmågan till social 

kommunikation och social interaktion i ett flertal olika sammanhang och 

begränsade, repetitiva mönster i beteende, intressen eller aktiviteter. 

Begreppet neurodiversitet innebär ett alternativt synsätt på autism där 

diagnosen betraktas som en del av den mänskliga mångfalden snarare än en 

funktionsnedsättning. Tidigare studier har visat att sjuksköterskor har ett 

behov av ökad kunskap om autism för att kunna ge ett bättre bemötande till 

dessa patienter. 

Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa hur personer med autism 

upplever att få och att leva med sin diagnos.

Metod: En litteraturöversikt enligt Friberg (2012) har genomförts. Tio vetenskapliga 

artiklar användes till resultatet, varav åtta kvalitativa artiklar och två artiklar 

med mixad metod. Artiklarna hämtades från databaserna Academic Search 

Complete, Cinahl Complete, Medline och PsycInfo. 

Resultat: Två huvudteman med tillhörande underteman identifierades. Under temat Att

få diagnosen autism redogjordes för deltagarnas känslomässiga reaktioner på

att få en diagnos, de svårigheter att få en diagnos som många deltagare 

upplevde samt den process det innebar att acceptera sin diagnos. Under 

temat Att leva med autism framkom att många deltagare upplevde både 

positiva och negativa aspekter av att ha autism. Sociala svårigheter och 

psykisk ohälsa var vanligt förekommande men ett flertal deltagare hade lärt 

sig strategier för att klara av sociala situationer bättre. De uttryckte ett behov

av stöd från omgivningen och flera deltagare hade stora kunskaper om sin 

egen diagnos som de önskade att sjukvården och samhället tog hänsyn till. 

Diskussion: Litteraturöversiktens resultat diskuterades utifrån tidigare forskning och Phil 

Barkers tidvattenmodell. Författaren diskuterade vad det innebar för 

deltagarna att få diagnosen autism och att leva med autism, hur autism kan 

yttra sig hos kvinnor samt deltagarnas upplevelser i mötet med sjukvården.

Nyckelord: Autism, patientupplevelse, diagnos, neurodiversitet, tidvattenmodellen

 



Abstract

Background: Autism is a neurodevelopmental disorder with symtoms that occur in 

different severity. To diagnose autism, problems are required from two 

main areas; persistent deficits in social communication and social 

interaction across contexts and restrictive, repetitive patterns of behavior, 

interests, or activities. The concept of neurodiversity represents an 

alternative approach to autism, where the diagnosis is considered as part of 

human diversity rather than a disability. Previous studies have shown that 

nurses need a better understanding of autism in order to provide better care 

for these patients.     

Aim: The aim of this literature review was to illuminate the experience of 

recieving and living with a diagnosis of autism. 

Method: A literature review according to Friberg (2012) has been conducted. Ten 

scientific articles were used for the reults, of which eight qualitative 

articles and two articles of mixed methods. The articles were collected 

from the databases Academic Search Complete, Cinahl Complete, Medline 

and PsycInfo.  

Results: Two main themes with associated subthemes were identified. The 

participants' emotional responses to diagnosis, the difficulty of receiving a 

diagnosis that many participants experience and the process of accepting 

the diagnosis were accounted for under the theme Receiving a diagnosis of 

autism. Many participants experienced both positive and negative aspects 

of having autism, which emerged under the theme Living with autism. 

Social difficulties and mental illness were common but a number of 

participants had learned strategies to better manage social situations. They 

expressed a need for support from their surroundings and several 

participants had acquired extensive knowledge of their own diagnosis that 

they want the public and professionals to take into account.     

Discussion: The results were discussed in relation to previous studies and the Tidal 

Model. The author discussed what it meant for the participants to be 

diagnosed and to live with autism, how autism can be expressed in females 

and the participants' experiences with healthcare.

Keywords: Autism, patient experience, diagnosis, neurodiversity, the Tidal Model
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1. Inledning                                                                                      

Jag har valt att undersöka hur personer med autism upplever att få och att leva med sin 

diagnos. Min ingång till ämnet är att jag har personlig erfarenhet av autism från min 

omgivning. Genom att ha lärt mig mer om detta tycker jag att det ofta finns en stereotyp 

och onyanserad bild i samhället av personer med autism, med många fördomar och 

negativa beskrivningar. Min föreställning är att det även saknas tillräcklig kunskap om 

autism inom stora delar av sjukvården. I denna litteraturöversikt vill jag belysa hur 

personerna själva upplever att leva med diagnosen. Utifrån resultatet vill jag även komma

med förslag på hur kunskapen om och förståelsen för personer med autism kan öka inom 

sjukvården. Under sjuksköterskeutbildningen har vi inte fått lära oss något om autism, så 

med min litteraturöversikt hoppas jag kunna bidra till att kunskapen bland sjuksköterskor 

ökar. 

2. Bakgrund

2.1. Autism i ett historiskt perspektiv

Berättelser om personer som sannolikt haft autism har förekommit ända tillbaka till 

medeltiden (Wing, 1996/ 2012). Under historiens gång har läkare och psykologer 

beskrivit enstaka individer med ett autistiskt beteende utan att fundera över om det kunde 

finnas flera med liknande problem. Inte förrän på 1940-talet beskrev de båda läkarna Leo 

Kanner och Hans Asperger, oberoende av varandra, grupper av barn med gemensamma 

beteendemönster. Leo Kanner talade om att barnen hade ”tidig barndomsautism”, vilket 

bland annat kännetecknades av brist på känslomässig kontakt med andra människor och 

insisterande på enformighet och repetitiva rutiner. Hans Asperger i sin tur skrev om en 

grupp barn och ungdomar med ett lite annat beteendemönster än Kanners barn. 

Gemensamma drag hos dem var bland annat naivitet, opassande sociala närmanden, god 

grammatik och vokabulär men svårigheter att föra samtal, och specialintressen.

Teorierna om vad autism är och beror på har också förändrats genom åren (Wing, 

1996/ 2012). För länge sedan fanns det tankar om att barn med autism var ”bortbytingar”,

enligt de berättelserna hade troll rövat bort människobarn och lämnat trollbarn i deras 

ställe. Andra övernaturliga förklaringar var att barnen var besatta av demoner. Mot slutet 

av 1800-talet talades det om att det kunde röra sig om en psykos hos barn, så kallad 

”barndomspsykos”. Från början av 1900-talet och framåt började psykiatrin influeras allt 

mer av psykoanalytiska teorier. Det medförde att autism sågs som en emotionell störning 
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och föräldrar skuldbelades för att genom felaktig uppfostran vara orsak till sina barns 

problem. Mammorna till barn med autism blev särskilt anklagade, begreppet 

”kylskåpsmammor” användes ibland för att beskriva känslokalla överklassmödrar som 

inte kunde knyta an till sina barn (Rasmussen, 2014). Först på 1970- och 80-talet började 

det föras fram idéer om ett bredare autismspektrum där både de symtom som Leo Kanner 

och Hans Asperger beskrev ingick (Wing, 1996/ 2012).

 

2.2. Diagnosen autism

Autism är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (Rasmussen, 2014). Det är en bred 

diagnos, begreppet autismspektrum brukar användas för att visa att det handlar om flera 

symtom som kan förekomma i olika grad (Zander, 2014). Största delen av den forskning 

som finns har kommit fram till att autism i de allra flesta fall är medfött. Prevalensstudier 

gjorda i Europa och Nordamerika visar att 0,6 till 1 procent av befolkningen har autism 

(Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2013). Personer med autism kan 

vara väldigt olika varandra men för att få diagnosen krävs att en person har varaktiga 

brister i förmågan till ömsesidigt socialt samspel, kommunikation och beteende- och 

föreställningsförmåga (Zander, 2014). I den senaste diagnosmanualen DSM-5 är nu alla 

diagnoser inom autismspektrum samlade i en enda diagnos; autism (eng. autism spectrum

disorder, ASD) (American Psychiatric Association, 2014). I den tidigare upplagan DSM- 

IV-TR fanns det flera olika diagnoser; autistiskt syndrom, Aspergers syndrom, 

desintegrativ störning hos barn samt genomgripande störning i utvecklingen utan närmare

specifikation (Dahlgren, 2015). I denna litteraturöversikt kan dock tidigare benämningar, 

såsom Aspergers syndrom och högfungerande autism, även förekomma.

2.3. Diagnoskriterier och vanliga svårigheter

Grunden i autism är, som det definieras i DSM-5, problem från två olika huvudområden; 

varaktiga brister i förmågan till social kommunikation och social interaktion i ett flertal 

olika sammanhang och begränsade, repetitiva mönster i beteende, intressen eller 

aktiviteter (American Psychiatric Association, 2014). Under det första kriteriet ingår 

bristande förmåga till social ömsesidighet, som kan innebära sådant som att en person 

har ett avvikande sätt att närma sig andra, endast i begränsad utsträckning delar med sig 

av intressen eller känslor, eller inte alls tar initiativ eller ger gensvar vid sociala 

interaktioner. Det andra kriteriet är bristande förmåga till icke-verbalt kommunikativt 

beteende vid sociala interaktioner, och det kan rymma sådant som att en person har 
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bristande samstämmighet mellan verbal och icke-verbal kommunikation, avvikelser i 

ögonkontakt och kroppsspråk, bristande förståelse för och användning av gester eller att 

personen inte alls använder sig av ansiktsuttryck och icke-verbal kommunikation. Det 

tredje kriteriet är bristande förmåga att utveckla, bevara och förstå relationer, och i det 

kan ingå svårigheter att ändamålsenligt anpassa sitt beteende till olika sociala situationer, 

problem med att leka låtsaslekar med andra eller att skaffa vänner, eller avsaknad av 

intresse för jämnåriga. För att få diagnosen måste en person ha problem från alla tre 

områden.

När det gäller det andra huvudkriteriet så krävs det att en person uppfyller minst två av

fyra möjliga kriterier (American Psychiatric Association, 2014). Det första av dessa är 

stereotypa eller repetitiva motoriska rörelser, eller stereotypt eller repetitivt tal eller bruk

av föremål, och här kan ingå exempelvis upprepande av fraser, att rada upp leksaker eller 

kasta föremål. Det andra kriteriet är att en person insisterar på att inget ska förändras i 

vardagen, oflexibel fixering vid rutiner eller ritualiserade mönster i verbala eller icke-

verbala beteenden, såsom exempelvis att ha svårt med omställningar, bli upprörd över 

små förändringar eller att ha rigida tankemönster. Det tredje kriteriet rör starkt 

begränsade, fixerade intressen som är abnorma i intensitet eller fokusering, och hit kan 

till exempel höra att en person är starkt fäst vid eller upptagen av speciella föremål, eller 

har ensidiga intressen. Slutligen så handlar det sista kriteriet om att en person är hyper- 

eller hyporeaktiv vid sensorisk stimulering, eller har ett säreget intresse för sensoriska 

aspekter av omgivningen, och här kan ingå att vara okänslig för smärta/värme/kyla, att 

reagera starkt på specifika ljud eller att vara visuellt fascinerad av ljus eller rörelse. För 

att få diagnosen krävs dessutom att symtomen ska ha funnits under den tidiga 

utvecklingsperioden. Problemen behöver dock inte vara så tydligt märkbara hos barn 

förrän de blir äldre och kraven på social förmåga ökar, och senare i livet kan många med 

autism lära sig att dölja sin problematik genom inlärda strategier. Slutligen så räcker det 

inte med att bara uppfylla diagnoskriterierna utan symtomen måste orsaka att en person 

har kliniskt signifikant nedsättning av den nuvarande funktionsförmågan socialt, i arbete 

eller inom andra viktiga funktionsområden, det vill säga att de autistiska symtomen gör 

att personen fungerar sämre inom något eller några områden i livet.  

Utöver det som står i diagnoskriterierna så finns det andra mer eller mindre vanliga 

svårigheter som personer med autism kan ha (Kindwall, 2016). Många med autism har 

exempelvis svårt att få struktur i tillvaron och att få saker och ting gjorda.  Att leva med 

 



4

autism kan även leda till en känsla av att inte vara förstådd av omgivningen och att inte 

kunna förstå andra. För en del kan detta leda till en livslång upplevelse av utanförskap.    

2.4. Neurodiversitet-ett annat sätt att se på autism

Även om autism enligt diagnoskriterierna handlar om att ringa in en persons svårigheter 

så förekommer det ofta även starka sidor som kan vara förknippade med diagnosen, som 

exempelvis stora kunskaper inom vissa ämnesområden, kreativitet, uthållighet och 

noggrannhet (Gray, Attwood, Zander & Dandroy, 2017). Begreppet neurodiversitet har 

kommit att användas för att presentera ett alternativt perspektiv på autism (Robertson, 

2010). Begreppet myntades först av sociologen Judy Singer 1999 i artikeln ”Why can't 

you be normal for once in your life?”(Singer 1999, refererad i Runswick-Cole, 2014).

Enligt förespråkare för neurodiversitet så ska autism betraktas som en del av mänsklig 

mångfald som innefattar både styrkor och svagheter, snarare än en funktionsnedsättning 

(Robertson, 2010). De svårigheter som personer med autism kan stöta på varierar även 

beroende på sammanhanget. En stor del av svårigheterna kan påverkas av att personer 

med autism lever i ett samhälle som inte är anpassat efter deras behov.   

Neurodiversitetsrörelsen har tidigare fått kritik för att de är motståndare till att försöka 

finna en bot för autism (Runswick-Cole, 2014). Enligt dem själva handlar det om att de är

emot sådant som försöker normalisera personer med autism eller se till att det inte föds 

några nya barn med autism. Hit hör allt från att lära personer med autism att sluta med 

vanliga autistiska beteenden till att vara emot utvecklandet av fosterdiagnostik för att 

upptäcka autism. De är också kritiska till terapimetoder som har som mål att lära personer

med autism bete sig ”normalt”, som beteendeterapi (eng. applied behavioural analysis) 

(Kapp, Gillespie-Lynch, Sherman & Hutman, 2012). Istället stödjer de insatser där 

personer med autism får hjälp att må bra och fungera utifrån sina villkor. 

   Det finns en konflikt mellan dem som förespråkar neurodiversitet, och föräldrar och 

vårdare till barn med autism kring synen på behandling och bot (Kapp et al., 2012). 

Föräldrar till barn med autism som stödjer beteendeterapi och bot ses som ett hot för 

neurodiversitetsrörelsen. En studie av Kapp et al. (2012) undersökte hur människor med 

olika relation till autism ser på begreppen autism och neurodiversitet. Studien inkluderade

personer med autism, föräldrar till barn med autism (där en del av föräldrarna har autism 

själva), övriga släktingar och vänner till personer med autism och personer som inte har 

någon relation till autism. Resultatet visade bland annat att det finns stora skillnader i 

synsätt mellan den medicinska synen på autism och neurodiversitetsrörelsens syn. 

 



5

Skillnaderna visade sig i sådant som uppfattningen om orsaken till autism och hur viktigt 

det är att hitta en bot till autism, positiva känslor kring autism och hur stor del 

autismdiagnosen är av en persons identitet. Studien kom fram till att personer som själva 

identifierar sig som autistiska och känner till neurodiversitetsrörelsen ser sin diagnos som

en positiv del av sig själva och inget de vill bli botade ifrån. Samtidigt så förnekar de inte 

svårigheterna med autism och de är positiva till insatser som förbättrar livet för personer 

med autism.  

En något annorlunda syn på autism förs fram av de svenska forskarna Pier Jaarsma 

och Stellan Welin (2012) i en reflektion över neurodiversitetsrörelsen. Enligt dem så ska 

högfungerande autism inte ses som ett oönskat tillstånd i sig utan snarare som ett tillstånd

som är förenat med en särskild sårbarhet. Det finns invändningar mot att benämna vissa 

individer som särskilt sårbara, risken finns att de ses som ”de andra” och som personer 

det är synd om. Forskarna anser dock att sårbarhet är något universellt som alla upplever 

någon gång i sitt liv. Begreppet sårbarhet separerar inte en grupp människor från resten av

mänskligheten, sårbarhet leder till jämlikhet snarare än ojämlikhet.     

2.5. Sjuksköterskors kunskap om patienter med autism

Enligt Världshälsoorganisationen är personer med autism över hela världen ofta utsatta 

för stigmatisering, diskriminering och kränkningar av mänskliga rättigheter (World 

Health Organization [WHO], 2016). I det ingår att de har en otillräcklig tillgång till 

sjukvård jämfört med den övriga befolkningen. En vanlig orsak till det är 

sjukvårdspersonalens bristande kunskap om autism och de missuppfattningar kring 

diagnosen som finns.

Sjuksköterskor kommer att träffa på patienter med autism i sitt yrke, oavsett inom 

vilket område de arbetar (Giarelli, Ruttenberg & Segal, 2012). Personer med autism kan 

behöva vård under många tillfällen genom livet så därför är det viktigt att sjuksköterskor 

har åtminstone en grundläggande förståelse för vad autism kan innebära. I studien av 

Giarelli et al. (2012) utvärderas en 2 -dagars workshop om autism som sjuksköterskor i 

USA fått genomgå. En litteraturgenomgång innan studien genomfördes visade att det inte 

existerade några pågående utbildningsprogram för sjuksköterskor kring att vårda patienter

med autism. De sjuksköterskor som genomgått workshopen var nöjda med innehållet och 

beskrev att de hade fått en markant ökad kunskap om diagnosen och vården av 

patienterna. En majoritet rapporterade att de kunde integrera sin kunskap i sitt praktiska 
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arbete som sjuksköterskor, och de delade även med sig av det de lärt sig till sina 

arbetsgivare och kollegor. 

I en annan amerikansk studie undersöks vilken kunskap om autism sjuksköterskor som

undervisar på sjuksköterskeutbildningen har, och hur bekväma de känner sig att lära 

studenter om vården av patienter med autism (Gardner, Dunphy Suplee & Jerome-D

´Emilia, 2016). Tidigare forskning visar att både de sjuksköterskor som arbetar i klinisk 

verksamhet och de som undervisar på sjuksköterskeutbildningen har fått begränsad 

information om autism på sin arbetsplats. De säger sig inte ha mött många patienter med 

autism och de känner sig inte kompetenta att vårda dessa patienter. Dessutom rapporterar 

sjuksköterskor negativa attityder mot patienter med atypiska beteenden och begränsad 

kommunikationsförmåga, något som kan känneteckna en del personer med autism. 

I studien av Gardner et al. (2016) rapporterade en majoritet att de hade liten kunskap 

kring att ta hand om patienter med autism och de kände sig inte heller bekväma i att 

undervisa studenter om diagnosen. De sjuksköterskor som känner någon med autism i sin

personliga närhet, eller de som är specialiserade inom pediatrik och/eller psykiatri uppgav

dock att de har mer kunskap om autism och de känner sig mer förberedda att undervisa i 

ämnet. Sammanfattningsvis slår studien fast att kunskapen om autism måste öka inom 

sjuksköterskeutbildningen, och det bland annat genom att teoretisk kunskap och kliniska 

erfarenheter om ämnet integreras i läroplanen. På så sätt kan sjuksköterskestudenter bli 

bättre förberedda på att ta hand om patienter med autism. 

2.6. Problemformulering

Sjuksköterskor kan möta patienter med autism inom alla olika vårdformer. Tidigare 

studier har visat att sjukvårdspersonal ofta har bristande kunskap om patienter med 

autism. Då det även i stor utsträckning saknas forskning om hur dessa personer själva 

upplever att leva med diagnosen anser författaren att denna litteraturöversikt behövs för 

att belysa personernas upplevelse. Genom att belysa personernas egna upplevelser kan 

denna litteraturöversikt förhoppningsvis bidra till att sjuksköterskor får en djupare 

kunskap om autism, och därmed blir bättre på att bemöta dessa patienter.

3. Syfte

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa hur personer med autism upplever att få 

och att leva med sin diagnos.
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4.  Phil Barkers tidvattenmodell

Författaren använde sig av Phil Barkers tidvattenmodell som teoretisk utgångspunkt för 

att diskutera litteraturöversiktens resultat. Phil Barker är en psykoterapeut och 

omvårdnadsteoretiker som har utvecklat tidvattenmodellen (Barker & Buchanan-Barker, 

2005). Det är en teori som är särskilt utformad för att användas inom psykiatrisk 

omvårdnad. Fokus för tidvattenmodellen är att på djupet identifiera och undersöka 

människors upplevelser, vilket är i linje med denna litteraturöversikts syfte.

Centralt för tidvattenmodellen är de fyra huvudprinciperna, som alla handlar om 

vilken sorts omvårdnad personer med psykisk ohälsa behöver (Barker & Buchanan-

Barker, 2005). Den första principen innebär bland annat att fokus för omvårdnaden ska 

ligga på att hjälpa personen med psykisk ohälsa att överkomma eller lära sig hantera sin 

problematik, snarare än att undersöka orsakerna till den. Den andra principen poängterar 

att även om psykisk ohälsa kan vara synlig för omgivningen, så är personens egen 

upplevelse av lidande osynlig. Den tredje principen rör att vårdande innebär en ömsesidig

relation mellan den som ger och den som tar emot vård, där båda två kan påverkas och 

förändras av den vårdande relationen. Den fjärde och sista principen handlar om att 

psykisk ohälsa påverkar många delar av en persons vardag. Det viktigaste för 

omvårdnaden är inte sjukdomen i sig utan att hänsyn tas till personens egen upplevelse av

hälsa och ohälsa.

Författaren ser likheter mellan Phil Barkers tidvattenmodell och personcentrerad vård 

som är en av den legitimerade sjuksköterskans sex kärnkompetenser (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017), vilket bidrar till att den teoretiska utgångspunkten bedöms 

vara relevant för litteraturöversikten. Personcentrerad vård innefattar bland annat att 

patienten ska bli sedd och förstådd som en unik person med individuella behov, resurser, 

värderingar och förväntningar. Vårdmötet ska utgå från patientens berättelse och vården 

ska utformas i partnerskap med patienten. Utöver detta så är det lämpligt att använda sig 

av en modell som är utformad för psykiatrisk vård då autism diagnostiseras inom en 

psykiatrisk kontext.  Forskning visar även att personer med funktionsnedsättning har 

större risk att drabbas av psykisk ohälsa (Jakobsson, 2017). Det finns en koppling mellan 

neuropsykiatriska diagnoser och psykisk ohälsa som depression, tvångs- och 

ångesttillstånd. 
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5. Metod

Examensarbetet i vårdvetenskap genomfördes som en litteraturöversikt. Det är en lämplig

design för att få en översikt över kunskapsläget inom ett specifikt ämnesområde (Friberg, 

2012). En litteraturöversikt kan ha olika syften och genomföras inom olika sammanhang. 

Denna litteraturöversikt gjordes som ett fristående arbete med syftet att utifrån befintlig 

forskning skapa kunskap om det valda problemområdet. Grunden i alla sorters 

litteraturöversikter är att de baseras på ett systematiskt val av texter inom ett specifikt 

område som sedan kvalitetsgranskas, analyseras genom ett strukturerat arbetssätt och 

presenteras i form av en översikt. För denna litteraturöversikt gällde att det valda 

ämnesområdet skulle vara relevant för den grundutbildade sjuksköterskans kompetens- 

eller verksamhetsområde.

5.1. Datainsamling

Litteraturöversikten är baserad på tio vetenskapliga artiklar, varav åtta artiklar var 

kvalitativa och två artiklar använde sig av mixad metod. Dessa artiklar söktes fram i flera 

steg. Då den första sökningen som gjordes inte gav upphov till relevanta träffar användes 

sökmatrisen från ett tidigare examensarbete inom samma ämnesområde för att få 

inspiration till sökord (Press & Schaeder, 2015). Sökorden som sedan användes var 

autism spectrum disorder, autistic disorder, lived experience och qualitative research i 

kombination med AND. Två lämpliga artiklar hittades då i databaserna Cinahl Complete 

respektive Medline. 

Då resultatet från den föregående sökningen inte var tillräckligt rådfrågades en 

bibliotekarie och med dennes hjälp gjordes därefter ytterligare en sökning i databaserna 

Academic Search Complete, Cinahl Complete, PsycInfo och PubMed. Författaren valde 

att göra sökningar i flera databaser då dessa sammantaget innehåller ett brett urval av 

vårdvetenskapliga artiklar och artiklar inom det valda ämnesområdet. Sökningen i 

PubMed genererade dock inte några användbara artiklar. För att hitta användbara sökord 

tog författaren hjälp av en ämnesordslista eller tesaurus för respektive databas (Östlundh, 

2012). Sökorden som då framkom var Asperger syndrome, Asperger´s syndrome, autism, 

autism spectrum disorders, autistic disorder, experience och life experiences. Dessa 

sökord kombinerades sedan med AND och OR, så kallad boolesk sökteknik. Den 

booleska operatorn AND används för att koppla ihop flera sökord och få databasen att 

söka på dokument som innehåller alla dessa. Operatorn OR är lämplig att använda för att 
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göra en bred sökning (Karlsson, 2012). När ett begrepp har flera synonymer så gör 

användandet av OR att det är möjligt att få träffar som innehåller endera den ena eller den

andra söktermen (Östlundh, 2012). Samma sökningar utfördes i alla databaser för att 

garantera en heltäckande sökning.

För att underlätta urvalet så använde sig författaren av några av databasernas 

avgränsningsfunktioner (Östlundh, 2012). Med hjälp av dessa begränsades sökningen 

ytterligare till artiklar som är vetenskapligt publicerade (eng. peer review) och 

publicerade mellan år 2000 och 2017. Sökningarna redovisas i sin helhet i bilaga 1.  

5.2. Urval

Som ett första steg i urvalet gick författaren igenom titlarna på de artiklar som 

litteratursökningen gav upphov till. Det är ett lämpligt tillvägagångssätt för att skapa sig 

en uppfattning om vad som kan sorteras bort och vad som är värt att granskas mer 

noggrant (Östlundh, 2012). Därefter lästes sammanfattningarna (eng. abstracts) av de 

artiklar vars titel var relevant för litteraturöversiktens syfte. Om även dessa visade 

relevant innehåll lästes artiklarna igenom i sin helhet. I en första omgång valdes 17 

artiklar ut för närmare granskning. Dessa skrevs ut i fysisk form och lästes igenom 

grundligt. Författaren skrev sedan för hand en mycket kort sammanfattning av varje 

artikel på dess framsida. Detta för att enkelt kunna få överblick över artiklarnas innehåll 

och sedan välja ut de artiklar som bäst besvarade syftet med litteraturöversikten. Efter 

denna granskning valdes slutligen tio artiklar ut.

Vid urvalet tog författaren även i beaktande om artiklarna var skrivna enligt ett format 

som gjorde dem möjliga att granska. De skulle då innehålla bakgrund, syfte/ 

frågeställning / hypotes, material och metod, resultat, diskussion och litteraturreferenser 

(Segesten, 2012a). Författaren önskade dessutom att artiklarna skulle redovisa sina 

forskningsetiska överväganden. Fyra artiklar saknade dock tydliga sådana redogörelser. 

Författaren tog då reda på att tidskrifterna The European Journal of Social and 

Behavioural Sciences, Autism: The International Journal of Research and Practice och 

Focus on autism and other developmental disabilities, som publicerat respektive artikel, 

hade etiska riktlinjer som reglerade publiceringen. Detta medförde att artiklarna 

bedömdes kunna ingå i resultatet.

I de valda artiklarna benämndes deltagarnas diagnoser med flera olika namn; 

autismspektrumstörning, autismspektrumtillstånd, Aspergers syndrom och högfungerande

autism. Författaren valde att utgå ifrån DSM-5 där det finns en övergripande diagnos 
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inom autismspektrat; autism (American Psychiatric Association, 2014). Studiernas 

deltagare benämndes därför genomgående som personer med autism.   

I två studier inkluderades deltagare som saknade en formell autismdiagnos. I den ena 

studien ingick två deltagare som var i processen att få en formell diagnos. Den andra 

studien inbegrep ett antal deltagare som antingen rapporterade att de var 

självdiagnosticerade med autism, eller identifierade sig med diagnosen utan att uppge om 

de hade en fastställd diagnos. Författaren gjorde bedömningen att artiklarna trots detta 

bidrog med relevant kunskap och valde därför att inkludera dem i resultatet.        

5.3. Analys

När de artiklar som ingick i litteraturöversikten valdes ut granskades kvalitén på dessa 

ytterligare enligt Fribergs (2012) metod. Författaren läste igenom studierna upprepade 

gånger. Fokus låg på att finna en tydlig problemformulering, om syftet och metoden var 

tydligt beskrivna, vad resultatet visade och hur artikelförfattarna hade tolkat studiens 

resultat. De valda artiklarna bearbetades för att se likheter respektive skillnader i teoretisk

utgångspunkt, metod, analys, syfte och resultat. Detta dokumenterades och 

sammanställdes i en översiktstabell, se bilaga 2.

Artiklarna numrerades sedan från nummer ett till och med tio. Resultatet från varje 

artikel analyserades enligt Fribergs (2012) metod. De delar som ansågs kunna användas 

för att besvara litteraturöversiktens syfte skrevs ned i ett Worddokument, tillsammans 

med en siffermarkering om vilken artikel de förekom i. Efter att samtliga artiklar 

analyserats på detta sätt kunde författaren urskilja preliminära underteman. 

Worddokumentet skrevs sedan ut och sattes samman till ett häfte som författaren använde

sig av under arbetet med litteraturöversiktens resultat. Under arbetets gång så framkom 

nya underteman genom att vissa preliminära underteman slogs ihop med varandra. Det 

blev även tydligt att resultatet kunde delas in i två huvudteman med tillhörande 

underteman. Undertemana Känslomässiga reaktioner, Svårigheter att få en diagnos och 

Att acceptera diagnosen ansågs beskriva upplevelsen av att få diagnosen autism och 

huvudtemat namngavs därför Att få diagnosen autism. Undertemana Identitet och 

självbild, Sociala svårigheter, Sociala strategier, Psykisk ohälsa, Behov av stöd och 

Deltagaren som autismexpert handlade om hur det är att leva med autism och fick 

därmed heta Att leva med autism.  
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6. Forskningsetiska överväganden

Inom ramen för denna litteraturöversikt har författaren tagit hänsyn till forskningsetiska 

överväganden. Syftet med forskningsetik är ytterst att värna om människors 

grundläggande värden och rättigheter (Sandman & Kjellström, 2013). Etiska 

överväganden bör enligt Kjellström (2012) göras genom hela examensarbetet, och 

författaren har strävat efter att genomgående ha en hög etisk känslighet och ett kritiskt 

förhållningssätt.  

Litteraturöversiktens etiska överväganden utgick ifrån tre villkor för etisk motivering 

av en studie (Kjellström, 2012). För det första bör arbetet handla om väsentliga frågor. 

Författaren anser att denna litteraturöversikt fyller en funktion då den berör ett viktigt 

ämnesområde där författaren tror att det behövs mer forskning från ett patientperspektiv. 

Kunskapen som litteraturöversikten gett upphov till kan förhoppningsvis vara till nytta 

för personer med autism själva, för sjuksköterskeprofessionen och för samhället. För det 

andra bör arbetet vara av god vetenskaplig kvalitet. Det innebär bland annat att teori, 

metod, resultat och diskussion hänger samman och besvarar syftet med 

litteraturöversikten. Det tredje villkoret handlar om att arbetet ska vara utfört på ett etiskt 

sätt. Denna litteraturöversikt innehåller endast studier som har blivit godkända av en etisk

kommitté, eller där tidskriften som publicerat artiklarna har redovisat tydliga etiska 

riktlinjer för publicering.

Författaren har lagt särskild vikt vid att hänsyn tagits till deltagarnas i de analyserade 

studiernas integritet och välbefinnande. Detta då personer med funktionsnedsättningar 

ofta tillhör en sårbar grupp i samhället (F.d. Medicinska forskningsrådets nämnd för 

forskningsetik [MFR], 2003). Författaren har även övervägt om deltagarna utsätts för 

några risker genom att delta i studierna och har gjort bedömningen att riskerna för 

deltagarna torde vara små.

Begreppet förförståelse handlar om att tidigare kunskaper, värderingar och 

erfarenheter av ett ämnesområde påverkar författaren av ett vetenskapligt arbete (Priebe 

& Landström, 2012). Författaren till denna litteraturöversikt har personlig erfarenhet av 

personer med autism från sin omgivning, och har även läst en del litteratur om autism. 

Innan arbetet påbörjades hade författaren föreställningen att det finns en stereotyp bild av 

personer med autism, och att det i stor utsträckning saknas kunskap om autism inom 

sjukvården och samhället. Under arbetets gång har författaren varit medveten om sin 

förförståelse och strävat efter att inte låta den påverka tolkningen av materialet. 
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Vid en litteraturöversikt kan en författares bristande kunskaper i engelska ibland 

utgöra ett forskningsetiskt problem, då det finns risk för feltolkningar och för att 

deltagarna kan beskrivas på ett nedlåtande sätt (Kjellström, 2012). För att undvika detta 

var författaren till denna litteraturöversikt noga med översättningen och analysen av 

resultatet. Vid osäkerhet kring engelska ord, begrepp och uttryck har ett engelskt-svenskt 

lexikon använts.        

 

7. Resultat

Analysen gav upphov till två huvudteman med tillhörande underteman. De två 

huvudtemana var Att få diagnosen autism och Att leva med autism.

Tabell 1. Teman och underteman

Tema Undertema
Att få diagnosen autism Känslomässiga reaktioner

Svårigheter att få en diagnos
Att acceptera diagnosen

Att leva med autism Identitet och självbild
Sociala svårigheter
Sociala strategier
Psykisk ohälsa
Behov av stöd
Deltagaren som autismexpert

7.1. Att få diagnosen autism

I denna kategori framkom undertemana Känslomässiga reaktioner, Svårigheter att få en 

diagnos samt Att acceptera diagnosen. 

7.1.1. Känslomässiga reaktioner

Att få diagnosen autism gav upphov till motstridiga känslor. Ett flertal studier visade att 

personer med autism kände lättnad efter att ha fått en diagnos (Elichaoff, 2015; Foran 

Lewis, 2016; Haney & Cullen, 2017; Haertl, Callahan, Markovics & Strouf Sheppard, 

2013). Studiernas deltagare nämnde att diagnosen gav en förklaring till en känsla av att 

vara annorlunda som de haft (Foran Lewis, 2016; Haertl et al., 2013; Haney & Cullen, 

2017) Diagnosen gav dem förklaringar till upplevda svårigheter och en möjlighet att 

förstå sig själva (Elichaoff, 2015; Foran Lewis, 2016; Haertl et al., 2013; Haney & 

Cullen, 2017).

Flera deltagare som diagnosticerats med autism som vuxna nämnde att de önskat att de

fått diagnosen tidigare (Baldwin & Costley, 2016; Bargiela, Steward & Mandy, 2016; 

 



13

Elichaoff, 2015; Foran Lewis, 2016). Känslor av att vara arg, rasande och förtvivlad över 

att få diagnosen så sent nämndes av deltagarna (Foran Lewis, 2016). Det fanns dock 

personer med autism som såg fördelar med att ha fått diagnosen först som vuxna. En del 

deltagare i en studie av Foran Lewis (2016) nämnde att en sen diagnos har gjort att de 

tvingats hitta egna sätt att anpassa sig i livet, och att de inte hade några förutfattade 

meningar om vad de kunde klara av. 

Förutom att känna sig lättade över diagnosen beskriver deltagarna varierande känslor i 

samband med diagnosen, såsom ilska (Baldwin & Costley, 2016), ångest (Haney & 

Cullen, 2017), förvirring (Baldwin & Costley, 2016; Foran Lewis, 2016), sorg (Foran 

Lewis, 2016), hjälplöshet (Haertl et al., 2013) och förnekande (Foran Lewis, 2016; Haney

& Cullen, 2017). Flera personer med autism som berättade om att de fått en känsla av 

tillhörighet när de lärde sig mer om diagnosen (Foran Lewis, 2016). Genom att få kontakt

med andra med autism kunde de känna igen sig i deras upplevelser och, som de beskrev 

det, hitta sin plats i världen. 

7.1.2. Svårigheter att få en diagnos

Deltagarna i flera studier beskrev olika svårigheter med att få en diagnos (Baldwin & 

Costley, 2016; Bargiela et al., 2016; Foran Lewis, 2016; Haney & Cullen, 2017). Flera 

deltagare uppgav att det tagit lång tid att få en diagnos då de upplevde att 

sjukvårdspersonal inte trodde på dem, eller ansåg att det var onödigt med diagnoser 

(Baldwin & Costley, 2016; Bargiela et al., 2016; Haney & Cullen, 2017). I andra fall så 

hade deltagarna fått fel diagnos och behandling innan de diagnosticerats med autism 

(Baldwin & Costley, 2016; Bargiela et al., 2016; Foran Lewis, 2016; Haney & Cullen, 

2017).

I två studier som handlade om kvinnor med autism så reflekterade deltagarna över hur 

det faktum att de var kvinnor bidrog till att det var svårare att få en diagnos (Bargiela et 

al., 2016; Haney & Cullen, 2017). Deltagare i studien av Bargiela et al. (2016) föreslog 

att detta skulle kunna bero på att det finns en stereotyp bild av att alla med autism har 

väldigt allvarliga och tydliga kommunikationsproblem. Då kvinnor med autism enligt 

Bargiela et al. (2016) och Haney och Cullen (2017) ofta är bättre på att anpassa sig 

socialt, maskera sina symtom och uppvisa en, om än, ytlig förmåga att umgås med andra 

kunde detta leda till professionellas ovilja att ställa en diagnos.
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7.1.3. Att acceptera diagnosen

Efter att ha fått diagnosen följde en process att acceptera den som tog tid och krävde 

reflektion av deltagarna (Foran Lewis, 2016). De behövde ofta omvärdera vilka de själva 

var och hur autismdiagnosen bidrog till deras identitet. För en del deltagare medförde 

diagnosen till en början att de fick en sämre självkänsla och självbild. Många personer 

med autism kunde dock få styrka genom att identifiera sig med andra med samma 

diagnos (Foran Lewis, 2016; Haertl et al., 2013). 

Trots att flera deltagare med tiden lärde sig att uppskatta att de var annorlunda och se 

fördelarna med att ha autism, så kämpade de fortfarande med att bli accepterade av 

omgivningen (Foran Lewis, 2016). Många deltagare upplevde att andra inte kunde förstå 

när de berättade om sin diagnos. Det rådde även delade meningar bland deltagarna om de 

skulle berätta om diagnosen för nya människor de lärde känna (Haney & Cullen, 2017). 

En del var rädda för att bli avvisade och valde att inte berätta medan andra kände sig 

säkrare i att berätta om sin diagnos. 

7.2. Att leva med autism

I denna kategori framkom undertemana Identitet och självbild, Sociala svårigheter, 

Sociala strategier, Psykisk ohälsa, Behov av stöd samt Deltagaren som autismexpert.

7.2.1. Identitet och självbild

Deltagare i flera studier uppgav både positiva och negativa aspekter av att leva med 

autism (Foran Lewis, 2016; Griffith, Totsika, Nash & Hastings, 2011; Haertl et al., 2013).

Många personer med autism berättade att de alltid vetat om att de var annorlunda (Foran 

Lewis, 2016). Vissa såg det som något positivt; deltagare beskrev känslor av att vara 

”unik” eller ”överlägsen andra på många sätt”. Oftast ledde dock upplevelsen av att vara 

annorlunda till en negativ självbild. 

      En del deltagare kände att de var tvungna att dölja delar av sig själva och maskera 

sina autistiska drag för att framstå som “normala” (Bargiela et al., 2016; Foran Lewis, 

2016). Ytterligare andra beskrev att de “hade på sig en mask” eller skapade “en persona” 

i sociala situationer (Bargiela et al., 2016; Griffith et al., 2011). Att inte kunna vara sig 

själv i sociala sammanhang upplevdes ofta som väldigt svårt och utmattande (Bargiela et 

al., 2016; Griffith et al., 2011).  

     Kvinnliga deltagare diskuterade i en studie av Bargiela et al. (2016) sitt förhållande till

de krav och förväntningar som samhället ställer på kvinnor, och hur de kunde skapa en 
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identitet som kvinna med autism. En del kvinnor uppgav att de inte brydde sig om 

könsroller och sociala konventioner medan andra hade ansträngt sig för att försöka 

uppfylla den roll de upplevde att omgivningen förväntade sig av dem. Många i den senare

kategorin kände då att de förlorade sin egen identitet när de försökte spela “den perfekta 

hustrun” eller “flickvännen”. Istället för att forma sin identitet kring vanliga sociala 

normer som sina relationer eller att vara förälder, så beskrev deltagare i studierna av 

Bargiela et al. (2016) och Kanfiszer et al. (2017) att de definierade sig själva till stor del 

utifrån sina specialintressen. Intressena gav dem fokus i livet, välmående, struktur och en 

känsla av att ha åstadkommit något (Bargiela et al., 2016). 

Flera personer med autism berättade att de kände sig annorlunda, men inte 

funktionshindrade eller som om det var något fel på dem (Baldwin & Costley, 2016; 

Foran Lewis, 2016). De beskrev att de kämpade med olika svårigheter relaterat till autism

men att de trots detta hade lyckats i livet och levde vad de kallade ett normalt liv (Foran 

Lewis, 2016).  Flera hade en positiv syn på autism och kände stolthet i sin autistiska 

identitet (Hurlbutt & Chalmers, 2002; Müller et al., 2008). 

7.2.2. Sociala svårigheter 

Deltagare i samtliga analyserade studier beskrev olika sorters svårigheter med social 

interaktion och kommunikation (Baldwin & Costley, 2016; Bargiela et al., 2016; 

Elichaoff, 2015; Foran Lewis, 2016; Griffith et al., 2011; Haertl et al., 2013; Haney & 

Cullen, 2017; Hurlbutt & Chalmers, 2002; Kanfiszer et al., 2017; Müller et al., 2008). 

Problemen inverkade på flera aspekter av livet såsom arbetsliv, vänskap och parrelationer

(Elichaoff, 2015). 

  Ett antal personer med autism uttryckte hur svårigheter med att relatera till andra 

människor påverkade deras psykiska hälsa negativt (Kanfiszer et al., 2017; Müller et al., 

2008). Flera deltagare i studierna av Haney och Cullen (2017) och Müller et al. (2008) 

berättade om känslor av ensamhet, utanförskap, social isolering och distans till andra 

människor. Ett antal personer beskrev även upplevelser av mobbning och utsatthet, både 

som barn och som vuxna (Bargiela et al., 2016; Haertl et al., 2013; Haney & Cullen, 

2017; Kanfiszer et al., 2017). Bland kvinnliga deltagare rapporterade en hög andel att de 

varit utsatta för sexuella övergrepp (Bargiela et al., 2016; Kanfiszer et al., 2017). Många 

kvinnor hade svårigheter att läsa av sociala signaler och bedöma andra människors 

avsikter, vilket gjorde dem extra sårbara. 
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En del personer med autism uttryckte en önskan om att kunna vara sociala och känna 

sig som en del av samhället, men fann det svårt på grund av sin autism (Haertl et al., 

2013). På liknande sätt beskrev deltagare i en studie av Müller et al. (2008) hur de 

längtade efter emotionell närhet till andra människor, både i form av romantiska 

relationer och djupa vänskapsrelationer. Samtidigt så förklarade en del deltagare att de 

hade en begränsad tolerans för närhet och att de kände både tvekan och rädsla inför att ha 

en nära relation. 

7.2.3. Sociala strategier

Flera deltagare redogjorde för olika strategier de använde sig av för att anpassa sig i 

sociala sammanhang (Bargiela et al., 2016; Foran Lewis, 2016; Griffith et al., 2011; 

Haertl et al., 2013; Müller et al., 2008). Deltagare i studien av Müller et al. (2008) 

berättade att de försökt förbättra sin sociala förmåga bland annat genom att ta del av 

information om autism, gå med i en stödgrupp eller ta hjälp av mer socialt kompetenta 

vänner och familjemedlemmar. Till följd av detta uppgav de flesta att deras sociala 

förståelse fortsatte att förbättras med tiden.

Att ha lyckats skapa meningsfulla relationer till andra ledde till förbättrad självkänsla 

och livskvalitet för personer med autism (Haertl et al., 2013). Många deltagare beskrev 

betydelsen av kontakter och relationer via internet (Bargiela et al., 2016; Haney & Cullen,

2017; Foran Lewis, 2016; Müller et al., 2008). För flera personer hade internet 

möjliggjort att de kunde lära känna andra med autism (Bargiela et al., 2016; Haney & 

Cullen, 2017; Foran Lewis, 2016). Nätbaserade relationer upplevdes ofta som mindre 

stressande av deltagarna (Bargiela et al., 2016; Müller et al., 2008). 

Att vara ensam för att kunna koppla av sågs som viktigt för en del deltagare i studien 

av Müller et al. (2008), och de önskade att omgivningen skulle bli bättre på att respektera 

detta. En kombination av ensamma och sociala aktiviteter var viktigt för att få balans i 

livet (Haertl et al., 2013; Müller et al., 2008).

7.2.4. Psykisk ohälsa

Olika former av psykisk ohälsa rapporterades i ett flertal studier (Baldwin & Costley, 

2016; Bargiela et al., 2017; Elichaoff, 2015; Griffith et al., 2011; Haney & Cullen, 2017; 

Foran Lewis, 2016; Müller et al., 2008). Ångest förekom i samtliga dessa studier, många 

deltagare i studien av Griffith et al. (2011) upplevde en ständig känsla av ångest. 

Depression nämndes även av ett flertal deltagare (Bargiela et al., 2017; Elichaoff, 2015; 
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Griffith et al., 2011; Foran Lewis, 2016; Müller et al., 2008). Vidare beskrev deltagare 

svårigheter såsom självmordstankar och/eller genomförda självmordsförsök (Elichaoff, 

2015; Foran Lewis, 2016), sömnsvårigheter (Baldwin & Costley, 2016; Foran Lewis, 

2016), ätstörningar (Bargiela et al., 2017), tvångsbeteenden (Baldwin & Costley, 2016; 

Foran Lewis, 2016), oförutsedda humörsvängningar (Griffith et al., 2016), agorafobi 

(Foran Lewis, 2016) samt missbruk (Foran Lewis, 2016).   

7.2.5. Behov av stöd    

Deltagare i flera studier gav en bild av hur ansträngande det var för dem att klara av 

vardagslivet (Baldwin & Costley, 2016; Griffith et al., 2016). De upplevde att deras 

svårigheter inte blev tagna på allvar då de utåt sett var ”högfungerande”, och det gjorde 

att de inte fick det stöd de behövde. 

    Flera deltagare beskrev dock att diagnosen gjorde det möjligt för dem att få tillgång till

stödåtgärder som var mer anpassade efter deras behov (Haertl et al., 2013; Foran Lewis, 

2016). Att få rätt stöd av omgivningen var positivt för självkänslan och känslan av 

egenvärde hos personer med autism (Hurlbutt & Chalmers, 2002). Ökad kunskap om 

autism inom vården och bland allmänheten var nödvändig för att utmana stereotyper och 

missförstånd kring diagnosen, och för att personer med autism skulle kunna få hjälp och 

förståelse (Griffith et al., 2016). Flera deltagare beskrev att det i synnerhet saknades stöd 

för vuxna med autism (Haertl et al., 2013; Foran Lewis, 2016). 

I en studie av Hurlbutt och Chalmers (2002) berättade deltagarna om hur viktigt det 

har varit att ha en stöttande familj för att kunna utvecklas så bra som möjligt i livet. 

Deltagare i en annan studie av Müller et al. (2008) nämnde betydelsen av att familj, 

vänner och lärare hade en tålmodig och omtänksam inställning till dem. De önskade att 

omgivningen inte bara tolererade utan lärde sig uppskatta deras olikheter.

7.2.6. Deltagaren som autismexpert

Flera personer med autism hade stora kunskaper om sin egen diagnos och önskade därför 

att själva bli sedda som experter på autism (Elichaoff, 2015; Griffith et al., 2016; Hurlbutt

& Chalmers, 2002). Genom sitt inifrånperspektiv hade de fått insikter som de ville dela 

med sig av till sjukvården och samhället (Elichaoff, 2015; Griffith et al., 2016; Haertl et 

al., 2013; Hurlbutt & Chalmers, 2002). Ett antal deltagare uppgav att de ville ha 

möjlighet att kunna påverka olika stödåtgärder de fick (Haertl et al., 2013). 
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Många personer med autism hade även en önskan om att kunna hjälpa andra i samma 

situation (Hurlbutt & Chalmers, 2002; Foran Lewis, 2016; Müller et al., 2008). Deltagare 

startade bland annat stödgrupper, föreläste om autism och samlade in pengar till 

autismforskning (Foran Lewis, 2016; Müller et al., 2008). 

8. Diskussion

Diskussionen utgörs av en metoddiskussion och en resultatdiskussion. I 

metoddiskussionen diskuteras litteraturöversiktens styrkor och svagheter. I 

resultatdiskussionen diskuteras litteraturöversiktens resultat utifrån tidigare studier och 

den teoretiska utgångspunkten tidvattenmodellen.    

8.1. Metoddiskussion 

Att skriva ett examensarbete i form av en litteraturöversikt inbegriper både styrkor och 

svagheter. En styrka med valet av metod är att den både kan ge en bred bild av 

kunskapsläget inom ett ämnesområde och påvisa inom vilka fält det saknas tillräcklig 

forskning. Litteraturöversikten kan även ge upphov till kunskap som kan vara till nytta 

för det praktiska vårdarbetet (Segesten, 2012b). En svaghet är att ingen helt ny kunskap 

framkommer då metoden bygger på tidigare utförd forskning.

Datainsamlingen, granskningen och analysen av examensarbetet kan påverkas av om 

det är första gången författaren utför ett dylikt arbete (Henricson, 2012). Författaren till 

denna litteraturöversikt hade ingen tidigare vana av att genomföra en litteraturöversikt 

och upplevde det som en svaghet framförallt vid datainsamlingen. I efterhand anser 

författaren att den första sökningen som gjordes skulle kunna ha gjorts på ett annorlunda 

sätt. Då författaren valde sökord med hjälp av sökmatrisen från ett tidigare examensarbete

inom ämnesområdet, istället för att göra en ämnesordssökning, så finns en risk att 

relevanta artiklar kan ha missats. Inför den andra sökningen som gjordes rådfrågades en 

bibliotekarie då de är utbildade för att kunna hjälpa till med bland annat sökningar i 

databaser (Östlundh, 2012). Författaren använde sig då av en ämnesordslista för att finna 

lämpliga sökord och gjorde en så kallad boolesk sökning i flera olika databaser. Detta 

anser författaren vara en styrka då en sådan sökning ökar chansen att finna lämpliga 

artiklar och därmed stärker arbetets trovärdighet (Henricson, 2012).

För att kunna hitta en tillräcklig mängd artiklar så begränsades sökningarna till åren 

2000-2017. Av de artiklar som sedan valdes ut är en artikel från år 2002 och övriga 
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artiklar publicerade mellan år 2008 och 2017. Författaren anser att det kan vara en 

svaghet att inkludera en artikel från 2002, men gör ändå bedömningen att deltagarnas 

upplevelser av att leva med autism inte skiljer sig så mycket från då att det påverkar 

resultatet negativt. 

Enligt Henricson (2012) kan en litteraturöversikts validitet öka om studier med samma

design används. I denna litteraturöversikt ingick åtta studier som använde sig av 

kvalitativ metod och två studier som använde sig av mixad metod, vilket skulle kunna ses

som en svaghet. Författaren bedömer dock att studierna som är gjorda med mixad metod 

till stor del består av en tematisk analys av kvalitativa data, vilket gör dem väl lämpade 

att ingå i litteraturöversikten. De studier som valdes ut till resultatet hade olika syften 

men gemensamma teman kunde trots detta skapas utifrån artiklarnas resultat. Författaren 

anser att studier med olika syften är en styrka då de kan bidra till en större bredd i 

resultatet. Samtliga studier som ingick i resultatet bedömdes vara av godtagbar kvalité då 

de innehåller en tydlig beskrivning av metoden, urvalet samt hur artikelförfattarna tolkat 

resultatet.         

En betydande andel, fyra av tio studier, handlade enbart om kvinnor. Detta skulle 

kunna ses som en svaghet då mäns upplevelser ges mindre utrymme. Författaren anser 

dock att det behövs mer förståelse för hur autism yttrar sig hos kvinnor, och då kan dessa 

studier bidra med värdefull kunskap. Av de valda studierna så är en av dem gjord i 

Australien, fyra studier kommer från Storbritannien och resterande från USA. Författaren 

betraktar det som en styrka att samtliga studier är gjorda i engelskspråkiga och 

västerländska länder då det kan ge en mer sammanhållen bild av hur det är att leva med 

autism. Att endast inkludera studier ifrån västvärlden ökar dessutom sannolikheten för att 

resultatet går att överföra till en svensk kontext, även om det kan ses som en svaghet att 

inga studier från Sverige har gått att finna. 

Samtliga resultatartiklar var skrivna på engelska och då det inte är författarens 

modersmål skulle det kunna utgöra en risk för felöversättning av artiklarna. Författaren 

har dock som tidigare nämnts försökt minimera risken för detta genom att vara noggrann 

vid översättningen och använda lexikon vid behov. Författaren var innan granskningen av

resultatet påbörjades även medveten om sin egen förförståelse och reflekterade över 

denna kontinuerligt. Trots detta går det inte att utesluta att förförståelsen kan ha haft en 

viss inverkan på resultatet.  

Denna litteraturöversikt skrevs av en ensam författare vilket kan vara en nackdel i 

bearbetningen och analysen av resultatet. Om författaren hade haft en medförfattare så 
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skulle risken för feltolkning av resultatet kunna minskas och litteraturöversiktens validitet

därmed stärkas.       

8.2. Resultatdiskussion

8.2.1. Diagnosens betydelse 

I resultatet framkom att det ofta är en känsloladdad upplevelse att få diagnosen autism. 

Diagnosen innebar många gånger en möjlighet för deltagarna att förstå sig själva och få 

en förklaring till svårigheter de varit med om genom livet. På liknande sätt berättar flera 

deltagare i studier av Huws och Jones (2008) och Punshon, Skirrow och Murphy (2009) 

om att diagnosen gav en förklaring till tidigare livshändelser. Studien av Punshon et al. 

(2009) visade dessutom att deltagarna upplevde både positiva och negativa känslor efter 

att ha blivit diagnosticerade med autism, vilket är i linje med denna litteraturöversikts 

resultat. Vidare framkom att det var vanligt att deltagarna tidigt haft en känsla av att vara 

annorlunda och inte bli accepterade av jämnåriga (Punshon et al., 2009). Känslor som 

dessa går även att återfinna i författarens resultat. 

Att diagnosen både kan ge tillgång till rätt hjälp och en möjlighet att känna tillhörighet

genom att lära känna andra med autism kan utläsas ur resultatet, vilket bekräftas i studien 

av Punshon et al. (2009). En annan viktig aspekt att belysa i sammanhanget är det stigma 

som det kan innebära att ha en psykiatrisk diagnos. Barker och Buchanan-Barker (2005) 

beskriver i tidvattenmodellen hur stigmatisering är ett stort problem för personer med 

psykisk ohälsa. Den vanligaste konsekvensen av detta är en upplevelse av isolering från 

familj, vänner och övriga samhället. I författarens resultat framkom att en del deltagare 

hade svårt att känna sig accepterade av omgivningen och få förståelse för sin diagnos. 

Liknande beskrivningar av bristande förståelse och känslor av att vara missförstådd av 

andra människor återfinns i studierna av Huws och Jones (2008), J.L. Jones, Gallus, 

Viering och Oseland (2015) och Punshon et al. (2009). Vidare visades det i resultatet att 

det för många deltagare var en process att acceptera diagnosen. Att det kan ta tid att 

acceptera sin diagnos bekräftas även av andra studier inom området (Huws & Jones, 

2008; J.L. Jones et al., 2015). 

I tidvattenmodellen står personens egen berättelse i centrum, oavsett vilken diagnos 

hen har (Barker & Buchanan-Barker, 2005). Då tidvattenmodellen inte talar om diagnoser

eller använder sig av ett psykologiskt/psykiatriskt språkbruk så har modellen fått kritik 

för att vara ”anti-psykiatrisk”. Detta stämmer inte enligt Barker och Buchanan-Barker 

(2005), då de är öppna för att i vissa fall använda sig av en psykiatrisk jargong om 
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personen känner sig bekväm med och blir hjälpt av det. De anser dock att vården ofta 

klassificerar människor som söker hjälp istället för att ta hänsyn till deras egen 

personlighet och livshistoria. I denna litteraturöversikts resultat har det emellertid visat 

sig att det generellt sett är betydelsefullt för deltagarna att ha fått en autismdiagnos. Mot 

bakgrund av ovan nämnda anser författaren att tidvattenmodellen ska användas med 

försiktighet för personer med autism. Detta då det kan finnas en risk att en modell som 

inte lägger vikt vid psykiatriska diagnoser inte tar tillräcklig hänsyn till att individer med 

diagnosen kan fungera annorlunda på vissa sätt. 

8.2.2. Autistisk identitet 

Resultatet visade att många deltagare upplevde både positiva och negativa aspekter av att 

ha autism. Ett antal deltagare hade med tiden lärt sig att maskera sina svårigheter för att 

bättre klara av sociala situationer, men att använda den strategin kunde samtidigt 

upplevas som svårt och utmattande. Detta bekräftas i en studie av Punshon et al. (2009) 

där en del deltagare beskriver hur deras stressnivå ökat av att försöka ”spela en roll” i 

sociala sammanhang. 

I resultatet framkom vidare att flera deltagare upplevde känslor av ensamhet, 

utanförskap och social isolering, vilket kunde påverka deras psykiska hälsa negativt. 

Enligt tidvattenmodellen kan långvarig social isolering och alienation vara förödande för 

en persons självkänsla, särskilt för känslan av att ha ett personligt värde (Barker och 

Buchanan-Barker, 2005). För flera personer kunde dock autismdiagnosen utgöra en ny 

möjlighet att få kontakt med andra med samma diagnos. Att kontakten med andra 

personer med autism kan ge upphov till en känsla av tillhörighet och igenkänning visas 

även i studier av MacLeod, Lewis och Robertson (2013), J.L. Jones et al. (2015) och 

R.S.P. Jones, Huws och Beck (2013). I studien av MacLeod et al. (2013) beskrivs hur det 

är betydelsefullt att ha kontakt med andra med samma diagnos för att kunna lära känna 

sig själv bättre och få en positiv ”autistisk identitet”. 

Ur resultatet gick även att utläsa att en del deltagare inte såg sin autismdiagnos som en

funktionsnedsättning. En diskussion om autism ska ses som en funktionsnedsättning 

återfinns också i studien av J.L. Jones et al. (2015), där många deltagare distanserar sig 

från benämningen funktionsnedsättning. Författaren tolkar det som att de har en syn på 

autism som är mer i enlighet med begreppet neurodiversitet, vilket har beskrivits i 

bakgrunden. Barker och Buchanan-Barker (2005) berättar om hur psykiatrin traditionellt 

sett har ogiltigförklarat, förtryckt och låst in människor som inte anses passa in i mallen 
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för vad som är ”normalt” beteende. Till skillnad från detta är tidvattenmodellen inte 

inriktad på att ändra människors personlighet utan på att hjälpa dem att bli mer medvetna 

om och acceptera sig själva som de är. Författaren kan se likheter mellan 

tidvattenmodellens syn på psykisk ohälsa och synsättet på autism som framförs av 

förespråkare för neurodiversitet.

8.2.3. Kvinnor med autism        

Ett flertal resultatartiklar handlade enbart om kvinnor med autism, vilket gör att 

författaren tycker detta ämne är intressant att belysa. I resultatet framkom bland annat att 

ett antal kvinnor haft svårt att få en autismdiagnos. En del kvinnor spekulerar i om det 

kan bero på att de är bättre än män med autism på att dölja sina symtom och anpassa sig 

socialt. I en kvalitativ studie av Hurlbutt (2007), där fem kvinnor med Aspergers syndrom

intervjuas, berättar de om att de fått en diagnos först som vuxna. Deltagarna i den studien 

framför olika tankar om varför kvinnor kan ha svårare att få en diagnos, såsom att 

kvinnor inte är lika utåtagerande som män och att kvinnor i större utstäckning får andra 

diagnoser. Psykologen Tony Attwood bekräftar att flickor och kvinnor med autism kan bli

skickliga på att kamouflera sina svårigheter, och att en mer passiv personlighet tycks vara

vanligare bland dem (Attwood, 2006).  

Flera kvinnor med autism uttryckte även att de inte kände sig bekväma med de 

förväntningar som samhället ställer på kvinnor. För en del kvinnliga deltagare blev istället

specialintressen viktigare för deras personliga identitet. I studien av Hurlbutt (2007) 

beskriver flera av deltagarna hur de anser att de har lyckats inom områden i livet som är 

betydelsefulla för dem, men inte med vanliga sociala normer som relationer eller arbete. 

Författaren anser att möjliga könsskillnader inom autismspektrum kan vara bra att 

belysa, utan att låsa sig vid att det alltid måste existera skillnader mellan kvinnor och män

med autism. I enlighet med tidvattenmodellen är det viktigaste att låta individens egen 

berättelse och upplevelse av hur det är att leva med diagnosen vara i fokus (Barker & 

Buchanan-Barker, 2005).   

8.2.4. Upplevelser i mötet med sjukvården 

I resultatet framkom att ett flertal deltagare upplevde att deras svårigheter inte blev tagna 

på allvar. De upplevde att sjukvården saknade tillräcklig kunskap om autism, och de 

önskade att det fanns mer hjälp att få. Den självrapporterade psykiska ohälsan var hög 

och för många var det ansträngande att klara av vardagslivet.  
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I en studie av Nicolaidis et al. (2015) undersöks hur vuxna med autism upplever mötet 

med sjukvården. Nästan samtliga deltagare nämnde vårdgivarnas brist på kunskap om 

autism hos vuxna som ett problem i kontakten med vården. Deltagarna önskade bland 

annat att vårdpersonalen skulle vara mer öppna för att göra anpassningar, såsom att låta 

patienterna kommunicera skriftligt istället för muntligt. 

Resultatet visade även att flera deltagare hade stor kunskap om sin egen diagnos, och 

att de ville vara med och påverka vården de får. I en studie av Brownlow och O'Dell 

(2009) föreslås att kommunikation via internet kan vara ett sätt att involvera personer 

med autism i kontakten med sjukvården. Som framkommit i denna litteraturöversikts 

resultat så föredrog många deltagare nätbaserade relationer då de upplevdes som mindre 

stressande.

Att det är viktigt att lyssna på och inkludera patienten i vården bekräftas dessutom av 

Barker och Buchanan-Barker (2005). Enligt tidvattenmodellen så ska sjuksköterskan 

alltid betrakta patienten som expert på sitt eget liv. Sjuksköterskans uppgift är att 

respektera patientens önskningar och hjälpa till att identifiera dennes behov och egna 

resurser. 

8.3. Kliniska implikationer

Författaren anser att autism behöver tas upp under sjuksköterskeutbildningen för att ge 

blivande sjuksköterskor en kunskapsgrund att stå på inför mötet med patienter med 

autism. Detta skulle kunna ske genom temadagar om autism där studenterna exempelvis 

får lyssna på föreläsningar av personer med autism, läsa självbiografier skrivna av 

personer med autism och reflektera kring frågor som rör autism ur ett etiskt perspektiv. 

Det är viktigt att involvera personer med en egen autismdiagnos i utbildningen, då 

litteraturöversiktens resultat visar att många har stora kunskaper om sin diagnos som de 

är intresserade av att dela med sig av. Vidare så bör alla sjuksköterskor som arbetar 

patientnära ha en grundläggande kunskap om autism, då personer med autism även kan 

drabbas av somatiska sjukdomar som gör att de behöver uppsöka sjukvården. 

I resultat framkom även att det är svårt för många personer att få en autismdiagnos på 

grund av att sjukvårdspersonal ofta saknar tillräcklig kunskap om hur autism kan yttra 

sig. Det är därför av särskild vikt att vårdpersonal inom primärvård och psykiatri har en 

fördjupad kunskap om autism, då patienter som är i behov av att genomgå en 

neuropsykiatrisk utredning ofta söker sig dit. Förekomsten av psykisk ohälsa är hög bland

personer med autism och det förekommer även att patienter feldiagnosticeras med 
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psykisk sjukdom då deras autismdiagnos inte upptäcks. Detta problem kan 

förhoppningsvis minska om det ställs högre krav på autismspecifik kompetens inom 

psykiatrin. 

Litteraturöversikten kan även bidra till nytta för personer med autism själva, för deras 

närstående och för samhället. För de som har en autismdiagnos eller för personer som 

misstänker att de har autism, så skulle kunskapen som presenteras kunna ge ökad 

förståelse, insikt och igenkänning. Närstående till personer med autism kan även få en 

större kunskap, förståelse och lättare att relatera till sin anhörig med autism. Ur ett 

samhällsperspektiv skulle litteraturöversikten kunna bidra till större kunskap om autism 

på arbetsmarknaden och en större acceptans för personer med autism i samhället 

generellt. 

8.4. Förslag till fortsatt forskning 

Det finns en begränsad mängd forskning om personer med autism ur ett patientperspektiv

och till denna litteraturöversikt hittades inga resultatartiklar från Sverige. Författaren 

efterfrågar därför i första hand mer svensk forskning inom ämnesområdet. Ett förslag till 

fortsatt forskning relaterat till ämnet är att undersöka kvalitativt hur personer med autism 

upplever bemötandet från sjuksköterskor. Detta skulle vara direkt relevant för 

sjuksköterskans arbete och författaren har inte sett att någon sådan forskning har gjorts i 

Sverige. Ett annat förslag är att i större utsträckning involvera personer med autism i 

utförandet av forskningen, i de sammanhang där det är lämpligt. Detta skulle vara i linje 

med vad som framkommit i resultatet om att personer med autism själva vill bli 

betraktade som experter på autism. 

9. Slutsats

Denna litteraturöversikt ger en sammanställning över hur personer med autism upplever 

att få och att leva med sin diagnos. Deltagarna i de analyserade studierna berättade om 

svårigheter med att få en diagnos, och när de väl fick en diagnos gav den ofta upphov till 

motstridiga känslor. För många var det sedan en process att acceptera diagnosen. Vidare 

så uttryckte deltagarna både positiva och negativa aspekter av att leva med autism. 

Sociala svårigheter och psykisk ohälsa var vanligt förekommande men många personer 

med autism hade lärt sig strategier för att anpassa sig i sociala sammanhang. Flera 

deltagare uttryckte att deras svårigheter inte blev tagna på allvar, och de önskade att få 
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större inflytande över stödåtgärder och själva bli betraktade som experter på autism. 

Målet med litteraturöversikten var att bidra till att sjuksköterskor får en fördjupad 

kunskap om autism för att därmed kunna ge ett bättre bemötande till dessa patienter. 

Genom att belysa personernas egna upplevelser har detta förhoppningsvis uppnåtts.  
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The 
experiences 
and needs of 
female 
adults with 
high-
functioning 
autism 
spectrum 
disorder

2016,
Australien,
Autism: The International
Journal of Research and 
Practice

Det primära syftet var att få en
översikt över faktorerna hälsa, 
utbildning, arbete och socialt 
liv hos ett stort urval av vuxna 
kvinnor med högfungerande 
autism.

Ett sekundärt syfte var att 
identifiera hur kvinnornas 
upplevelser skilde sig från ett 
jämförbart urval av män.

Metod: Mixad metod.

Urval: Studien är baserad på ett 
urval av deltagare från en större 
studie gjord av författarna, 
(Autism Spectrum Australia, 
2013). Alla kvinnliga deltagare i 
den tidigare studien 
inkluderades, vilket var 82 st. 
Deltagarna var mellan 18-64 år 
och rapporterade alla att de hade
en professionellt framtagen 
autismdiagnos. För att få delta 
krävdes även att de skulle ha en 
IQ över 70. 

Datainsamling: Frågeformulär, 
deltagarna fick välja mellan att 
fylla i det elektroniskt eller på 
papper.

Analys: En kombination av 
deskriptiv, statistisk och 
tematisk analys applicerades på 
olika delar av materialet.

Resultatet presenterades utifrån sex teman, varav fyra 
stycken var relevanta för denna litteraturöversikt;

”Diagnosen och symtom på autism”: Deltagarna 
uttryckte att de önskade att de hade fått diagnosen 
tidigare. Svårigheter med social förståelse och 
kommunikation var vanligt förekommande. 

”Hälsa och psykisk hälsa”: Det var en hög förekomst 
av självrapporterad psykisk ohälsa. Stress och ångest 
var de vanligaste beskrivna symtomen.

”Sociala erfarenheter”: Deltagarna hade aktivt försökt 
förbättra sin kommunikation och sociala beteende för 
att lättare kunna relatera till andra.

”Generella behov av stöd”: Deltagarna uttryckte att det
var en pågående kamp att klara av vardagslivet, som 
inte uppmärksammades av andra och som de inte fick 
tillräcklig hjälp med.  

Bargiela, S., 
Steward, R., & 
Mandy, W.

The 
experiences 
of late-
diagnosed 
women with 
autism 
spectrum 
conditions: 
An 
investigation

2016,
Storbritannien,
Journal of Autism and 
Developmental Disorders

Studien ville få svar på 
följande frågeställningar;

”Hur autism upplevs och yttrar
sig hos kvinnor som fått en 
diagnos sent”.
”Hur påverkas unga kvinnors 
upplevelser av att få en 
diagnos, fel diagnos eller en 
missad diagnos av att autism 

Metod: Mixad metod.

Urval: 14 kvinnor med autism, 
exakt ålder redovisas inte för att 
skydda deltagarnas integritet.
För att få delta i studien krävdes 
att deltagarna var mellan 18 och 
35 år, bodde i Storbritannien, 
hade fått en professionellt 
framtagen autismdiagnos i 

Resultatet från kvantitativa data visade att deltagarna i 
genomsnitt skattade över den rekommenderade 
kliniska nivån för ångest men under den kliniska nivån 
för depression och generell psykisk ohälsa.

Resultatet från kvalitativa data presenterades utifrån 
fyra huvudteman ;

”Du är inte autistisk”: Deltagarna beskrev hur deras 
svårigheter har blivit ignorerade och missbedömda av 



of the female
autism 
phenotype

kan yttra sig annorlunda hos 
kvinnor.”
”Hur kvinnor som 
diagnosticerats med autism 
sent anpassar sig till de 
utmaningar de ställs inför”.

Storbritannien när de var 15 år 
eller äldre, hade fått diagnosen 
högst tio år tidigare och hade en 
IQ över 70.

Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer, 
deltagarna fick välja mellan att 
möta forskarna för att 
genomföra intervjun, intervjuas 
via internet eller per telefon. 
Deltagarna fick även fylla i 
bedömningsinstrument för att 
skatta autistiska drag, generell 
psykisk hälsa, ångest, depression
och IQ.

Analys: Alla intervjuer 
transkriberades och analyserades
kvalitativt.

omgivningen. De spekulerar i orsaken till detta och 
diskuterar innebörden av att ha fått en autismdiagnos 
sent. 

”Låtsas vara normal”: Många deltagare hade 
svårigheter med social interaktion men de beskrev 
strategier de hade utvecklat för att klara av sociala 
situationer bättre.  

”Från passiv till bestämd”: Många deltagare hade 
erfarenheter av utsatthet och relaterade detta till sina 
autistiska svårigheter. Det var särskilt vanligt att ha 
blivit utsatt för sexuella övergrepp. 

”Skapa en identitet som ung kvinna med autism”: 
Deltagarna beskrev vanliga svårigheter som kvinnor 
med autism kan ha och hur specialintressen kunde 
utgöra en positiv del av deras identitet.

Elichaoff, F.            What's it like
being you? 
Growing 
old(er) with 
autism 
spectrum 
conditions- 
A scoping 
study

2015,
Storbritannien,
The European Journal of 
Social and Behavioural 
Sciences

Syftet var att förstå vad som är
framträdande i upplevelserna 
hos vuxna med autism när de 
åldras. Studiens resultat ska 
leda fram till teman som sedan
ska användas till en 
uppföljande studie med 
djupintervjuer.

Metod: Kvalitativ metod.

Urval: Fyra personer mellan 58 
till 63 år, två kvinnor och två 
män. Alla hade diagnosen 
autism eller Aspergers syndrom.

Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer. 
Deltagarna fick välja var de ville
genomföra intervjuerna och 
intervjuer genomfördes både 
hemma hos deltagarna och på 
universitetet. 

Analys: Intervjuerna 
transkriberades och analyserades
med hjälp av induktiv tematisk 
analys.

Resultatet presenterades utifrån sex teman, varav fem 
stycken var relevanta för litteraturöversikten;

”Depression”: Alla deltagare hade någon gång i livet 
blivit diagnosticerade med depression, ofta innan de 
fick sin autismdiagnos. Flera deltagare hade även gjort 
självmordsförsök.

”Effekter av att få en diagnos”: Deltagarna uppgav att 
det ofta hade varit svårt att få en diagnos, och att 
diagnosen hade haft en dramatisk effekt på dem. 
Många kände lättnad och att saker föll på plats men en 
del kände sorg över att de inte fått diagnosen tidigare.

”Erfarenheter av terapeuter och personal inom 
psykiatrin”: Deltagarna upplevde generellt en brist på 
kunskap och förståelse av autism hos vårdpersonal, 
och de ansåg att personalen behövde få mer utbildning 
om autism för att kunna vara till hjälp. 

”Deltagaren som expert på autism”: Deltagarna hade 



stora kunskaper om autism som de ville dela med sig 
av till personalen inom psykiatrin. De önskade att 
själva bli betraktade som experter på autism.  

”Kommunikation/social interaktion”: De flesta 
deltagare upplevde svårigheter med kommunikation 
och social interaktion inom flera områden av livet.

Foran Lewis, L. Realizing a 
diagnosis of 
autism 
spectrum 
disorder as 
an adult

2016,
USA,
International Journal of 
Mental Health Nursing

Syftet var att kvalitativt 
undersöka upplevelsen av att 
få en autismdiagnos som 
vuxen.

Metod: Kvalitativ metod, 
deskriptiv fenomenologisk 
studie.

Urval: 77 personer mellan 18 
och 65 år; 40 män, 32 kvinnor 
och 4 icke-binära. Deltagarna 
hade blivit diagnosticerade med 
autism när de var 18 år eller 
äldre.

Datainsamling: Deltagarna fick 
genomföra en nätbaserad 
undersökning.

Analys: Materialet tematiserades
med hjälp av Colaizzis metod.

Resultatet presenterades genom sex teman som alla 
fångade deltagarnas upplevelse av att bli 
diagnosticerade med autism som vuxna;

”Jag har alltid vetat att jag är annorlunda”: Många 
deltagare hade alltid känt sig annorlunda. För en del 
var det positivt men oftast upplevdes det som något 
negativt.

”Att åka en känslomässig berg-och dalbana”: Att 
acceptera en autismdiagnos tog tid och krävde 
reflektion av deltagarna. Deltagarna upplevde 
varierande känslor efter att ha fått diagnosen, men det 
vanligaste var att känna sig lättad. Många kände även 
tillhörighet av att lära sig mer om autism.  

”Sträva efter att acceptera sig själv”: Deltagarna 
beskrev en period av att lära sig acceptera sig själva 
efter att de hade fått diagnosen. För många ledde 
diagnosen till en ny självförståelse. 

”Hitta strategier för att få ett bättre liv”: Deltagarna 
upplevde att diagnosen gav dem ”verktyg” för att 
förbättra livet. Många lärde sig att se fördelarna med 
att ha autism och att acceptera sig själva. Ett fåtal 
deltagare såg fördelar med att ha blivit diagnostiserade 
sent i livet men de flesta önskade att de hade fått 
diagnosen tidigare. 

”Upprätthålla normalitet”: Många deltagare 
rapporterade att de kämpade med svårigheter 
relaterade till autism, men att de ändå inte kände sig 
funktionshindrade eller som om det var något fel på 



dem. De flesta deltagare beskrev att de ansträngde sig 
för att klara av vardagen men att de trots sina problem 
levde ett ”normalt” liv. 

”Vandra in i framtiden”: Många deltagare upplevde 
bristande förståelse från omgivningen när de berättade 
om sin diagnos. De flesta upplevde att det var svårt att 
få hjälp som vuxen med autism. En del deltagare kände
en vilja att hjälpa andra med autism och att öka 
kunskapen om autism i samhället. 

Griffith, G.M., 
Totsika,V., Nash, 
S., & Hastings.R.P.

‘I just don't 
fit anywhere’
:Support 
experiences 
and future 
support 
needs of 
individuals 
with 
Asperger 
syndrome in 
middle 
adulthood

2011,
Storbritannien, 
Autism: The International
Journal of Research and 
Practice

Syftet var att undersöka hur 
vuxna i medelåldern med 
Aspergers syndrom upplever 
att diagnosen påverkar deras 
liv, vilka tidigare erfarenheter 
av att få stöd de har och vilket 
stöd de önskar att få i 
framtiden.

Metod: Kvalitativ metod.

Urval: Elva personer mellan 37 
och 57 år, fyra kvinnor och sju 
män. Alla hade antingen 
diagnosen Aspergers syndrom 
eller var på väg att få den 
diagnosen. För att få delta i 
studien krävdes att deltagarna 
var minst 35 år, var formellt 
diagnosticerade med Aspergers 
syndrom eller var på väg att få 
diagnosen, och inte hade någon 
utvecklingsstörning.

Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer. 
Deltagarna fick välja var de ville
genomföra intervjuerna och 
intervjuer genomfördes hemma 
hos deltagarna, på forskarens 
kontor och per telefon.

Analys: Intervjuerna 
transkriberades och analyserades
med hjälp av interpretativ 
fenomenologisk analys.

Resultatet presenterades utifrån fyra teman, varav tre 
stycken var relevanta för litteraturöversikten;

”Vissa dagar kämpar jag-att leva med Aspergers 
syndrom”: Deltagarna beskrev både positiva och 
negativa aspekter av att ha Aspergers syndrom, men 
mest upplevdes det som negativt. Många beskrev att 
det var ansträngande att klara av vardagen och det var 
vanligt att uppleva ångest. Svårigheter med social 
interaktion var även frekvent förekommande. Många 
hade lärt sig strategier för att klara av sociala 
situationer bättre. 

”Jag faller mellan stolarna- erfarenheter av vanliga 
stödåtgärder”: Alla deltagare beskrev att de inte fått 
tillräcklig hjälp då vården saknar kunskap om 
Aspergers syndrom. Många hade själva stora 
kunskaper om sin egen diagnos    

”Öka kunskapen- framtida sätt att hjälpa personer med 
Aspergers syndrom” Deltagarna ansåg att kunskapen 
om Aspergers syndrom behöver öka inom vården och 
hos allmänheten. Personer med Aspergers syndrom 
måste börja betraktas som experter på sin egen 
diagnos. 

Haertl, K.,  
Callahan, D., 

Perspectives 
of adults 

2013,
USA,

Syftet var att undersöka den 
levda erfarenheten hos vuxna 

Metod: Kvalitativ 
fenomenologisk metod.

Artikelförfattarna ansåg att resultatet av intervjuerna 
gav upphov till både konsekventa och paradoxala 



Markovics, J., & 
Strouf Sheppard, S.

living with 
autism 
spectrum 
disorder: 
Psychosocial
and 
occupational
implications

Occupational Therapy in 
Mental Health

med autism och hur den 
påverkar deras förmåga att 
arbeta.

Urval: Studien genomfördes i 
två faser. I den första fasen 
deltog sex personer mellan 27 
och 35 år, tre kvinnor och tre 
män. Alla hade diagnosen 
autism. I den andra fasen 
inkluderades ytterligare 18 
personer med autism.

Datainsamling: Den första fasen 
bestod av sex individuella 
fenomenologiska intervjuer. I 
den andra fasen gjordes 
ytterligare två intervjuer och här 
ingick även fyra fokusgrupper 
med fyra personer i varje grupp.

Analys: Materialet analyserades 
med hjälp av både induktiva och
deduktiva metoder. Transkript 
från intervjuerna analyserades 
deduktivt och induktiv analys 
användes för att skapa teman av 
resultatet.

teman. Paradoxala resultat kunde exempelvis vara att 
deltagarna uttryckte både lättnad och frustration över 
att ha fått en diagnos. Resultatet presenterades utifrån 
två huvudteman med tillhörande underteman;

”Paradoxala teman”: Deltagarna uttryckte 
motsägelsefulla känslor kring att få en diagnos, att 
identifiera sig med diagnosen och kring att vara social 
versus att isolera sig. 

”Deltagande i arbetslivet”: Många deltagare hade 
sociala svårigheter som var ett hinder i arbetslivet. De 
ansåg att det saknades tillräckliga stödåtgärder för 
vuxna med autism, och att allmänheten behöver mer 
kunskap om autism.  

Haney, J.L., & 
Cullen, J.A.

Learning 
about the 
lived 
experiences 
of women 
with autism 
from an 
online 
community

2017,
USA,
Journal of Social Work in
Disability & 
Rehabilitation

Studien ville få svar på 
följande frågeställningar;

”Hur kvinnor med autism 
beskriver sina erfarenheter av 
att vara kvinnor inom 
autismspektrat.”

”Hur kvinnor med autism 
använder sig av 
diskussionsforum online som 
rör autism.” 

Metod: Kvalitativ 
innehållsanalys.

Urval: 212 kvinnor över 18 år 
som antingen var formellt eller 
självdiagnosticerade med 
autism.

Datainsamling: 1636 texter 
skrivna av deltagarna på ett 
diskussionsforum online som rör
autism analyserades. 

Analys: Tematisk analys från en 
fenomenologisk utgångspunkt.

Resultatet presenterades utifrån fyra huvudteman, 
varav tre stycken var relevanta för litteraturöversikten;

”Diagnosens betydelse”: Flera deltagare diskuterade 
sina svårigheter att få en autismdiagnos och förklarade 
det med att kvinnor med autism är bättre på att dölja 
sina symtom. Deltagarna uttryckte varierande känslor 
efter att ha fått diagnosen, men många kände sig 
lättade över att ha fått en förklaring till sitt beteende.

”Symtomdiskussion”: Deltagarna upplevde en känsla 
av stöd och samhörighet genom att diskutera sina 
symtom med andra personer med autism online.

”Hur autism påverkar relationer”: Deltagarna beskrev 
att de kände sig ensamma och isolerade från andra.  



Det var även vanligt att ha blivit utsatt för mobbning, 
både som barn och som vuxen. Deltagarna kände sig 
osäkra på om de skulle berätta om sin diagnos för 
människor de lärde känna eller ej. 

Hurlbutt, K., & 
Chalmers, L.

Adults with 
autism speak
out: 
Perceptions 
of their life 
experiences

2002,
USA,
Focus on autism and 
other developmental 
disabilities

Syftet var att undersöka och 
beskriva hur tre personer med 
högfungerande autism 
upplever sitt liv.

Metod: Kvalitativ metod.

Urval: Tre personer mellan 31 
och 61 år, en kvinna och två 
män. Alla hade diagnosen 
högfungerande autism.

Datainsamling: Forskarna fick 
kontakt med deltagarna i studien
på en nationell autismkonferens.
Konversationer med dem fördes 
under hela konferensen. Efter att
ha skapat en relation med 
deltagarna så genomfördes 
intervjuer. Kontakten med dem 
fortsatte sedan per telefon och e-
mail. Deltagarna delade även 
med sig av artiklar, historier och 
essäer de skrivit genom åren.

Analys: Induktiv analys 
användes för att forma 
kategorier av materialet.

Artikelförfattarna identifierade ett övergripande tema 
som genomsyrade alla deltagares beskrivningar och 
upplevelser; ”Högfungerande vuxna med autism vill 
bli sedda som experter på autism, ha åsikter i och bli 
tillfrågade i frågor som rör autism”.

Resultatet presenterades dessutom genom tre 
huvudteman ;

”Högfungerande vuxna med autism identifierar sig 
med sin egen unika kultur”: Deltagarna  kände stolthet 
över sig själva och ville dela med sig om autism till 
omgivningen. 

”Stödåtgärder bidrar till deras känsla av egenvärde”: 
Deltagarna beskrev att det var viktigt med rätt stöd från
familjen och samhället för att lyckas i livet och få en 
bra självkänsla. 

”De har starka åsikter om vad som kan göra skillnad i 
livet för personer med autism”: Deltagarna hade stora 
kunskaper om autism och de hade utvecklat egna 
åsikter i frågor som rör autism.  

Kanfiszer, L., 
Davies, F., & 
Collins, S.

”I was just 
so different”:
The 
experiences 
of women 
diagnosed 
with an 
autism 
spectrum 
disorder in 

2017,
Storbritannien,
Autism: The International
Journal of Research and 
Practice

Syftet var att undersöka den 
levda erfarenheten hos kvinnor
som fått diagnosen autism som
vuxna, oavsett intellektuell 
nivå. 

Metod: Kvalitativ metod.

Urval: Sju kvinnor mellan 20 
och 59 år. För att få delta i 
studien krävdes att deltagarna 
skulle vara formellt 
diagnosticerade med autism när 
de var äldre än 18 år, kunde tala 
flytande engelska, inte befann 
sig i en akut fas av psykisk 

Resultatet presenterades genom två huvudteman ;

”Könsidentitet”: Deltagarna beskrev hur de hade 
utvecklat en identitet innan de kände till autism, och 
hur den hade ändrats när de fick en autismdiagnos. De 
diskuterade sitt förhållande till de krav och 
förväntningar som ställs på kvinnor, och många 
deltagare hade svårt att identifiera sig med 
kvinnorollen i samhället.



adulthood in 
relation to 
gender and 
social 
relationships

sjukdom och inte var under 
påverkan av alkohol eller 
illegala droger.

Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer. 
Intervjuer genomfördes hemma 
hos deltagarna eller där de 
befann sig för tillfället. Om de 
ville fick de ha sällskap av en 
annan person. Deltagarna fick 
även ta med sig speciella saker 
(som en scrapbook eller 
fotografier) för att underlätta för 
dem att berätta om sina 
upplevelser. Detta kunde vara 
särskilt hjälpfullt för deltagare 
med utvecklingsstörning.

Analys: Intervjuerna spelades in 
och transkriberades. De 
bearbetades sedan genom en 
narrativ analys som 
genomfördes i flera steg. 

”Sociala relationer”: Deltagarna uttryckte hur 
svårigheter med social interaktion var ett genomgående
tema i deras liv. Många hade även erfarenheter av att 
ha blivit utsatta för mobbning och övergrepp. 

Müller, E., Schuller,
A., & Yates, G.B. 

Social 
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2008,
USA,
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Syftet var att beskriva hur 
individer med Aspergers 
syndrom och andra 
autismspektrumtillstånd 
upplever sociala utmaningar 
och vilket stöd de skulle önska
i sociala situationer.

Metod: Kvalitativ metod.

Urval: 18 personer mellan 18 
och 62 år, 5 kvinnor och 13 män.
Alla hade en diagnos inom 
autismspektrum. För att få delta 
i studien krävdes att deltagarna 
var över 18 år, självrapporterade
svårigheter med social 
kognition, hade antingen en 
formell eller en informell 
(utfärdad av sjukvården utifrån 
DSM-IV-kriterier) diagnos av 
Aspergers syndrom eller ett 
annat autismspektrumtillstånd 
och inte hade någon 
diagnosticerad 

Resultatet presenterades genom två huvudkategorier;

”Sociala erfarenheter”: Deltagarna beskrev känslor av 
social isolering och svårigheter med social interaktion 
och kommunikation. Flera deltagare hade en önskan 
om att få bättre kontakt med andra människor och att 
bidra till samhället. Majoriteten av deltagarna hade 
själva försökt förbättra sin sociala förmåga.

”Rekommendationer för socialt stöd och strategier för 
att bli mer socialt delaktig och lindra social ångest”: 
Deltagarna beskrev att de bland annat haft glädje av att
vara med i grupper för personer med autism. För flera 
deltagare var det lättare att ha relationer med andra via 
internet. Ett antal deltagare nämnde även betydelsen av
att vara ensam och önskade att omgivningen skulle 
respektera detta. 



utvecklingsstörning.

Datainsamling: 
Semistrukturerade individuella 
intervjuer. Deltagarna fick själva
välja var intervjuerna skulle äga 
rum.

Analys: Materialet analyserades 
och tematiserades i en två-
stegsprocess.


