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Sammanfattning 
I den här forskningsöversikten studeras befintlig forskning för att ta reda på hur social 

isolering beskrivs bland barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd (AST), vilka or-

saker som beskrivs till fenomenet, samt hur barns och ungdomars egna upplevelser hanteras i 

forskningen. Litteratursökningar genomfördes för att samla in data, vilken därefter analy-

serades utifrån olika vanligt förekommande teman som återkopplas till teorin. Det framkom i 

empirin att barn och ungdomar med AST oftare är ensamma, är mindre delaktiga och oftare 

upplever social isolering. Orsaker till fenomenet beskrevs som olika, där majoriteten av datan 

benämnde barn och ungdomar med ASTs försämrade kommunikationsförmåga som en av 

dem. Endast några få studier benämnde andra faktorer, som exempelvis samhälleliga. Ett fåtal 

av studierna benämnde vikten av att lyfta barn och ungdomar med ASTs egna uppfattningar 

av sin sociala situation, och det går att härleda att det finns ett behov av att lyfta barnen och 

ungdomarna mer i forskningen.  
 

Nyckelord: Autismspektrumtillstånd, social isolering, ensamhet, delaktighet, socialt 

erkännande.  
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Abstract 
In this litteraturereview existing research was studied to determine how social isolation is 

defined among children and adolescents with autism spectrum disorder (AST), what reasons 

describes the phenomenon, and how children's and adolescent's own perceptions of their 

social situation is depicted in research. Literature searches were conducted to gather data, 

which was later analyzed with anticipated themes connected to the theory. Concluded from 

the data is that children and adolescents with AST experience loneliness more, participate less 

in activities, and experience social isolation more. Reasons to the phenomenon are described 

different in different studies, where the majority mention the lack of communication skills 

that children and adolescents with AST have. Only few of the studies mentions other aspects 

such as the community. A lesser number of the studies mention the importance of listening to 

children and adolescents with ASTs own perception of their social situation, and our findings 

also indicates the importance of strengthening them in ongoing research. 
 

Keywords: Autism spectrum disorder, social isolation, loneliness, participation, social reco-

gnition. 
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1. Inledning 
Autism, fortsättningsvis benämnt AST, är vanligare förekommande hos barn än vad diabetes, 

cancer och Downs syndrom är, de bakomliggande orsakerna till AST är i stort sett okänd 

fortfarande även om framsteg gjorts (Rubin, 2006, s. 9). Tidigare kunde en AST diagnos 

innebära att individen ansågs ha en intellektuell utvecklingsstörning, vilket inte är korrekt för 

det allra flesta. Däremot kan diagnosen innebära svårigheter i tillvaron för individen själv och 

dess anhöriga. På senare tid har medvetenheten kring autism ökat tack vare en mer medial 

uppmärksamhet, även självbiografier skrivna av vuxna med högfungerande AST har bidragit 

till mer kunskap och förståelse. Att få diagnosen AST behöver inte längre betyda ett liv i 

utanförskap (Rubin, 2006, s. 9–10).  
 

De diagnoser som faller under paraplybegreppet AST är så kallade osynliga funktions-

nedsättningar, diagnosen går inte att se på utsidan av människan. I vissa fall kan funktions-

nedsättningen yttra sig i form av olika beteenden som kan ses som stereotypa, men de är i de 

fallen en konsekvens av funktionsnedsättningen (De Clercq, 2007, s. 12). Trots att AST är det 

mest validerade och väldokumenterade barnpsykiatriska syndromet, är det stora skillnader 

mellan hur AST förstås i det vardagliga, praktiska livet och den teoretiska förståelsen av AST. 

Hela det vardagliga livet och allt människor gör handlar om språk, talspråk, kroppsspråk, 

handlingar, tankar och känslor. Det typiska för människor med AST är svårigheten att tolka 

det som händer i vardagen och i interaktion med andra. Det kan uttryckas som att de inte 

förstår sig på världen de lever i, eller att de har svårigheter med att tolka och förstå den 

(Gillberg och Peeters, 2002, s. 8). Det är därför av vikt att myndighetspersoner och andra 

yrkesprofessioner människor som har AST kommer i kontakt med, har kunskap om vilken 

inverkan diagnosen har på personens liv, för att kunna bemöta dem på deras egna villkor och 

se deras behov. 
 

Barn med AST saknar ibland förmågan att förstå vissa ords eller meningars betydelse och har 

en tendens att använda starkare abstrakta ord som rädd eller farlig, medan de egentligen 

menar spännande eller ovanlig. Barn med AST lär sig inte genom imitation av andra, vilket 

barn vanligtvis gör under spädbarnsåren. Det innebär svårigheter för dessa barn att lära sig 

tolka och förstå vad olika situationer innebär och andra människors agerande (Axeheim, 1999, 

s. 20). Barn med AST är normalbegåvade i många fall, men har svårigheter med kunskaps-

kraven i skolan. Skolan är en miljö med mycket ljud och många andra intryck att hantera för 

den som har AST, vilket gör att det kan vara tröttande att bara befinna sig i skolan utan att för 

den skull prestera, all energi går åt till att hantera alla olika intryck (Hägerblad, 2011, s. 3). 

Barn lär sig vanligtvis genom att undersöka och experimentera, med inlevelseförmåga och 

låtsaslekar utforskar de både föremål och övriga omvärlden, vilket för barn med AST kan 

vara en svårighet. De lär sig och undersöker istället på ett mer konkret sätt som kan innebära 

att banka, iaktta från olika vinklar och kanske kisa lite med ögonen samtidigt, för att förstå 

vad de undersöker på ett mer praktiskt plan (Axeheim, 1999, s. 20, Rubin, 2016, s. 48). Att 

lära ett barn med AST kan med andra ord innebära en utmaning för skola och föräldrar, och 

som kan leda till brister i undervisningen för dessa barn. Axeheim (1999, s. 15) skriver 

“Undervisningens mål är att bidra till elevens självständighet, så att det blir möjligt för eleven 

att ta makten över sitt eget liv och bli en aktör istället för en passiv mottagare.”. Axeheim 

lutar sig i detta fall mot skollagen, som under senare år har omarbetats men där det Axeheim 

skriver fortfarande stämmer. Enligt 4§ Skollagen (2010:800) ska utbildning främja barns och 

elevers utveckling, se till varje barns olika behov, samt sträva efter att väga upp de skillnader 

som finns i barnens förmåga att tillgodogöra sig det de lär sig i utbildningen. 
 

I en rapport från Socialstyrelsen (Nordin Olson, 2010, s. 23, 33) skrivs det att ungdomar med 

AST upplever ett utanförskap eller ses som annorlunda, samt att utanförskap och isolering är 
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något som kan uppstå för personer med funktionsnedsättningen. Likaså skriver Barnombuds-

mannen (2016, s. 40–41) att barn och ungdomar generellt med funktionsnedsättningar 

upplever utanförskap och blir marginaliserade, och att det behövs en kunskapsförändring i hur 

samtal kring denna problematik förs från vuxna och allmänhet. Även De Clercq (2007, s. 11) 

skriver att vuxna med AST uttrycker att de känner som om de kommer från en annan planet 

och upplever att det är svårt att bli förstådd på rätt sätt.  
 

I det sociala arbetet är möjligheten att komma i kontakt med individer som har AST stor då de 

kan ha insatser genom Socialtjänstlagen (SoL, 2001:453), eller Lagen (1993:387) om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS) då de tillhör personkrets ett, ”personer med ut-

vecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd” (Lundgren, Sunes-

son och Thunved, 2014, s. 504). Socialnämnden ska enligt 7 § 5 kap. SoL också verka för att 

människor med funktionsnedsättning har samma möjligheter till en skälig levnadsnivå som 

övrig befolkning, de ska finna samma gemenskap och kunna vara fullt delaktiga i samhälls-

livet (Lundgren et al. 2014, s. 147). Utifrån de två föregående paragraferna kan det ses att 

kopplingen socialt arbete och barn och ungdomar med diagnosen AST är starkt sammankopp-

lad. Ju tidigare dessa barns behov och förmågor kan bemötas på ett adekvat vis, desto större 

kan chansen bli till ett självständigt liv med livskvalité. Socialstyrelsen visar i en rapport från 

2010 att personer med funktionsnedsättning som har insatser enligt SoL eller LSS generellt 

har en lägre livskvalité än övrig befolkning. De har bland annat lägre utbildningsnivå, en lägre 

löneinkomst, lägre grad av sysselsättning och av de som har ekonomiskt bistånd från social-

tjänsten är det en högre andel som har insats enligt SoL (Socialstyrelsen, 2010, s. 89-90). Att 

ha en funktionsnedsättning i form av AST kan alltså innebära utmaningar i vardagen, och 

beroende på hur de blir bemötta av myndigheter och andra yrkesgrupper kan det ge en direkt 

påverkan på deras möjlighet till delaktighet och inkludering i samhället. En kunskap om hur 

AST yttrar sig och vilka svårigheter som kan uppstå kan därför anses vara av nödvändighet 

för vissa yrkesgrupper att ha kunskap om.  
 

Föreliggande forskningsöversikt undersöker hur forskningen beskriver barn och ungdomar 

med AST och social isolering, samt i vilken utsträckning orsaker till social isolering bland 

barn och ungdomar med AST beskrivs. Den rådande uppfattningen om ämnesområdet är att 

det finns mycket forskning men frågan om varför förändringen av hur barn och ungdomar 

med AST bemöts i samhället kvarstår. Därför är det intressant att även undersöka i vilken 

grad barnens och ungdomarnas egna uppfattningar och upplevelser tas hänsyn till i forsk-

ningen. Den här studien avser ge en bild över hur social isolering bland barn och ungdomar 

med AST förklaras i forskning, samt se i vilken grad barnen och ungdomarnas egna upp-

levelser av fenomenet tas upp. 
 

1.1 Syfte 
Syftet är att ta reda på hur social isolering bland barn och ungdomar med autismsspektrum-

tillstånd (AST) beskrivs i forskning, samt hur forskningen beskriver orsaker till fenomenet. 

1.2 Frågeställningar 

 Hur beskrivs social isolering bland barn och ungdomar med AST? 

 Hur beskrivs orsaker till social isolering bland barn, och ungdomar med AST?  

 Beskrivs och beaktas barns och ungdomars egna uppfattningar i forskningen? 

 

2. Centrala begrepp  
Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012, s. 21) definierar ordet begrepp som 

“vetenskapens byggstenar” och att det med hjälp av teori går att definiera begrepp så att de 



 6 

lättare kan förstås av läsaren. I det följande avsnittet förklaras olika begrepp centrala för 

förståelsen av det valda ämnesområdet. 

2.1 Autismspektrumtillstånd 

Att beskriva autism och de olika autismspektrumtillstånden kan vara svårt utan att beröra allt 

för kliniska termer och förklaringar. Diagnosmanualen, ICD 10, är den manual som används 

oftast i Sverige för att beskriva diagnoskriterier, den bygger i sin tur på den amerikanska 

diagnosmanualen DSM 5. AST är ett paraplybegrepp som innefattar ett antal diagnoser som 

Aspergers syndrom, atypisk autism, högfungerande autism och desintegrativ störning eller 

Hellers syndrom (Fägerblad, 2011, s. 3, Autism- och Aspergerföreningen, u.å.).  Diagnoserna 

under begreppet AST är neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som påverkar de adaptiva 

funktionerna som exempelvis innebär svårigheter att förstå, hantera och använda språk. Det 

kan även innebära en svårighet att relatera till andra människor och deras känslotillstånd, 

vilket inte får förväxlas med föreställningen om att personer med AST inte har några känslor. 

Personer med AST kan också ha svårigheter med att hantera förändringar i miljön och ”det 

dagliga flödet” (ICD 10, 1993; De Clercq, 2007, s. 67, 139). Skillnaden mellan Hellers 

syndrom och de andra diagnoserna, är att barnet har en normal utveckling de första åren, 

symtomen som sedan uppstår är däremot liknande eller identiska med autism. Förändring som 

sedan sker under några månader gör att det tillkommer svåra störningar inom det emotionella 

och beteendemässiga området, samtidigt som barnets språkliga och sociala förmågor går 

förlorat (Autism- och Aspergerföreningen, u.å.).  
 

Beteendet hos personer med autism kan vara liknande hos flera individer och kroppsrörel-

serna kan vara repetitiva. Intressen och aktiviteter är upprepande och lika. Hos personer med 

autism präglas tillvaron och sättet att fungera av den adaptiva funktionsnedsättningen (ICD 10, 

1993). Det förekommer också en sensorisk överkänslighet i många fall där smak-, ljud-, ljus-, 

hörsel-, syn- och känselintryck kan göra det svårt att sortera, alla intryck tas in på samma 

gång. Personen har då en bristande förmåga att filtrera information som behövs och det som 

är onödigt (ICD 10, 1993). Vidare i detta avsnitt kommer de utmaningar och svårigheter per-

soner med AST kan uppleva beskrivas närmare.  

 

Att ha ett abstrakt förhållningssätt till tillvaron är något som brister hos människor med 

AST, förmågan att tänka bortom det rent konkreta kan vara bristfällig. I en värld där det kan 

vara svårt att tolka och förstå andra människors sociala signaler gör de vad de kan för att hitta 

strategier för att försöka vara social. En anledning till de svårigheter som personer med AST 

upplever är att de ofta har svårt att förstå innebörden i vad som sägs, och att språk och kom-

munikation inte lärs in på samma sätt som hos andra (De Clercq, 2007, s. 17). Förmågan till 

det abstrakta lekandet utvecklas vanligtvis hos barn när de är ca 18–24 månader och brukar 

ses som symbolisk lek eller fantasilek.  Det är något som barn med AST inte alltid når och i 

de fallen de gör det är det ofta med svårigheter. Att uppfatta det abstrakta, eller det som är “på 

låtsas”, är svårt, vilket visar en nedsättning i fantasiförmågan (De Clercq, 2007, s. 22). Van-

ligtvis har barn även en viss imitationsförmåga vilket är en del av lärandet i symbolisk lek 

eller fantasilek. Det är starkt sammankopplat till det abstrakta lekandet, men lägger också 

grunden i lärandet hur andra människor är och beter sig. Förmågan att imitera och relatera till 

imitationer är något som barn med AST saknar, vilket även det försvårar förståelsen för det 

abstrakta lekandet (Axeheim, 1999, s. 20).  

 

Lindberg och Valsö (2015, s. 29) beskriver hur förmågan att förstå att andra människor har 

egna tankar och känslor är något som brister hos människor med autism, så kallad mentaliser-

ingsförmåga, eller Theory of mind. Förståelsen för att andra människor har andra upplevelser 

och tankar, samt att kunna ta en annan människas perspektiv är nödvändigt för att kunna soci-
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alisera och umgås med andra. Barn i skolåldern kan exempelvis ha svårt att tolka signaler från 

andra barn när de leker, om de är ledsna, arga, rädda och inte vill vara med i leken längre. Av-

läsningen av andra sker inte automatiskt utan är något människor med AST får lära sig, den 

egna relationen till andra är inget som reflekteras över, det kan vara svårt att veta när andra 

inte längre är intresserade av att lyssna till det personen med AST har som specialintresse och 

vill berätta om (Lindberg och Valsö, 2015, s. 29–30). Fägerblad (2011, s. 5) ger ytterligare ett 

exempel i hur det kan yttra sig i skolmiljö där barnet kan ha svårt att förstå skillnaden mellan 

varför läraren får prata rakt ut i klassrummet när eleverna inte får prata utan att räcka upp 

handen först. Att tolka andra är något personer med AST måste lära sig, och ibland måste få 

förklarat för sig på en nivå som är lägre än vad som förväntas rent åldersmässigt. Det ständiga 

tolkandet av situationer och av andra är något som tar mycket energi och svårigheten att förstå 

andra kan göra att personer med AST omedvetet sårar andra och uppfattas som otrevliga (Fä-

gerblad, 2011, s. 5: De Clercq, 2007, s. 24, 79). 

 

Personer med AST har också ofta svårt att uppfatta sammanhang och helheter, så kallad cen-

tral koherens. Vid olika sammanhang ses det till enskilda detaljer istället för helheten. Vuxna 

med AST har förklarat känslan av att världen endast består av enskilda delar, de ser inget 

samband mellan orsak och verkan. I socialisering med andra kan detta innebära svårigheter att 

göra sig själv förstådd, eller att förstå andra då personen med AST måste se till både samman-

hanget socialiseringen sker i samt vad avsikten är till socialiseringen. För barnen i skolan 

innebär detta problem då det ständigt är saker som ska förstås och sättas i ett sammanhang 

(Fägerblad, 2011, s. 6). Fägerblad (2011, s. 6) ger ett exempel på hur ett barn med AST tolkar 

frågan om vad som skiljer en fågel från andra djur. De flesta barn svarar ”att den flyger”, barn 

med AST kan istället ge en beskrivning av fågeln, att den har fjädrar, näbb och så vidare. 

Svaret kan också ta längre tid att tolka och förstå för barnet. Även De Clercq (2007, s. 98) 

beskriver svårigheten som barn med AST har att hantera ny information som tillkommer dem. 

Reaktionen som barnet har till ny information kan därför bli fördröjd och det kan uppfattas 

som att barnet inte reagerar alls trots att det istället är så att barnet reagerar, fast kanske en 

vecka senare (De Clercq, 2007, s. 98). Oförmågan att uppfatta sammanhang och helheter, 

samt att det i skolan ställs mycket frågor till barnen att svara på är energikrävande, vilket 

resulterar i att de har svårt att svara på frågorna och svårare att hänga med i skolan (Fägerblad, 

2011, s. 6). Att förstå olika sammanhang är en svårighet för barn med AST och det blir därför 

viktigt att försöka skapa lärandet för dessa barn på en kognitiv nivå. När det blir för svårt, 

eller när nya saker introduceras på ett oväntat sätt kan barn med AST resultera i att skada sig 

själva genom att till exempel slå händerna i huvudet eller slita i håret. Det här ska inte ses som 

en del av diagnosen utan förekommer endast när barnet upplever att det inte klarar ett svårare 

moment som introducerats eller när det händer något oväntat (Axeheim, 1999, s. 21).  

 

Förmågan att kunna vara flexibel, att planera sin tid, kontrollera impulser, känna motivation 

till att göra saker och kunna följa en plan hör till de exekutiva funktionerna. Det handlar om 

att kunna sätta upp en plan för att uppnå ett önskat mål, och hitta strategier för att lösa de 

problem som kan uppstå på vägen mot målet. Att kunna kontrollera impulser som uppstår, 

och kunna fortsätta fokusera på den uppgift som just då är aktuell, är en förutsättning för att 

barn med AST ska kunna klara de mål som skolan har. Personer med AST brister ofta i vad 

som kan kallas som den autistiska triaden, vilket innefattar förmågan att kommunicera, det 

sociala samspelet och förmågan att föreställa sig saker. Bristerna i dessa förmågor är ofta vad 

som leder till att personer med AST har svårigheter med det tidigare nämnda uppgifterna (De 

Clercq, 2007, s. 269; Fägerblad, 2011, s. 6).  
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Personer med AST som brister i de exekutiva funktionerna har svårt att se att deras lösning på 

ett problem är felaktig, de fortsätter att hävda att deras lösning är den rätta. Att både brista i 

mentaliseringsförmågan och de exekutiva funktionerna kan innebära att personen ses som em-

patilös och ibland provocerande (Fägerblad, 2011, s. 6). Det kan även ses som ett problem 

som kommer ur personens motivationsförmåga, men det behöver inte nödvändigtvis härstam-

ma ur det. Brister i de exekutiva förmågorna hos personer med AST beror även på en sned-

fördelning i personens färdigheter. Då ett barn med AST kan vara väldigt duktig på exempel-

vis matte, så kan samma barn ha svårigheter med att fråga om ett glas vatten på grund av den 

tidigare nämnda anledningen (De Clercq, 2007, s. 257). Konsekvensen av att brista i vissa 

färdigheter kan utan rätt stöd i skolan göra det svårt att klara målen för barnet med AST. Av 

samma anledning kan det också vara svårt att bryta negativa beteenden och mönster 

(Fägerblad, 2011, s. 6). 

 

Perception är förmågan att tolka alla de intryck vi utsätts för varje dag i form av ljud, ljus, syn, 

hörsel, doft, smak och beröring. För personer som har AST kan alla dessa perceptionsintryck 

bli för mycket att hantera, det blir svårt att veta vilket intryck fokus bör ligga på. Perceptions-

känsligheten anser vissa med AST vara det som kräver mest. I skolan kan lektioner i de 

ämnen som är mer praktiska än andra vara de som blir mest besvärliga för barn med AST. 

Konsekvensen av det blir att barnet inte tar till sig undervisningen och blir stressat istället. 

Där andra personer kan sålla bort ljud som en tickande klocka, småprat, bilar på gatan, blir det 

för många intryck att hantera på samma gång för personer med AST. Är det bullrigt i skolan 

kan det innebära stress och att eleven inte kan ta till sig det som läraren säger, är personen 

känslig för smak och doft, kan det innebära svårigheter att äta i matsalen som doftar eller att 

maten inte smakar ”rätt”. I vardagslivet kan det innebära svårigheter att bli bortbjuden på 

middag, eller känslighet för vissa kläder där tyget skaver eller en söm sitter fel (Lindberg och 

Valsö, 2015, s. 37–38; Fägerblad, 2011, s. 6). 

2.2 Marginalisering och utanförskap 

Marginalisering är ett begrepp som kommit att användas i förklaring till hur samhällets 

materiella och sociala resurser är fördelade bland dess invånare. För individer som anses vara 

marginaliserade kan det innebära att de inte tillhör de arenor i samhället som de flesta andra 

individer har tillgång till, till exempel arbetsmarknaden, sociala nätverk och samhälleliga 

gemenskaper (Erjnaes och Kristiansen, 2002, s. 84–85). Undersökningar har visat att det finns 

en föreställning om att människor som är marginaliserade själva har valt att stå utanför, att de 

inte behöver hjälpinsatser. I själva verket är det tvärtom, de är i behov av hjälp, men av olika 

anledningar har de hamnat utanför de hjälpinsatser som finns (Järvinen, 2002, s. 265). 

 

Människor som hamnar i utanförskap i det svenska samhället på grund av ökade klyftor och 

ojämställdhet har ökat under de senaste 30 åren. Begreppet utanförskap används för att be-

skriva utsatthet i samhället i olika former som handlar om fattigdom, marginalisering och 

social exkludering (Kuusela, 2013, s.151–152). Känslan av att vara utestängd från det övriga 

samhället kan vara början till en marginaliseringsprocess hos barn och ungdomar redan från 

tidig ålder. Kuusela (2013, s.159) förklarar hur denna process påverkar identiteten i negativ 

riktning hos barnen och att den kan vara stigmatiserande. Själva betydelsen av marginal-

iseringsbegreppet är ”att ringa in en utsatt position i förhållande till ett centrum” (Svedberg 

och Wollter, 2013, s. 50). Den marginaliserade människan är begränsad att bestämma över 

den egna tillvaron och har inte heller samma tillgång till vissa grundläggande resurser. Utsatt-

heten i att vara marginaliserad är oönskad och ofta varaktig (Svedberg och Wollter, 2013, s. 

54). 
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Marginalisering är en process som gör att vissa människor och grupper hamnar utanför de 

arenor och resurser som finns i samhället. Detta kan innebära att de inte kan vara själv-

försörjande, har svårt att finna egen bostad och att de också står utanför den sociala gemen-

skapen (Piuva och Brodin, 2013, s. 214). Backlund (2013, s. 99–100) beskriver hur 

marginaliseringsbegreppet är starkt förankrat i vilken grad människor har tillgång till arbete 

eller inte. Konsekvens av att inte ha ett arbete påverkar flera olika områden som hem och 

familj. Det kan också påverka individen socialt och psykologiskt då andra människors för-

väntningar och eventuellt negativa bild av den enskilde påverkar dess självbild. Att vara 

utstött från det övriga samhället kan göra att individen upplever en påtaglig maktlöshet då det 

egna handlingsutrymmet är begränsat, och det i sin tur skapar känslan av att inte ha något 

människovärde. Individer som är marginaliserade kan också bli stigmatiserade, självbilden 

påverkas av att andra ser på dem som utstötta i samhället. Det är svårt att upprätthålla en 

positiv självbild när omgivnings bild på individen är negativ. Konsekvensen av detta kan bli 

att den utsatte får svårt att skapa både en positiv självbild och en förändring av tillvaron 

(Piuva och Brodin, 2013, s. 214). 

 

Begreppen marginalisering, utsatthet och utanförskap är ofta tätt sammankopplade med 

varandra, dock kan innebörden av dessa ord vara lite oklara i forskningssammanhang (Ran-

takeisu, Kuusela & Karlsson, 2013, s. 21). Det som de oftast har gemensamt är att det rör 

människor i fattigdom som står utanför arbetsmarknaden av olika anledningar och därtill är 

bidragsberoende. Vad anledningen till bidragsberoendet är spelar mindre roll, de kan vara 

människor som är både arbetslösa, sjukskrivna eller så har de ett arbete men anses ändå vara 

marginaliserade i samhället (Rantakeisu, Kuusela & Karlsson, 2013, s. 21). Utanförskapet 

innebär i korthet ett tillstånd där individen antingen är utanför eller inte, och ansvaret till att 

inte vara utanför läggs på den enskilde. Då begreppet utanförskap är starkt förknippat med 

fattigdom och arbetslöshet anses lösningen vara att alla ska arbeta till varje pris, att höja 

bidragen för de som inte kan arbeta ses inte som en lösning. Samhällets sociala ansvar har 

förskjutits till individen, med följden att människor som är i utanförskap själva ska se till att 

skaffa sig arbete, utbildning, kompetensutveckling och så vidare (Rantakeisu, Kuusela & 

Karlsson, 2013, s. 21, 20).   

 

2.3 Social isolering 

I arbetet med att förstå social isolering behövde begreppet operationaliseras och brytas ner till 

olika delbegrepp. Social isolering är ett omfattande begrepp innefattande flera olika aspek-

ter behövs flera andra begrepp för att förklara det. I korthet kan social isolering definieras som 

att människan lider förlust av social samhörighet. För att människan ska må bra och känna 

välbefinnande och mening i sin tillvaro är samvaro med andra nödvändig (Zavaleta, Samuel, 

Mills, 2016). Den undersökning rörande social isolering som Zavaleta et al (2016) genomfört 

visar ett antal aspekter som kan ha påverkan på välbefinnandet och livskvalité. Aspekter som 

kan ha betydelse är vilken typ av relationer som finns, i vilken kontext samvaron äger rum 

och vilka normer som styr relationen (Zavaleta et. al. 2016).  
 

2.3.1 Ensamhet 

Det är under ungdomsåren som individens förmåga till sociala relationer utvecklas, samtidigt 

som behovet av detta kan vara svårt att tillfredsställa (Erling och Hwang, 2001, s. 30). Erling 

och Hwang (2001, s.30) beskriver hur viktigt det är för ungdomar att ha relationer till jämnår-

iga, och att känslan av närhet och gemenskap till vänner inte kan ersättas av familjemedlem-

mar. Utan dessa relationer kan upplevelsen av ensamhet vara smärtsam, och den senare delen 

av ungdomstiden har ibland beskrivits som den ensammaste tiden i livet. Ungdomar som inte 

har vänner eller någon partner har oftare sämre självkänsla och är mer avvaktande vid att ta 
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kontakt med andra. De kan hamna i ett ofrivilligt utanförskap med en stark ensamhetskänsla 

(Erling och Hwang, 2001, s.30). 

 
Berger och Luckmann (1966, s. 51) förklarar hur människor som är isolerade från mänsklig 

kontakt omöjligt kan utvecklas. Den vetskapen kan ge förståelse och förklaring till hur viktigt 

det är med mänsklig kontakt och socialisering med andra, det visar hur viktigt det är för män-

niskan att få vara en del i ett sammanhang. Holt och Lunstad (2012) har gjort en studie som 

stödjer det Berger och Luckmann säger gällande att inte ha sociala kontakter och dess tydligt 

negativa effekter på hälsan. Ensamhet som kan uppstå av att vara socialt isolerad kan vara lika 

farlig som alkoholism, övervikt eller att röka minst 15 cigaretter om dagen (Holt och Lund-

stad, 2012). På samma sätt som Berger och Luckmann (1966, s. 51) säger att de sociala fak-

torerna är det som är det viktigaste hos en människa, säger Holt och Lunstad (2012) att 

människan i grunden är en social varelse, som utvecklas i relation med andra. Holt och Lund-

stad (2012) skriver också att ett socialt utanförskap kan leda till känslor av ensamhet, ett fys-

iskt sämre mående och depression, bland annat. För att få en uppfattning om en person är soc-

ialt isolerad ses det till hur personens sociala interaktioner ser ut med andra, och hur kvalitén 

på dessa interaktioner är. Interaktioner sker mellan människor på olika nivåer såsom individ, 

grupp, gemenskap och andra större sociala sammanhang (Zavaleta et al, 2016). 
 

Cacioppo, Hawkley, Norman, Berntson (2011, s.17) tar i sin forskningsrapport ”Social Iso-

lation” upp att det för 25 år kom en studie som talade om de negativa effekterna av social iso-

lering och att upplevd social isolering där vanligtvis benämns som ensamhet. Redan då sågs 

det att hälsoeffekterna av ensamhet påverkade sjuklighet och dödlighet i samma grad som vid 

övervikt, rökning, och alkoholism. Senare forskning bekräftar detta enligt Cacioppos et al 

(2011, s. 18–20) rapport. Ny forskning tyder på, enligt Cacioppo et al (2011, s. 18–20), att 

den sociala smärta som kan upplevas vid ensamhet har utvecklats som en signal till att 

motivera individen till att reparera och underhålla interaktioner till andra då dessa är försva-

gade sedan tidigare. Den upplevda ensamheten måste brytas så individen kan känna hälsa och 

välbefinnande (Cacioppo, et al 2011, s. 18–20). Studien visar att människor som lever i social 

isolering, och till följd av det i ensamhet, också har större risk för ett mer stillasittande liv, 

högre blodtryck och fetma (Cacioppo, et al 2011, s. 18–20). Det finns longitudinella studier 

på upplevd social isolering som visar att de kognitiva funktionerna kan försämras, det finns 

också risk för att utveckla Alzheimers sjukdom på längre sikt. Vid undersökningar av 

människor som upplever sig leva i social isolering bekräftades det att de sociala interaktioner 

som finns upplevs vara otillfredsställande och mer negativa än hos människor som känner sig 

delaktiga i ett socialt sammanhang (Cacioppo, et al 2011, 18–20).  

2.3.2 Delaktighet 

Definitionen av delaktighet förklaras som ”en känsla av tillhörighet och engagemang, upplevd 

av individen i relation till en särskild kontext” (Eriksson och Granlund, 2009, s. 206–207). I 

ungdomsåren bygger identitetsutvecklandet till viss del på relationer till kamrater, både hur 

andra uppfattar den egna personen och hur uppfattningen om en själv är kan speglas i 

vänskapsrelationer. Det är genom kamraterna som den egna identiteten skapas och förmågan 

att stå på egna ben. För detta krävs det både empati och omtanke från både omgivningen och 

personen själv (Erling och Hwang, 2001, s. 26–27). Studien som Eriksson och Granlund 

(2009, s. 207) gjort fokuserar på skillnaden mellan hur elever med och utan funktionsned-

sättning upplever sig vara delaktiga i skolaktiviteter. Berger och Luckman (1979, s. 153–154) 

förklarar hur människor för att bli en del i samhället måste förstå den verklighet de lever i och 

förstå människorna i den. Att kunna tolka andra människors handlingar och kunna ta in värl-

den människor lever i och bli del av den, förstå andra människors verklighet. Detta kan inte 
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göras i isolering från andra, utan görs i samspel med andra, att kunna identifiera sig med 

någon annan och ta in dennes perspektiv (Berger och Luckman, 1979, s. 154). 

 

Det är de omgivande systemen som påverkar människors interaktion med andra på de olika 

nivåer som finns i samhället. Interaktionen sker på individ-, grupp- och samhällsnivå. Att vara 

delaktig och ta del av övriga samhället är ett fenomen som karakteriseras av att vara 

engagerad och motiverad på de olika nämnda nivåerna (Eriksson och Granlund, 2009, s. 207). 

Delaktighet handlar inte bara om att ta del av samhället, utan också den egna uppfattningen av 

att ha kontroll och känna tillhörighet. Därför är det endast människan själv som kan beskriva i 

vilken grad de känner delaktighet eller inte (Eriksson och Granlund, 2009, s. 207). En 

betydande del för att människan ska kunna utvecklas både socialt och kognitivt är återkom-

mande vänskapsrelationer, där Eriksson och Granlunds (2009, s. 210) forskning om studenter 

med och utan funktionsnedsättning och deras upplevelser om delaktighet visar just detta. 

Känslan av att vara delaktig i aktiviteter visar sig i studien av Eriksson och Granlund (2009, s. 

219) bero på i vilken grad aktiviteterna är organiserade eller inte, samt hur tillgängligheten 

upplevs av eleven. Det är vid de ostrukturerade aktiviteterna som elever med funktionsned-

sättningar upplever svårigheter i att vara delaktiga och interagera med de andra eleverna. 

Upplevelsen är oberoende av elevens egen förmåga till att socialisera med andra, och eleven 

med funktionsnedsättning kan uppleva sig vara placerad i fack baserad på hur andra upplever 

funktionsnedsättningen, och därmed kan eleven känna sig stigmatiserad. Stigmatiseringen kan 

skapa känslan av att vara begränsad utifrån sin funktionsnedsättning, och därmed kan det 

skapa upplevelsen av bristande kontroll över situationen och brist på social kompetens (Eriks-

son och Granlund, 2009, s. 219–220). 

 

3. Teoretiska begrepp 
I följande avsnitt presenteras begreppen stigma och socialt erkännande. Begreppen är avsedda 

att vidare förklara social isolering och skapa förståelse för hur det kan upplevas av barn och 

ungdomar med AST.  

 

3.1 Stigma 

En konsekvens av stigma och stigmatisering är social isolering. Goffman (2014, s. 12) för-

klarar en stigmatiserad person som en individ som vanligtvis skulle accepteras i samhället 

men på grund av någon egenskap som skiljer sig från det normala istället kategoriseras till 

något som är annorlunda. Vidare förklarar Goffman (2014, s. 13) att de som stigmatiserar en 

individ vanligtvis, om än omedvetet ofta reducerar den stigmatiserade individens livskvalité, 

samt att de ofta kategoriserar och tvingar fram en bild om att den stigmatiserade individen är 

underlägsen eller sämre än det som anses vara det normala. Rantakiesu, Kuusela och Karlsson 

(2013, s. 25) lutar sig mot Goffmans definiering och förklarar att stigmatiserade personer upp-

lever ett utanförskap och att de även kan uppleva skam över den kategorisering som de blivit 

tilldelade. 
 

Den rådande kategoriseringen är vad som i sig leder till att personer som är stigmatiserade 

även upplever social isolering. En individ som upplever stigma upplever ofta en social ute-

slutning eller utfrysning. Även samhället påverkas av att en individ eller en grupp är stig-

matiserad, i och med att de rådande normerna om att dessa personer är avvikande upprätthålls 

(Goffman 2014, s. 137–140). På så sätt går det att antyda att Goffman (2014, s. 140) menar att 

det inte sker någon förändring kring samhällets uppfattningar om dessa individer, och att 

situationen då inte förbättras för de som upplever stigmatisering. Vidare förklarar Goffman 

(2014, s. 141–142) att den skam som enskilda individer upplever över stigmatiseringen ofta 

försöker döljas och att det då kan leda till fortsatt uteslutning ur olika sociala grupper.  
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3.2 Socialt erkännande 

Det finns en grundtanke i att människans utveckling till en personlig identitet och positiv 

relation till sig själv är beroende av omgivningens erkännande. Honneth (1995, s. 131) för-

klarar att människan på sätt och vis bevisar sin sociala existens i interagering och samtal med 

andra, och att människan i det samtalet upplever ett erkännande av sin person. När människan 

blir accepterad som jämlike och värdesatt för sin egen förmåga kan denna utveckling ske, i 

annat fall kan människan förvägras erkännande, och istället bli stigmatiserad och förbisedd 

(Heidegren, 2003, s. 7). Effekten av detta kan bli att tillvaron består av en kamp för att få 

erkännande, ilska och frustration att inte vara erkänd, och en låg självkänsla (Heidegren, 2003, 

s. 7). Att inte bli socialt erkänd av andra leder även till känslan av att inte vara respekterad av 

andra. Det kan resultera i att en individs upplevelse av den egna personen, identiteten, på-

verkas negativt och att den enskilde då drar sig undan från sociala interaktioner för att und-

vika vidare nedvärdering (Honneth, 1995, s. 131–133).  
 

Honneth (1995, s. 33–35) beskriver att för att en individ ska kunna utvecklas och uppleva soc-

ialt erkännande bör det finnas en medvetenhet om att interagerandet mellan individer och 

samhälle har påverkan på de olika parterna, samt att det finns ett ömsesidigt beroende av inte-

raktionen mellan dem. I relationer som är bekräftande för individen stärks känslan av socialt 

erkännande, samtidigt som Honneth (1995, s. 37–38) förklarar att om individen själv inte upp-

lever ett socialt erkännande så begränsar det även relationer till andra. Som tidigare nämnts 

finns det ett antal faktorer som bidrar till att människor kan bli socialt isolerade. Det kan först-

ås att Honneths teori om att vara socialt erkänd, att uppleva samvaro och känslan av att kunna 

skapa relationer till andra, är något som bidrar till att skapa välbefinnande och livskvalité i 

människans tillvaro. 
 

4. Metod 
Den valda metoden i föreliggande uppsats är systematisk litteratursökning. Att genomföra en 

systematisk litteratursökning är i det här fallet fördelaktigt eftersom det ger möjligheten att 

samla in större mängder information och sedan sammanställa empirin för att besvara studiens 

frågeställningar. Ytterligare fördelar med systematisk litteratursökning är chansen att identi-

fiera om olika forskning inom ett område visar liknande resultat eller om det finns motsäg-

elser, samt att belysa eventuella kunskapsluckor. Användandet av den valda metoden kan ge 

en överblick över befintlig forskning i området och på så sätt uppmärksamma möjligheter för 

framtida forskning (Booth, Papaioannou & Sutton, 2012, s. 7). Valet av metod föll sig därför 

naturligt för att besvara och diskutera kring den föreliggande studiens frågeställningar. 

 

Vid systematisk litteratursökning är tydlig beskrivning av de olika stegen i processen att ta 

fram de studier som utgör det empiriska material som sedan skall analyseras centralt (Booth 

et.al. 2012, s. 71, 84; Forsberg & Wengström, 2015, s. 26–27, 30-31; Kristensson, 2014 s. 

151-152). Genom systematiska litteratursökningar kan man få en uppfattning om den forsk-

ning som är aktuell på området (Forsberg & Wengström, 2015, s. 26–27, 30-31; Kristensson, 

2014 s. 151-152). 
 

Systematiska litteratursökningar kan innebära olika typer av sökmetoder, både i databaser, 

statliga dokument, journaler, samtal med experter, bibliotekssökningar samt genomgångar av 

andras referenslistor, för att få fram så mycket empiri som möjligt (Booth et.al. 2012, s. 71–

80). Genom avgränsningar till exempel vad gäller sökmetoder, databaser, antal artiklar eller 

dokument som utgör det empiriska materialet kan anpassas studien till de resurser som finns 

tillgängliga. Här finns dock en risk att den vetenskapliga tillförlitligheten påverkas om viktig 

empiri utelämnas (Forsberg & Wengström, 2015, s. 30–31).  
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När det genomförs en systematisk litteratursökning är det viktigt att den framtagna empirin 

studeras väl. Det är en process som måste genomföras innan empirin analyseras för att kunna 

göra bedömningen om empirin fyller den planerade studiens syfte. I och med det finns det 

olika frågor som går att ställa till den funna empirin för att lättare avgöra om den passar eller 

inte (Booth et.al. 2012, s. 101–102; Kristensson, 2014, s. 165). Booth et.al. (2012, s. 102) be-

skriver frågorna som ett verktyg för att underlätta avgörandet av vilken data som går att 

använda och ger exempel på dem:  
 

“How can I describe the evidence? 

Are there relationships or key themes occurring? 

How credible is the evidence? 

How applicable is the evidence to my situation/scenario? 

Where is the evidence lacking i.e. gaps?” 

 

En central del i genomförandet av systematiska litteratursökningar är att vara kritisk kring det 

insamlade materialet för att i sin tur skapa objektivitet och förståelse för informationen som 

kommer fram. Att vara kritisk mot informationen som träder ur datan är också en del i den 

kvalitetsbedömningen som genomförs i bearbetningen av empirin. De valda studierna ska 

kunna besvara den här forskningsöversiktens olika frågeställningar i enlighet med de 

inkluderingskriterier som har satts. Tillvägagångssättet att arbeta med empirin är grundläg-

gande för denna typ av metod, och används för att skapa en djupare förståelse för empirin, och 

för att kunna identifiera eventuella brister i den. På så sätt kan en diskussion skapas och den 

framtagna empirin kan analyseras (Booth et.al. 2012, s. 101).  
 

I den här studien begränsas sökningarna till främst databaser, men det har även framkommit 

empiri ur referenslistor i vissa av de valda studierna. Anledningen till det beror den begrän-

sade mängd tid som vi som författare har till vårt förfogande gällande det här arbetet. Nedan 

följer en beskrivning över vilka inkluderings- och exkluderingskriterier vi använt oss av, samt 

hur sökningarna gick tillväga och hur litteraturen valdes ut. 
 

4.1 Inkluderings- och exkluderingskriterier  

När forskningsöversikter genomförs är det väsentligt att kunna avgränsa de valda artiklarna 

och studierna så att de är relevanta för det arbete som ska genomföras. I och med det kan valet 

av inkluderings- och exkluderingskriterier vara centrala för att minska mängden data att 

behandla (Forsberg & Wengström, 2015, s. 174). Inkluderings- och exkluderingskriterierna 

som tas fram i samband med litteratursökningar används för att avgränsa de sökningar som 

görs för att endast beröra det område som är viktigt för empiriinsamlingen (Booth, Papaioan-

nou & Sutton, 2012, s. 54).  
 

Inkluderingskriterier som användes i framtagandet av empirin bygger på aspekter som om-

nämns i den här studiens syfte. I och med det inkluderades studier som berörde barn, ung-

domar och unga vuxna, olika former av ASD, samt social isolering eller liknande (som ex-

empelvis social exkludering eller ensamhet). Det kan innebära att det finns studier som berör 

ensamhet bland barn, unga och unga vuxna med ASD, eller studier som tar upp dessa 

individers sociala interaktionsförmåga med andra barn, ungdomar eller unga vuxna i exempel-

vis skolmiljö eller arbetsplats. De studierna ska innehålla social isolering eller social exklu-

dering som ett perspektiv i studien.  
 

Det finns även andra inkluderingskriterier som är relevanta att använda för att den framtagna 

empirin ska hålla en god vetenskaplig nivå. För att uppnå det skulle artiklarna och studierna 
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vara vetenskapligt granskade och tillhöra det sociala arbetets disciplin. Det var även väsentligt 

att artiklarna fanns tillgängliga i fulltext för att underlätta arbetets gång. I vissa sökmotorer 

avgränsades publikationsår för att sålla bort äldre artiklar som kan anses vara föråldrade i in-

formationen, samt för att minska antalet sökresultat. 
 

Utöver inkluderingskriterierna var det även vissa exkluderingskriterier som användes för att 

avgränsa resultaten till att beröra det som berör den här studien så mycket som möjligt. I och 

med det exkluderades studier som omnämnde vuxna och äldre som åldersgrupper, samt stu-

dier som fokuserade kring fysiska funktionshinder, intellektuella funktionshinder eller kom-

binationer av dessa. Studier som endast berörde autismspektrumtillstånd eller endast social 

isolering eller social exkludering, utan anknytning till de andra aspekterna som är viktiga för 

den här studien, exkluderades även de ur empirin.  
 

Vidare exkluderingskriterier berörde studier som inte var vetenskapligt granskade samt stu-

dier eller artiklar som visade sig vara C-uppsatser. I vissa sökmotorer, som exempelvis Sum-

mon, fanns möjligheten att välja bort studier inom discipliner som inte känns relevanta för 

ämnet. Därför valdes medicin och pedagogik bort i en del sökningar då de inte ansågs tillhöra 

ämnesområdet. En rent medicinsk studie, till exempel, tillför inte relevant information för den 

föreliggande studien. 

4.2 Datainsamlingsmetod 

Under planeringen av studien genomfördes sökningar av litteratur vid olika tillfällen som 

hade andra ändamål än den här studien. I och med framtagandet av den informationen skapa-

des ett intresse för ämnesområdet och även kunskap om vilka sökord och hur sökningar för 

det här arbetet skulle genomföras. Då studien är en forskningsöversikt så finns det inga män-

skliga respondenter kopplade till vår empirinsamling, utan den empiriska datan hämtas från 

andra parters forskning.  
 

I genomförandet av litteratursökningarna användes olika databaser relevanta för socialt arbete 

som ämnesområde. Databaserna som användes var Applied Social Sciences Index and 

Abstracts (ASSIA), PsycINFO, Social Services Abstracts, Sociological Abstracts, SwePub, 

Web of Science och Summon. För att få fram resultat som vi ansåg användbara till den före-

liggande forskningsöversikten användes olika kombinationer av olika sökord, vilka presen-

teras nedan. Totalt genomfördes 28 sökningar gemensamt, varav 10 gav resultat på forskning 

som ansågs vara användbar för forskningsöversikten. Totalt används 14 artiklar i den före-

liggande studien. 
 

4.2.1 Söktillfälle 1 

Den första litteratursökningen skedde på för- och eftermiddagarna under tre sammanhängande 

dagar mellan 2016-11-08 till 2016-11-10. De sökningar som gjordes under de dagarna var to-

talt 25 stycken, av vilka 9 resulterade i totalt 15 framtagna studieobjekt.  
 

Sökorden som användes under alla sökningar under de tre dagarna är starkt relaterade till 

forskningsöversiktens syfte och användes för att få fram resultat som var användbara i det 

syftet. Det användes även en blandning mellan svenska och engelska sökord beroende på 

vilka sökmotorer som användes. De sökord som användes vid de första tillfällena för sökning, 

under de tre sammanhängande dagarna, var adolescent, autism, autism spectrum disorders, 

barn, children, disabilities, friends, psykisk ohälsa, social exclusion, social isolation, ung-

domar. Det användes olika kombinationer av dessa sökord vilka genererade olika resultat 

beroende på sökmotor (se bilaga 1). I vissa sökmotorer, främst Summon så användes andra 
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begränsningar som exempelvis publikationsår och avgränsningar gällande disciplin, även det 

framkommer mer i bilaga 1. 
 

I de resultaten som genererades av det första söktillfället lästes titlar och abstract igenom, 

samt att det gjordes en lättare genomläsning av studierna i helhet. Data som berörde i vilket 

land studien genomfördes, urval, problemformulering, syfte, metod, teoretiska begrepp, samt 

slutsatser sammanfattades och skrevs in i en tablå för att lättare ge en överblick över den data 

som framkommit i sökningarna (se bilaga 2). Efter att det var gjort framkom det att en av de 

artiklar som valdes vid första söktillfälle inte passade studiens syfte och den valdes därför bort. 
 

4.2.2 Söktillfälle 2 

Det andra söktillfället genomfördes 2016-11-16 efter att det framkommit att en av de tidigare 

valda studierna inte passade empirins syfte. Sökningen genomfördes på liknande sätt som för-

ut i Summon, och sökorden autism och ungdomar användes. Ur sökningen hittades ett resultat 

som senare visade sig inte vara relevant för empirin. Artikeln gick inte att komma åt genom 

Summon utan en sökning på artikelns namn gjordes istället i Google, vilket resulterade i att 

artiklar med liknande innehåll hittades. Ur sökresultaten plockades istället en annan artikel 

som visade sig vara relevant för studiens syfte. Därefter hanterades den valda artikeln på 

samma sätt som de tidigare artiklarna gjordes och den sammanfattade informationen imple-

menterades i tablån (se bilaga 2). 

 

4.3 Analysmetod 

Den valda analysmetoden för det här arbetet var att genomföra innehållsanalys av den valda 

empirin. Innehållsanalys innebär olika typer av analyser beroende på vilken typ av arbete som 

genomförs. Det kan exempelvis innebära räkning av ord eller framtagna idéer i texten, men 

också kodning av teman eller mönster (Boréus & Bergström, 2012, s. 54–55). I det här arbetet 

följer dock analysen ett systematiskt tillvägagångssätt för att få fram specifik information rör-

ande ämnesområdet ur den valda empirin. Att genomföra en systematisk innehållsanalys inne-

bär att olika teman, mönster eller fenomen identifieras i texten och analyseras så att den som 

genomför analysen får fram beskrivningar av dem (Forsberg & Wengström, 2015, s. 137–

138; Jeppson Wigg, 2015, s. 244).  
 

Alla valda artiklar lästes igenom grundligt för att få fram information som ansågs användbar i 

den här forskningsöversiktens syfte. Det var centralt att de valda artiklarna berörde området 

AST samt social isolering. Under denna process valdes ytterligare en artikel bort då det fram-

kom att den var för generell och inte följde inkluderings- och exkluderingskriterierna helt. När 

artiklarna lästes igenom markerades olika delar som ansågs relevanta och som svarade på våra 

frågeställningar, samt berörde de teoretiska och centrala begrepp som det här arbetet lutar sig 

mot. Nedan följer en presentation av det som framkom i den valda empirin. 

 

4.4 Studiens validitet och kvalité 

Ett arbete kan på olika sätt upprätthålla vad som kallas god kvalité samt validitet. Thornberg 

och Fejes (2015, s. 258) förklarar validitet som ett begrepp som avser visa till vilken utsträck-

ning ett arbete verkligen undersöker det arbetet framför att det ska undersöka. Vidare förklar-

ar Thornberg och Fejes (2015, s. 258-259) att avgörandet om ett arbete uppfyller en god vali-

ditet bygger på hur metod, analys och resultat redovisas på ett trovärdigt och tydligt sätt. Det 

ska vara uppenbart för läsaren att arbetet fyller sitt syfte och läsaren ska kunna följa hur ar-

betet genomförs.  

 

Förutom validitet är det även väsentligt att ett arbete uppvisar en god kvalité. Begreppen vali-

ditet och kvalité är nära varandra. Thornberg och Fejes (2015, s. 259) förklarar skillnaden 
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mellan dem med att kvalité även införlivar en känsla hos läsaren om att studien är noggrant 

genomförd samt tydlig och lätt att förstå. Vidare förklarar Thornberg och Fejes (2015, s. 257) 

att för att ett arbete ska upprätthålla god kvalité bör författarna till arbetet ha ett kritiskt för-

hållningssätt till den egna studien samt den insamlade empirin. 

 

I strävan mot att framföra en studie som visar god validitet har intentionen varit att så tydligt 

som möjligt beskriva datainsamlingen, analysmetoden samt det kommande resultatet och 

därefter förankra det till den föreliggande studies syfte. I genomförandet av hela arbetet har vi 

därför försökt att redovisa all insamlad empiri, samt all analys av den empirin på ett tydligt 

och tillförlitligt sätt. Förutom det har vi förhållit oss kritiska till den insamlade empirin på så 

sätt att vi har kontrollerat att empirin uppfyller de tidigare presenterade inkluderings- och ex-

kluderingskriterierna. Vidare har vi även kontrollerat så att den valda empirin är framförd av 

etablerade forskare, samt att empirin överensstämmer med annan information inom ämnes-

området. Genomgående i hela studien har vi arbetat med att noggrant studera de framtagna 

resultaten, och jämföra dem med den insamlade empirin för att undvika att framföra miss-

visande resultat. Vi har i arbetet även haft ett kritiskt förhållningssätt till våra egna upp-

fattningar av empirin, och medvetet arbetat med att inte ha några förutfattade meningar eller 

låtit tidigare erfarenheter spela in i förståelsen av empirin.   

4.5 Etiskt ställningstagande 

Vetenskapsrådet (u.å.) identifierar olika etiska krav som är av betydelse när exempelvis 

kvantitativa enkätstudier, eller kvalitativa intervjustudier ska genomföras. Den föreliggande 

studien berörs dock inte av de kraven då empirin endast utgörs av redan färdigställd forskning. 

Vid en litteraturstudie förväntas det att forskarna har en god forskningsetik, som berör hur vi 

som författare till den föreliggande studien förhåller oss till det insamlade materialet. En god 

forskningsetik innebär att den framtagna empirin inte fabriceras eller ändras för att passa den 

här studiens syfte (Thornberg & Fejes, 2015, s. 268). Då det insamlade materialet inte är vårt 

eget är det väsentligt att all referering och citering sker på korrekt sätt så att det tydligt fram-

går att det inte är vår egen empiri. 

 

Eftersom artiklarna berör minderåriga kontrolleras, vid genomgång av materialet, att infor-

mationen som presenteras är framtagen på ett etiskt försvarbart sätt. Det vill säga att det fram-

kommer att författarna till de olika studierna har samtycke från individernas vårdnadshavare, 

eller individen själv i de fall de är över 18. Vid granskning av studierna uppmärksammas även 

att de olika respondenterna i studierna har informerats om studiens syfte, samt att de har möj-

lighet att avbryta sitt deltagande, vilket följer Vetenskapsrådets (u.å.) etiska riktlinjer.  
 

5. Resultat och analys 
I det kommande avsnittet presenteras resultat samt analys av den framtagna empirin. Olika 

teman identifierades under genomläsning och valdes därefter som underrubriker för detta av-

snitt. De framtagna resultaten presenteras tematiskt efter respektive rubrik och analyseras mot 

det tidigare avsnittet gällande centrala och teoretiska begrepp. 

5.1 Ensamhet 

Det finns en seglivad föreställning om att barn med AST är frivilligt ensamma enligt Baum-

inger och Kasari (2000, s. 447), som istället poängterar skillnaden mellan att vara ensam av fri 

vilja och att känna sig ensam. Den frivilliga ensamheten är positiv, njutbar och önskad, och 

det finns inget som säkerställer att barn och ungdomar med AST alltid har en längtan efter en-

samhet och att de är nöjda med att vara ensamma, eller om de egentligen känner sig ensamma 

och saknar att ha sociala relationer med andra (Bauminger och Kasari, 2000, s. 447). På sam-

ma sätt tar Locke, Shih, Kretzmann och Kasari (2015, s. 659) i sin forskning upp skillnaden 
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mellan att vara ensam och känna sig ensam. Det kan finnas en ovilja till att vara ensam, men 

förmågan till att interagera med klasskamraterna saknas, och barnet med AST blir ensamt 

(Locke et. al. 2015, s. 659). Dock har det visat sig att barn med AST som har två eller fler sy-

skon känner sig mindre ensamma än de som är enda barnet, eller har endast ett syskon (Las-

gaard, Nielsen, Eriksen, Goossens, 2009, s. 223). Det kan tolkas som att det i forskningen är 

svårt att vara säker på att barn och ungdomar med AST har samma uppfattning av vad ensam-

het innebär i jämförelse med barn och ungdomar utan AST.  
 

För att utröna om barn och ungdomar med AST upplever ensamhet eller inte är det enligt 

Bauminger och Kasari (2000, s. 447) nödvändigt att ta reda på om den nämnda gruppen för-

står innebörden av ensamhet på ett kognitivt plan, vad de vet om att vara i en relation, att kun-

na förstå och hantera känslor. På samma sätt skriver Lasgaard et. al (2009, s. 224) att förståel-

sen för ensamhet kan skilja sig mellan personer med AST och personer utan AST, och att 

behovet av social interaktion därför kan skilja sig åt. I en annan studie lyfts det fram att det är 

brister i det sociala samspelet, och avsaknaden av stöd som gör att barn och ungdomar med 

AST inte har kamrater och är ensamma (Eriksson och Tideman, u.å. s. 38). Lindberg och 

Valsö (2015, s. 29) förklarar hur personer med AST har svårt att tolka och förstå andra 

människor, att kunna sätta sig in i andras tankar och känslor. Det kan ge sig uttryck i lek med 

andra barn, de förstår inte om någon blir rädd eller ledsen, eller att andra inte har samma 

intresse som individen själv. I sin artikel förklarar även Bauminger och Kasari (2000, s. 447) 

att det kan antas att de kognitiva brister barn och ungdomar med AST lider av gör förmågan 

till att förstå innebörden av ensamhet begränsad. Det kan till stor del bero på oförmågan till 

att ta någon annans perspektiv och tankar (Bauminger och Kasari, 2000, s. 447). Begränsning-

arna inom det kognitiva området gör att det måste iakttas en försiktighet i studerandet av 

ungdomar med AST, och vilka krav det ställs på deltagande från deras sida (Lasgaard, et. al. 

2009, s. 222). Dock säger Lasgaard et. al. (2009, s. 222) att det finns en studie angående hög-

fungerande personer med AST och deras förmåga till känsloreglering och känslokontroll, som 

visar lovande resultat att använda självrapporterande material vid undersökningar. Även barn 

och ungdomar med AST, vid frågor om känslor och kamratskap som ska besvaras med egna 

ord, har lämnat trovärdiga svar (Lasgaard et. al. 2009, s. 222).  
 

Flera artiklar beskriver att barn och ungdomar med AST upplever en högre grad av ensamhet 

i jämförelse med olika kontrollgrupper. Whitehouse, Durkin, Jaquet och Ziatas (2009, s. 315–

317), samt Chamberlain, Kasari och Rotheram-Fuller (2006, s. 236) beskriver i sina respek-

tive studier hur barn med AST upplever att de är mer ensamma och att de har sämre kom-

pisrelationer till sina klasskamrater jämfört med barn utan AST. Även Eriksson och Tideman 

(u.å. s. 30) beskriver i sin studie att nästan hälften av den undersökta gruppen oftast är en-

samma och är utan vänner. Brewster och Coleyshaw (2010, s. 288) beskriver liknande resultat 

där barn med AST oftare upplever ensamhet och där även föräldrar och lärare till dessa barn 

noterar att de oftare är ensamma. Barns och ungdomars upplevelser av ensamhet kan bero på 

att relationer de har till kamrater är av sämre kvalité, samt att de inte känner närhet eller tillit 

till sina vänner i samma utsträckning som andra barn och ungdomar (Bauminger och Kasari, 

2009, s. 453). Madriaga (2010, s. 44) noterar i sin studie att även äldre ungdomar med AST i 

studentmiljöer upplever en högre grad av ensamhet än sina medstudenter. Det visar att oavsett 

ålder så kvarstår känslan av ensamhet bland barn och ungdomar med AST. Lasgaards et. al. 

(2009, s. 222) undersökning visar liknande resultat, där nästan hälften av ungdomarna med 

AST känner sig ensamma emellanåt, och en något mindre del kände sig ofta eller alltid en-

samma. Den kontrollgrupp som Lasgaard et. al. (2009, s. 222) använt sig av för att jämföra 

med visar att det är en signifikant skillnad i vilken grad ungdomar med eller utan AST upp-

lever ensamhet, där ungdomar utan AST upplever ensamhet mer sällan.  
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Bauminger och Kasaris (2000, s. 453) forskning visar att barn med AST känner sig ensamma. 

Ensamheten beror inte på att barn och ungdomar med AST inte har vänner, utan Bauminger 

och Kasari (2000, s. 453) menar att det beror på att ensamheten uppfattas annorlunda hos per-

soner med AST än hos andra, och anser att resultatet av undersökningen styrker detta. Barn 

med AST jämför ensamhet med att vara fysiskt ensam i sociala sammanhang, och upplever 

sig då vara exkluderade av andra men sammankopplar inte känslor som att vara ledsen med 

ensamhet (Bauminger och Kasari, 2000, s. 453). För att förklara detta skriver Berger och 

Luckmann (1966, s. 51) att en individ inte kan utvecklas i ensamhet, men att delta i sociala 

sammanhang utvecklar en persons förmåga till socialisering. Också Erikssons och Tidemans 

(u.å. s. 38) studie tar upp hur svårigheter i det sociala samspelet kan göra att barn och 

ungdomar med AST hamnar utanför kamratskapen.  
 

En studie från White, Keonig och Scahill (2006, s. 1862) tar upp hur olika forskning väljer att 

studera barn med AST och deras uppfattning om ensamhet. Vissa undersökningar bygger på 

barnens egna upplevelser av ensamhet, medan andra använder sig av ett värderingsverktyg 

som bygger på att barnen förstår innebörden av att vara ensam. På samma sätt säger Lasgaard 

et. al. (2009, s. 223) att vid forskning av ensamhet hos barn och ungdomar med AST, måste 

det förstås att uppfattningen av ensamhet kan skilja sig jämfört med hur personer utan AST 

uppfattar ensamhet. Trots det visar resultatet att förekomsten av ensamhet hos ungdomar med 

AST är betydande (Lasgaard, 2009, s. 223).  

 

I resultaten presenterade av Laasgard et.al (2009, s.223) framkommer det att barn och ung-

domar med AST med två eller fler syskon inte upplever ensamhet i samma utsträckning som 

ensambarn eller de med endast ett syskon. Goffman (2014, s.12-13) beskriver en stigmati-

serad person, som någon som inte är accepterad i olika sociala sammanhang, på grund av 

något som skiljer dem från normen. Det kan då tänkas att syskon är en skyddande faktor, som 

accepterar barnet eller ungdomen med AST som den är utifrån dennes egna förutsättningar. 

Individen blir i det sammanhanget inte utsatt för sociala normer som existerar utanför den 

egna gruppen som utgörs av dennes syskon. Vidare förklarar Goffman (2014, s. 140-142) att 

stigmatiserade individer kan känna skam, vilket barnet och ungdomarna med AST i det fallet 

Laasgard et.al. (2009, s. 223) presenterar, kan antas undslippa på grund av att den sociala 

kretsen som utgörs av syskonen inte kategoriserar individen. Fortsättningsvis beskriver 

Goffman (2014, s. 137-140) att kategorisering av individer som anses avvika från normen kan 

leda till att individen i fråga även upplever socialt utanförskap och utfrysning. Bauminger och 

Kasari (2000, s. 453) förklarar i sin studie att barn och ungdomar med AST inte kopplar 

känslor som ledsamhet med ensamhet utan istället ser sig som exkluderade från gruppen när 

de är en-samma. Därav kan det tolkas att känslan att vara exkluderad visar att stigmatisering 

råder kring barn och ungdomar med AST.   

 

Honneth (1995, s. 131) förklarar att en persons identitet utvecklas i socialt sampel med andra 

men om det sociala samspelet brister eller saknas kan individen känna sig förbisedd och 

upplever sig inte socialt erkänd. Bauminger och Kasari (2000, s.447), Laasgard et.al. (2009, s. 

224) samt Eriksson och Tideman (u.å. s. 38) beskriver alla hur barns och ungdomars med 

AST förståelse för ensamhet, och hur de förstår och hanterar känslor, skiljer sig från barn och 

ungdomar utan AST. Behovet av social interaktion kan därför se olika ut för dessa individer 

och det kan i sin tur påverka hur de upplever sig själva och hur de upplever sig vara socialt 

erkända. Följaktligen kan det i sin tur påverka hur barn och ungdomar med AST upplever sin 

sociala situation och om de upplever att de är ensamma eller inte. Vidare beskriver Baum-

inger och Kasari (2000, s. 253), samt Eriksson och Tideman (u.å. s. 38) att barn och 

ungdomar med AST oftare hamnar utanför kamratskapet på grund av svårigheter i det sociala 
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samspelet. Honneth beskriver att det finns ett behov av samspel mellan människor för att 

kunna utvecklas och att socialt erkännande ska uppstå. Ur det kan tolkningen göras att om en 

individ är ensam sker ingen utveckling och personen känner inte heller något socialt 

erkännande. Relationen till andra blir därför viktig, oavsett funktionsförmåga. Det kan antas 

att barn och ungdomar med AST i och med det oftare upplever social isolering och oftare 

känner sig ensamma, även om de värderar ensamhet annorlunda än jämnåriga utan AST. 

 

5.2 Delaktighet 

Bauminger och Kasari (2000, s. 451) visar i sin artikel hur barnets uppfattning av att vara del-

aktig skiljer sig från deras mammors uppfattning. Mammorna anger antalet vänner som barnet 

har till fler än vad barnet uppger. De beskriver också hur det finns en önskan hos barnet till 

delaktighet med vissa personer, medan de personerna i stort sett ignorerar barnet med AST 

(Bauminger och Kasari, 2000, s. 451). På liknande sätt förklarar White et. al. (2006, s. 1866) 

hur det kan gagna forskningen att få en utomståendes uppfattning, exempelvis lärare, för att få 

en bild över hur situationen för barn med AST kan se ut i skolmiljö. Orsmond, Shattuck, 

Cooper, Sterzing och Anderson, (2013, s. 2713) skriver att forskningen de studerat mätte so-

cial interaktion och delaktighet hos ungdomar med AST. För att få en uppfattning om 

respondenternas kapacitet till att svara på undersökningens frågor på egen hand, tillfrågades 

föräldrarna till undersökningsgruppen. I det fall föräldrarna ansåg att ungdomen inte skulle 

klara att svara självständigt intervjuades föräldrarna istället (Orsmond, et. al. 2013, s. 

2712).  Ungdomar med AST som har kommunikationssvårigheter är i lägre grad delaktiga i 

sociala sammanhang, och lider större risk att bli socialt isolerad redan som ungdom. De ung-

domar som har högre kognitiva funktioner med en förmåga att hantera sin egen närvaro i 

sociala sammanhang, är oftare delaktiga i sociala sammanhang (Myers, Davis, Stobbe, Bjorn-

son 2015, s. 2376; Orsmond et. al. 2013, s. 2715). Dean, Kasari, Shih, Frankel, Whitney, Lan-

da, Lortd, Orlich, King & Harwood (2014, s. 1223) nämner i sin studie att barn utan AST är 

mer deltagande i exempelvis lek på raster eller i andra sociala sammanhang i skolan, medan 

barn med AST har ett lägre deltagande. Vidare förklarar Dean et.al. (2014, s. 1223) att barn 

med AST oftare hamnar utanför och tillåts inte av sina klasskamrater att delta i olika lekar och 

konversationer. Ett liknande resultat presenteras av Taheri, Perry och Minnes (2016, s. 439–

440) där barn utan AST har ett större deltagande i olika typer av aktiviteter, medan barn med 

AST inte är lika deltagande för att de exempelvis inte blir inbjudna eller har svårt att förstå 

leken eller aktivitetens regler. Det beskrivs av Fägerblad (2011, s. 6) som typiskt för personer 

med AST, då de har en bristande förmåga att förstå och tolka olika sammanhang. Orsmond et. 

al. (2013, s. 2715) har studerat ungdomar med AST och i vilken grad de upplever delaktighet 

i sociala sammanhang. Orsmonds et. al. (2013, s. 2715) resultat visar detsamma som tidigare 

nämnd forskning, att ungdomar med AST i märkbart lägre grad träffar vänner, att de har färre 

samtal med vänner och att de sällan blir tillfrågade att delta i aktiviteter. I de fall ungdomen 

inte känner delaktighet i någon av de tre grupperna ökar risken markant för social isolering. 

Jämförelsen är gjord mot en kontrollgrupp med ungdomar som inte har AST, däremot kan an-

dra former av funktionsnedsättning förekomma (Orsmond et. al. 2013, s. 2715).  
 

Locke et. al. (2015, s. 657) har forskat kring barn med AST och hur deras tillvaro ter sig i 

skolan under raster, i vilken grad de är delaktiga och om de upplever sig ha kamrater, i jäm-

förelse med barn utan AST. Forskningen visar på en signifikant skillnad mellan de olika 

grupperna, där barn med AST i högre grad upplever social isolering och därmed är mindre 

delaktiga i ett socialt nätverk (Locke et. al. 2015, s .657). Det visade sig att barn med AST, i 

enlighet med tidigare litteratur, spenderade rasterna mer med ensamaktiviteter, och de var 

mindre benägna till gensvar på inbjudan till delaktighet än kontrollgruppen. Inbjudningar till 

att delta i aktiviteter med andra var färre, och de tog heller inte egna initiativ till aktiviteter 
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med andra (Locke et. al. 2015, s. 659). Dock poängterar Locke et. al. (2015, s. 659) att barn 

med AST hade vissa lyckade interaktioner med klasskamrater under raster, även om det var 

betydligt färre än kontrollgruppens. Det visar sig att vissa barn med AST interagerar med sina 

klasskamrater i högre grad än andra barn med AST, dock kan interaktionen vara stressande 

och konstlad då de förväntas uppföra sig på ett visst sätt (Locke et. al. 2015, s. 659). Locke et. 

al. (2015, s. 657) förklarar hur det kan skapa föreställningen om att det finns barn med AST 

som är mer delaktiga än andra, och att de därmed klarar sig bättre i tillvaron än andra. Då ob-

servationerna visar att barn med AST har återkommande interaktioner med sina klasskamrater, 

kan det antas att de på grund av det inte är helt socialt isolerade, vilket skulle vara motsatsen 

till vad en del tror (Locke et. al. 2015, s. 659).  
 

Att känna delaktighet till kamrater är bland annat det som skapar en person, och samspelet 

med andra och det övriga samhället är något som kräver förmåga till både empati och 

omtanke (Ehrling och Hwang, 2001, s. 26,27). Just förmågan att ta andras perspektiv och 

tänka bortom det rent konkreta är en förmåga där personer med AST har brister, vilket kan 

vara en anledning till att ungdomar med AST inte känner social delaktighet (Bauminger och 

Kasari, 2000, s. 453, De Clercq, 2007, s. 17). Det är uttröttande att tolka och förstå andra, och 

de måste ständigt hitta strategier för att kunna kommunicera med andra då kommunikation 

och språk inte lärs in på samma sätt hos barn med AST som hos barn utan AST (De Clercq, 

2007, s. 17). Potter (2014, s. 213) beskriver att det är just svårigheten till att tolka och förstå 

andra som kan vara anledning till att ett barn med AST har svårare att vara delaktig i vissa ak-

tiviteter. Potter (2014, s. 213) förklarar vidare att det sällan är avsaknaden av motivering till 

att skaffa vänner som försvårar processen utan att det snarare handlar om just det som De 

Clercq (2007, s. 17) beskriver om kommunikationssvårigheter. I Potters (2014, s. 213) studie 

beskrivs respondenten ha viljan till att vara delaktig, men svårigheten att förstå vissa si-

tuationer eller regler i lek gör att barnet stundvis hamnar utanför och inte kan vara lika del-

aktig som denne vill. Även Chamberlain, et.al. (2006, s. 239) beskriver att barnen har viljan 

till att vara deltagande, men att också de uppmärksammar de svårigheter som Potter (2014, s. 

213) nämner. Lasgaard et. al. (2009, s. 223) ser samma resultat i sin forskning, där bristen på 

delaktighet inte beror på avsaknad av intresse, utan ju äldre barnen med AST blir desto mer 

väcks deras intresse för att ha vänner och vara delaktiga, vilket särskilt märks hos barn och 

ungdomar med högfungerande AST.   

 

Barn och ungdomar som inte har vänner, inte blir tillfrågade att vara med, eller inte heller del-

tar i samtal med andra löper risk att bli socialt isolerade (Orsmond et. al. 2013, s. 2715). Soc-

ial isolering kan vara en effekt av att uppleva sig stigmatiserad, personen känner sig inte 

accepterad för sin egen skull och känner sig annorlunda (Goffman, 2014, s. 13). Då analysen 

av de funna artiklarna visar att de flesta barn och ungdomar känner sig ensamma, och enligt 

sin egen definition saknar vänner kan en tolkning göras att de är stigmatiserade. Svårigheter 

som följer med diagnosen AST, som brister i mentaliseringsförmåga och kommunikation, gör 

att de har svårare med interaktion och att skaffa vänner, de skulle därmed kunna ses som 

annorlunda av klasskamrater (Lindberg och Valsö, 2015, s. 29). Goffman (2014, s.13) 

förklarar hur omgivningens omedvetna kategorisering av en grupp reducerar dem till något 

som avviker och är underlägsen andra, vilket skulle kunna tolkas vara något som barn och 

ungdomar med AST upplever. Synen från klasskamrater på barn med AST skulle kunna inne-

bära att de blir stigmatiserade och anammar bilden av sig själva som avvikande och onormal. 

Omgivningens kategorisering och den egna stigmatiseringen gör att normen att en viss grupp 

inte är lika betydelsefull som andra, kan fortgå utan förändring och på så sätt upprätthållas 

(Goffman, 2014, s. 137-140), vilket skulle kunna vara fallet gällande barn och ungdomar med 

AST. En tolkning av Goffmans (2014, s. 140-142) förklaring om stigmatisering och hur det 
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upprätthålls, kan anses bli bekräftad av forskning då stigmatiserade personer kan uppleva 

skam över sin situation och försöker dölja den. Den funna empirin visar i majoritet att barn 

och ungdomar i mindre utsträckning själva tar kontakt med andra, vilket till viss del skulle 

kunna bero på att de är stigmatiserade. 

 

Honneth (1995, s. 131) förklarar hur en positiv relation till sig själv är beroende av att vara 

accepterad och sedd som jämlike av sin omgivning, att vara erkänd av sin omgivning. 

Chamberlain et al. (2006, s. 239) och Potter (2014, s. 213) beskriver hur deras forskning visat 

att barn vill vara delaktiga i andras lek, men att deltagandet begränsas och barnen hamnar 

utanför. Det skulle kunna tolkas som att barn och ungdomar som har AST inte bara begränsas 

av sina bristande förmågor till samspel, att känna sig utanför och inte vara delaktig eller 

erkänd av en grupp, påverkar också självbilden negativt. De kan vara så att de saknar själv-

förtroende till att ta plats i gruppen även om viljan finns. Likväl som det ständiga tolkandet av 

andra kan vara utmattande för barn med AST (De Clercq, 2007, s. 17), så är kampen om att få 

ett erkännande av omgivningen också utmattande och något som skapar frustration (Heide-

gren, 2003, s. 7). Tolkningen kan göras att de bristande förmågor som tidigare sammankopp-

lats med diagnosen också till viss del kan bero på att barnen eller ungdomarna inte känner sig 

erkända och accepterade av sin omgivning. Det kan antas att inte känna tillhörighet med andra, 

och uppleva gemenskap, därmed har en direkt påverkan för självbilden hos den unge och dess 

livssituation. 
 

5.3 Synlighet 

Det framkommer att barn och ungdomar med AST upplever att de har fler relationer till ex-

empelvis klasskamrater än vad de egentligen har (Bauminger och Kasari, 2000, s. 448; Cham-

berlain et.al. 2006, s. 239). Chamberlain et.al. (2006, s. 236–238) skriver att barn med AST i 

deras studie påvisade ett mindre antal relationer till andra barn i klasserna, samt att de iden-

tifierades som vänner färre gånger än sina klasskamrater utan AST. Vidare menar 

Chamberlain et.al (2006, s. 236–238) att de elever i klasserna med AST inte blir identifierade 

eller socialt erkända som klasskamrater eller vänner av eleverna i klassen utan AST. Den 

negativa effekten av att inte vara socialt erkänd av sina klasskamrater är att eleven upplever 

ensamhet (Lasgaard et. al. 2009, s. 223). Lasgaard et. al. (2009, s. 223) skriver också att 

kontakt med läraren eller klasskamrater efter skoltid inte hade lika hög påverkan för hur 

eleverna med AST upplever ensamhet. Liknande resultat presenterades i ytterligare en studie 

där författarna noterade att barnen med AST inte var identifierade eller erkända som klass-

kamrater av sina medstuderande utan diagnos (Dean. et. al. 2014, s. 1222–1223). Likt det 

Honneth (1995, s. 131) skriver om hur en individ behöver bekräftas och identifieras av 

omgivningen för att bli socialt erkänd, och hur avsaknaden av det kan leda till isolering, för-

klarar Chamberlain et.al (2006, s. 236) att de elever med AST som inte blir socialt erkända i 

klassen ofta är mer ensamma och isolerade. I studien genomförd av Potter (2014) framkom-

mer den positiva sidan av att bli socialt erkänd av exempelvis klasskamrater. Potter (2014, s. 

213) beskriver hur barnet med AST i studien blir uppmärksammat och omnämnt av 

klasskamrater, och hur både individen själv, föräldrar och lärare upplever att interaktionen 

med andra klasskamrater är positiv. Det framkommer i studien att barnet inte upplever en-

samhet eller isolering efter att elever och lärare varit inkluderande och bekräftande gentemot 

barnet med AST (Potter, 2014, s. 213–214, 216). 
 

Brewster och Coleyshaw (2010, s. 288) skriver att barn och ungdomar med AST med få 

vänskapsrelationer till andra, som saknar socialt erkännande, ofta blir hindrade i interaktionen 

med andra barn på grund av att samhället inte alltid ser till deras behov. Honneth (1995, s. 

33–35) förklarar att avsaknaden av socialt erkännande från samhället begränsar individers för-

måga att skapa relationer till andra, och menar framförallt när samhället inte ser till allas 
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behov. Madriaga (2010, s. 42) beskriver hur universitetsstudenter med AST upplever svårig-

heter med att skapa relationer och socialisera sig med andra i rädsla av att uttrycka sig fel-

aktigt eller missförstå olika sociala koder i samtal med andra. Vidare menar Madriaga (2010, 

s. 42) att bristen på socialt erkännande är en del i den osäkerheten som studenterna med AST 

känner mot sociala interaktioner. Madriaga (2010, s. 48) beskriver även hur universitetsstu-

denter med AST blir mer socialt isolerade till vissa utrymmen, som exempelvis egna matsalar 

och tentamenssalar, för att universiteten inte visar socialt erkännande för personer med ASTs 

funktionsförmåga.  

 

Det framtagna resultatet visar att bli sedd och socialt erkänd i olika miljöer har en påverkan 

kring hur barn och ungdomar med AST upplever sin sociala situation. Som tidigare nämnt 

förklarar Goffman (2014, s. 137-140) att en person som upplever social isolering eller social 

utfrysning ofta även upplever stigmatisering. De resultat som presenteras av Chamberlan et.al. 

(2006, s. 236-239), Laasgard et.al.(2009, s.223), samt Dean et.al. (2014, s. 1222-1223) visar 

alla att barn och ungdomar med AST som inte identifieras eller blir erkända som klasskam-

rater av sina medstuderande oftare upplever utanförskap. Det går då även att antyda att de 

upplever en stigmatisering i enlighet med det Goffman (2014, s. 137-140) förklarar. Vidare 

går det att tolka Potters (2014, s. 213, 214-216) positiva resultat som en möjlighet till att mot-

arbeta den antagna stigmatiseringen av barn och ungdomar med AST, då resultatet visar vad 

det gör för dessa individer att bli inkluderade i sociala sammanhang.  

 

Goffmans (2014, s. 137–140) förklaring till upplevt stigma är nära hur Honneth (1995, s. 

131–133) beskriver socialt erkännande och dess inverkan av hur en individ upplever sig själv. 

Madriaga (2010, s. 42, 48) beskriver i sin studie hur ungdomar med AST avviker från olika 

sociala miljöer för att de känner osäkerhet till olika sociala koder. Likt det Goffman (2014, s. 

140-142) skriver om upprätthållande av vissa normer kan leda till vidare stigmatisering, visar 

Madriaga (2010, s. 42, 48) med sina resultat att det är ett rådande fenomen då ungdomar med 

AST upplever att de inte kan delta i olika sociala sammanhang på grund av skam för den upp-

levda stigmatiseringen. Alltjämt går det att sammankoppla med det Honneth (1995, s. 131–

133) förklarar om att det sociala erkännandet en person upplever påverkas av personens egen 

uppfattning av sin identitet samt hur omgivningen uppfattar individen.  

5.4 Eventuella orsaker till social isolering bland AST 

I den genomläsning av valda artiklar framkommer det att inte alla studier nämner orsaker till 

att social isolering kan uppstå bland barn och ungdomar med AST. Ett fåtal studier har hypo-

teser kring vad som orsakar ensamhet eller minskad delaktighet bland dessa individer. Enligt 

Lasgaard et. al. (2009, s. 222–223), associeras ensamhetskänslan, samt svårigheten att skaffa 

vänner, starkt till AST, av vilket Lasgaard drar slutsatsen att AST och ensamhet är kopplade 

till varandra. Däremot beskriver Orsmond et. al. (2013, s. 2717) att de i sin studie uppmärk-

sammar färre signifikanta orsaker mellan AST och social isolering, och att de orsaker som 

finns bygger på andra faktorer som exempelvis kommunikationssvårigheter hos ungdomen 

med AST. Bauminger och Kasari (2000, s. 447) beskriver hur en orsak till känslan av en-

samhet hos barn och ungdomar med AST kan bero på att de, i relationer med andra, upplever 

att relationen är otillfredsställande, att de inte tillhör någon egen kompisgrupp eller har ett 

eget socialt nätverk. Denna typ av ensamhet kan enligt Bauminger och Kasari (2000, s. 447) 

skapa känslor av att vara marginaliserad, exkluderad och att vara uttråkad. Brewster och Co-

leyshaw (2012, s. 289) noterar även att de barn med AST som har negativa erfarenheter av att 

försöka få vänner har en tendens att dra sig undan från att försöka interagera med nya 

människor vilket kan leda till en ökad isolering. Det kan bero på, som tidigare nämnts, att 

barn och ungdomar med AST lider brist på socialt erkännande från omgivningen.  
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Flera studier tar upp olika aspekter som identifierar AST som möjliga orsaker till social iso-

lering. Myers et. al. (2015, 2378) påpekar att svårigheter med kommunikation och bristande 

förmåga till att delta i sociala sammanhang signifikant ökade risken för barn och ungdomar 

med AST att bli socialt isolerade. Även Orsmond et. al. (2013, s. 2717) har observerat detta 

som en ökad risk. Det visade sig att det är mindre troligt att de blir uppringda av vänner, och 

att de sällan träffar vänner eller blir inbjudna till aktiviteter (Orsmond et. al. 2013, s. 2717). 

Risken för att bli socialt isolerad är dock mindre hos de personer med AST som har en högre 

kognitiv funktion (Myers et. al. 2015, s. 2378). Whitehouse et. al. (2009, s. 317) samt Potter 

(2014, s. 213) beskriver också att svårigheten att förstå och hantera olika sociala aspekter kan 

vara en bidragande faktor till att barn och ungdomar med AST omedvetet drar dig undan från 

att skapa sociala kontakter, vilket även går att återfinna i det Lindberg och Valsö (2015, s. 29) 

skriver om bristande mentaliseringsförmågan hos personer med AST. Madriaga (2010, s. 44, 

46) skriver om ett liknande perspektiv där olika aspekter som tillkommer funktionsnedsätt-

ningen kan vara en av anledningarna till att barn och ungdomar med AST upplever social 

isolering och ensamhet. Liksom Lindberg och Valsö (2015, s. 37–38) och Fägerblad (2011, s. 

6) så skriver Madriaga (2010, s. 46, 48) om hypersensitivitet kring ljud, ljus och för mycket 

människor. Madriaga (2010, s. 46, 48) återberättar olika studenters med AST berättelser kring 

hur de upplever sociala miljöer som svårhanterliga om det är mycket ljud och människor 

omkring dem. Madriaga (2010, s.  46, 48) förklarar hur studenternas upplevelser kring det kan 

vara en bidragande faktor till ensamhet, eftersom studenterna ibland väljer och ibland tvingas 

(på grund av funktionsnedsättningen) att inte vistas i vissa sociala miljöer. Madriaga (2010, s. 

46, 48) beskriver vidare hur studenterna tycker att situationen är tråkig för att de själva 

emellanåt upplever att de är hindrade av sin funktionsnedsättning, och på så sätt inte kan delta 

i en del sociala sammanhang.   
 

En annan orsak som nämns i några av studierna är att barn och ungdomar med AST kan ha en 

annan uppfattning kring sin egen förmåga att skaffa vänner, samt en annan uppfattning kring 

sig själva, respektive hur andra uppfattar dem (Bauminger och Kasari, 2000, s. 453). Cham-

berlain et.al (2006, s. 239) skriver att de i sin studie märkte en skillnad mellan hur barn med 

AST upplevde sig själva i förhållande till kontrollgruppen utan AST.  Som tidigare nämnt 

framkommer det att barn med AST upplever att de har en större social närvaro i klassrummet 

än vad de egentligen har, samt att de uppfattar sig själva som mer socialt involverade vilket 

skiljer sig från deras klasskamraters uppfattningar (Chamberlain et.al. 2006, s. 239). Vidare 

förklarar Chamberlain et.al. (2006, s. 240) att barn med AST även kan ha en annan upp-

fattning till vad vänskap innebär för dem jämfört med vad det innebär för personer utan AST, 

och att det kan grunda sig i uppfattningen om att de är mer socialt involverade än vad de 

egentligen är. På samma sätt kommer Bauminger och Kasari (2000, s. 453) fram till i sin 

studie att synen på vad vänskap är ser annorlunda ut hos barn med AST jämfört med andra 

barn. Fägerblad (2011, s. 5) och De Clercq (2007, s. 24, 79) förklarar båda att förmågan att 

tolka andra i sociala situationer är en aspekt som brister för personer med AST. Det kan vara 

en faktor som spelar in på dessa barns alternativa uppfattning kring sig själva och deras 

sociala närvaro i olika situationer.  
 

6. Diskussion  
Det kan antas att för att förstå social isolering och dess orsaker hos barn och ungdomar med 

AST är det ytterst den berörda gruppens egna uppfattningar av fenomenet som forskningen i 

första hand ska tas hänsyn till. Syftet med den här forskningsöversikten var att få en bild av 

hur social isolering bland barn och ungdomar med AST förklaras och behandlas av forskning-

en, samt undersöka om forskningen tar hänsyn till hur barnen och ungdomarna själva upp-

lever social isolering. Diskussionsdelen kommer att följa frågeställningarna vilka besvaras 
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löpande i texten. Första delen behandlar social isolering och hur det beskrivs i forskning. 

Fortsättningsvis följer diskussion kring hur forskningen beskriver de orsaker som kan bidra 

till social isolering. Sedan följer ett stycke som behandlar om forskningen beskriver och 

beaktar barns och ungdomars egna uppfattningar om social isolering. Därefter presenteras ett 

kortare stycke som berör studiens relevans till socialt arbete, och avslutningsvis ges förslag 

till vidare forskning.  
 

Den valda empirin beskriver social isolering på olika sätt. Vanligast förekommande var att 

studierna nämnde antingen ensamhet eller delaktighet för att förklara social isolering. Även 

socialt erkännande var förekommande i förklaring kring social isolering, men begreppet an-

vändes oftast tillsammans med något av de tidigare nämnda. Exempelvis förklarar Bauminger 

och Kasari (2000, s. 447), Chamberlain, et. al. (2006, s. 236) samt Brewster och Coleyshaw 

(2010, s. 288) social isolering med ensamhet som begreppsapparat, och lägger tyngd på hur 

barn och ungdomar med AST uppfattar sin ensamhet och sociala isolering i förhållande till 

andra. Dean et.al (2014, s. 1223), Taheri et.al (2016, s. 439–440), samt Potter (2014, s. 213) 

använder istället delaktighet som begreppsapparat och lägger mer fokus på hur barn och ung-

domar upplever sin delaktighet och sociala isolering i förhållande till andra. Det föreligger på 

så sätt en viss skillnad i hur olika studier förklarar social isolering, men det betyder inte 

nödvändigtvis att det ena sättet att förklara social isolering är bättre eller sämre i jämförelse 

med det andra. Social isolering kan anses vara ett stort område och det kan på så sätt snarare 

vara fördelaktigt att det kan förklaras på flera sätt. Det bör dock föreligga en fundering kring 

barns och ungdomars med AST uppfattningar kring social isolering, då det nämns att deras 

förståelse över vad ensamhet, delaktighet och social isolering i helhet betyder kan skilja sig 

från forskares, föräldrars, kamraters och andra vuxnas förståelse (Lasgaard, et. al. 2009, s. 

222). 
 

Svårigheten med att göra undersökningar om social isolering är att det finns en osäkerhet kr-

ing hur barn och unga med AST förstår och tolkar begreppet ensamhet (Bauminger och Ka-

sari, 2000, s. 453; Lasgaard et. al. 2009, s. 223; Locke et. al. 2015, s. 659; White et. al. 2006, s. 

1862). Det finns en skillnad mellan att känna sig ensam och att vara ensam, exempelvis upp-

levde barn med AST utan kamrater inte sig som ensamma om de hade två eller fler syskon 

(Lasgaard, et. al. 2009, s. 223). Å ena sidan kan det innebära att personer med AST i själva 

verket är mer ensamma gällande avsaknaden av kamrater, även om de inte ser sig själva som 

ensamma, å andra sidan kan det vara som Locke et. al. (2015, s. 659) säger att de i själva 

verket saknar kamrater men saknar förmågan att interagera med andra. Det finns också studier 

som lyfter fram att social isolering, till följd av ensamhet, beror på bristen att förstå och tolka 

andra, samt svårigheter till socialt samspel (Lindberg och Valsö, 2015, s. 29 och Eriksson och 

Tideman, u.å. s. 38). Det kan ses att social isolering förklaras med brister hos personen med 

AST, svårigheter till samspel och interaktion med andra. Social isolering hos barn och ung-

domar förklaras i några studier som en brist på delaktighet, personens upplevelse kring en-

samhet och utanförskap, andra barns uppfattningar om dem, samt svårigheter i interaktioner 

med andra på grund av AST (Dean et. al. 2014, s. 1223; Theri et. al. 2016, s. 439–440; Ors-

mond et. al. 2013, s. 2715). Alla dessa faktorer kan enligt forskningen leda till social isolering 

hos barn och unga med AST. Det kan dock ses som en något förenklad förklaring då det kan 

antas att det finns bakomliggande faktorer såsom omgivningens syn på den som avviker, 

vilket inte framkommer i den granskade empirin.  
 

Orsakerna till att barn och ungdomar upplever social isolering beskrivs som olika. Majoriteten 

av studierna benämner att de grundar sig i funktionsnedsättningen själv och endast ett fåtal 

studier tar upp att det kan bero på utomstående faktorer. I flertalet av studierna beskrivs kom-

munikationssvårigheten, som kan vara befintlig för barn och ungdomar med AST, som den 
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främsta orsaken till att dessa individer upplever social isolering. Anledningen till detta kan 

tyckas självklar med tanke på att både De Clercq (2007, s. 24, 79), Fägerblad (2011, s. 5–6), 

och Lindberg och Valsö (2015, s. 29-30) benämner kommunikationssvårigheter och mental-

iseringsförmåga som områden där individer med AST brister i. Hypersensitivitet kring 

mycket ljud, ljus och många människor, nämns även den som en möjlig orsak till att barn och 

ungdomar med AST drar sig undan från att delta i sociala sammanhang. Då Orsmond et.al. 

(2013, s. 2717), Potter (2014, s. 213) samt Whitehouse et.al. (2009, s. 317) skriver några av 

de studier som berör att kommunikation, språk och andra sociala aspekter där barn och ung-

domar med AST har svårigheter, som orsaker till att dessa individer är ensamma så är de 

studierna inte dem enda som gör det. Det verkar vara en genomgripande förståelse i flertalet 

av de presenterade studierna att orsaker går att koppla till funktionsnedsättningen snarare än 

samhällets inverkan. Även Myers et. al. (2015, s. 2378) och Chamberlain et.al. (2006, s. 239) 

beskriver samma aspekter ha inverkan på varför barn och ungdomar med AST är socialt iso-

lerade. Madriaga (2010, s. 46, 48) berör också hur aspekter med funktionsnedsättningen kan 

vara orsaker till social isolering och benämner då både kommunikation och språk, men även 

hypersensitivitet.  
 

Det framkom i flera studier att barn med AST inte var lika delaktiga som deras klasskamrater 

eller andra barn utan AST, och att de på grund av det upplevde mer ensamhet, utanförskap 

och social isolering (Dean, et. al. 2014, s. 1223–1224; Chamberlain, et. al. 2006, s. 236; Las-

gaard et. al. 2012, s. 222; Orsmond et. al. 2013, s. 2715; Taheri, et. al. 2016, s. 441). Anled-

ningarna till varför förklarades som olika. I vissa studier togs svårigheter som är befintliga i 

diagnosen upp, och i vissa studier berördes utomstående faktorer som exempelvis andra barns 

uppfattningar, eller samhälleliga orsaker. Bauminger och Kasari (2000, s.447) säger tvärtemot 

att det inte finns något som styrker att det skulle vara på det viset, att de i själva verket saknar 

att ha vänner. Problemet med att inte ha vänner och känna delaktighet är extra kännbart i ung-

domsåren då identiteten utvecklas i samspel med andra, att då inte vara delaktig i sociala 

sammanhang kan leda till utanförskap och att personen med AST känner sig stigmatiserad 

utifrån sin funktionsnedsättning (Erling och Hwang, 2001, s. 26–27; Eriksson och Granlund, 

2009, s. 219-220). Stigmatiseringen kring att ha en funktionsnedsättning som AST kan göra 

att barnet eller ungdomen blir hämmad i sina försök till att ta kontakt med andra, det kan då 

antas att orsaken till att inte våga ta kontakt med andra begränsas av svårigheter med att kom-

municera, vilket också Myers et. al. (2015, s. 2378), Whitehouse et. al. (2009, s. 317) samt 

Potter (2014, s. 213) säger. Att känna sig stigmatiserad kan ha en direkt inverkan på livs-

kvalitén och skapa en känsla hos personen av att vara annorlunda och sämre än andra (Goff-

man, 2014s. 13). Det kan i sin tur leda till att känna utanförskap och skam över sin situation, 

vilket kan leda vidare till social isolering (Rantakiesu et. al. 2013, s.25).  Det kan ses att 

forskarna är försiktiga att slå fast själva orsaken till social isolering, däremot kan det ses att 

kommunikation med vänner och delaktighet är ett återkommande tema i majoriteten av stu-

dierna. Exempelvis skriver Myers et. al. (2015, s. 2376) hur det är de kognitiva förmågorna, 

kommunikation och hur barnet eller ungdomen med AST kan hantera sin egen närvaro i 

samspel med andra som styr hur delaktigheten ser ut. Också Dean (2014, s. 1223) beskriver 

hur nedsatt kommunikationsförmåga är en orsak till att barnet med AST hamnar utanför och 

inte får vara med. Baserat på detta kan det antas att det är bristen på kamratskap och del-

aktighet som är en orsak till social isolering.  
 

Märkbart är att det i flera studier är samma ton om att funktionsnedsättningen orsakar iso-

leringen. Däremot nämner Madriaga (2010, s. 46–48) kort om att även samhället har en be-

tydande roll när det kommer till att motverka isolering bland dessa individer. Det är något 

som stämmer till stor del. Återgår vi exempelvis till skollagen, som har en betydande roll för 

denna åldersgrupp, så har skolan som myndighet krav att utbildning ska vara anpassad efter 
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allas behov, samt att skolan ska främja en positiv utveckling hos alla barn och elever. Det går 

därför att ställa sig frågan om forskningen är för centrerad på vad för inverkan AST har på 

den sociala isoleringen och inte vad andra utomstående faktorer har för påverkan. Dock ska 

det även nämnas att den undersökta empirin endast utgör en bråkdel av befintlig forskning, 

men fenomenet bör inte uteslutas helt.  
 

Den tredje frågeställningen berörde hur barns och ungdomars egna subjektiva uppfattningar 

tas upp i forskningen. Några av de valda studierna berörde vikten av att ta upp och lyssna på 

barnens och ungdomarnas egna upplevelser kring ensamhet, delaktighet och social isolering. 

Exempelvis skriver Potter (2014, s. 210, 212) att det var viktigt att presentera barnets åsikter 

och erfarenheter i studien eftersom det gav en mer exakt bild av hur barnet upplever sin egen 

situation. Potter (2014, s. 213) beskriver också att barnet har en vilja till att berätta och att den 

inte ska förbises när forskning med barn genomförs. Även Brewster och Coleyshaw (2010, s. 

288) beskriver vikten av att lyfta barnens egna röster och lyssna på vad de har att berätta om 

sina erfarenheter i forskningen. White et. al (2006, s. 1862) uttrycker också de vikten av att ta 

in barnens egna uppfattningar, samtidigt som de lyfter problemet som kan uppstå vid de 

standardiserade mätningar som används vid vissa undersökningar. Vid standardiserade 

mätverktyg kan resultatet gå att ifrågasätta då det inte är säkert att barn med AST förstår 

innebörden i frågor om exempelvis ensamhet. Cacioppo et. al. (2011) förklarar hur ensamhet 

hos människor har en direkt negativ påverkan på hälsan och även de kognitiva funktion-

erna.  Också Orsmond et. al. (2013, s. 2717) poängterar att konsekvensen att vara socialt iso-

lerad kan leda till psykiska besvär såsom depression och ångest, och att det finns tidigare un-

dersökningar av barn som har AST som visar att dåliga sociala relationer och förhöjda nivåer 

av ångest har ett samband. Det kan ses att trots att Orsmond et.al. endast analyserat data 

baserad på ungdomars egna upplevelser, så finns det en stor oro hos dem över hur unga män-

niskor som har AST upplever sin tillvaro. Orsmond et. al. (2013, s. 2717) ser sig begränsade i 

sin studie då de inte har någon information om hur ungdomarna själva upplever sin situation, i 

vilken grad de anser sig vara delaktiga, och säger vidare att de är bekymrade över att den 

sociala delaktigheten hos personer med AST är konstant. Den kan antas att uppfattningen 

ibland är att personer som har AST frivilligt är ensamma, och är nöjda med det.  
 

I flertalet av studierna samlades data in genom att barnen fick svara på olika enkäter som 

skickades ut till skola eller hem. Det var endast ett fåtal av de valda studierna där det 

genomfördes intervjuer, samt att i några av studierna genomfördes observationer utöver 

intervjuer eller enkäter. Då enkäter ger en viss uppfattning av barnens upplevelser, kan det 

dock ge en vinkling då det ofta är standardiserade frågor och inte öppna frågor där barnen 

själva får berätta. I studien skriven av Taheri et.al. (2016) visade det sig att det var föräldrar 

som hade svarat på enkäter om hur delaktiga deras barn var i olika sociala sammanhang. Det 

kan ge ett missvisande resultat då det blir föräldrarnas uppfattning kring situationen och inte 

barnets egna. Dock var resultaten som de forskarna kom fram till liknande andra studiers 

resultat gällande delaktighet och isolering, vilket kan antyda att föräldrarna har en relativt god 

uppfattning om barnens utsatthet och situation. Det var även andra studier, som exempelvis de 

skrivna av Orsmond et.al. (2013), samt Potter (2014) som behandlar både barnens, föräld-

rarnas och andra relevanta vuxnas (exempelvis lärare) upplevelser av barnens situation. I 

studien av Lasgaard et. al. (2009, s. 222) har enkäten utformats för att i största mån göra den 

begriplig för de som ska besvara den. Då personer med AST ser till det rent konkreta, och har 

svårt att förstå innebörden i det som sägs, kan det antas att det innebär svårigheter att utforma 

frågor som de uppfattar på det sätt som är tänkt (De Clerq, 2007, s. 17). Det kan ses att det 

finns en ambition hos Lasgaard et. al. att verkligen få fram barnens och ungdomarnas egna 

subjektiva uppfattningar i sin studie. Lasgaard et. al (2009, s. 222) förklarade också ensam-

hetsbegreppet för ungdomarna genom att nämna olika situationer som kan leda till ensamhet.  
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Att individernas subjektiva uppfattningar tas upp i empiri och forskning är något som kan an-

ses vara viktigt för att skapa djupare förståelse för vilka konsekvenser social isolering kan ha 

för barn och ungdomar med AST. I de fall där barn och ungdomar kanske inte kan svara på 

grund av kommunikationssvårigheter är det viktigt att inse att den som svara för individen har 

ett visst tolkningsföreträde och att denne måste förhålla sig objektiv. Det är tydligt i analysen 

av resultatet att flera av studierna kommer fram till samma resultat om att barn och ungdomar 

med olika AST är mer ensamma, mindre delaktiga och upplever en mindre mängd socialt er-

kännande, alla faktorer som leder till social isolering.  
 

Forskningen kring tillvaron för barn och ungdomar med AST kan ses visa samma resultat som 

forskning kring vuxna med AST, att de är mer ensamma och de har generellt en lägre 

livskvalité (Socialstyrelsen, 2010, s. 10). BO:s (2016, s. 15, 16) rapport bekräftar just detta, att 

barn med funktionsnedsättningar upplever en sämre livskvalité med utanförskap och mobb-

ning, de trivs sämre i skolan och har en mindre meningsfull fritid. Det kan vara värt att beakta 

att de i kontakt med myndigheter inte upplever sig ha något inflytande (BO, 2016, s. 17). Det 

kan tolkas som att de myndighetspersoner barnen och ungdomarna kommer i kontakt med till 

viss del saknar kunskap om hur de ska bemöta dem, och hur de bäst kan möta deras behov. 

Vetskapen är värd att belysa då personer som har AST i flera fall har insatser enligt SoL eller 

LSS, och det kan ses att det bekräftar vikten av att vara insatt i AST och förstå hur det 

påverkar individens förmåga till kommunikation och interagering med andra. Barn som har 

AST upplever redan i skolan ett utanförskap och de ser sig inte delaktig på samma sätt som 

andra barn, något som då kan antas följa med upp i vuxen ålder. Konsekvensen kan då antas 

bli att den vuxne kan uppleva sig marginaliserad och i utsatthet. Att hamna i utanförskap kan 

vara en direkt effekt av att ha en lägre utbildningsnivå, som är signifikant vanligare hos de 

med funktionsnedsättning än övriga, det blir svårare att skaffa sig ett arbete eller att kunna 

fortsätta studera (Socialstyrelsen, 2010, s. 89-90). De hamnar utanför arbetsmarknaden och de 

har inte tillgång till samhällelig gemenskap eller sociala nätverk på samma sätt som andra 

(Erjanaes och Kristiansen, 2002, s. 84-85). För att motverka att vuxna med diagnosen AST 

hamnar i utanförskap, kan det ses att det är viktigt med kunskap om diagnosen och dess 

symtom. Att redan från tidig ålder arbeta för att barnen ska kunna ta tillvara på sina egna 

förmågor på bästa sätt, och att myndighetspersoner och andra yrkesprofessioner kan möta 

barnen på rätt sätt och se deras behov, kan bygga för att de som vuxna har arbete, eget boende 

och i övrigt livskvalité. Då samhället blivit alltmer individualiserat och alla ska kunna klara 

sig själva kan det antas att individer som har AST står för större utmaningar än andra 

(Rantakeisu et al. 2013, s. 21, 20). Barn med behov av extra stöd i skolan, dit räknas AST, 

upplever att de har svårt att få det stödet och de vet heller inte alltid om sin rätt till anpassad 

undervisning utifrån deras behov (BO, 2016, s. 76-77). Det är under skolåren många barn 

bygger sitt kontakt nät och vänskapsband som varar till vuxen ålder, att då ha brister i kom-

munikationsförmågan och andra svårigheter som följer med en AST diagnos, visar hur viktigt 

det är att de vuxna de möter i form av lärare och andra myndighetspersoner har kunskap och 

kan se barnens behov och bemöta dem därefter.  

 

Det var tydligt efter genomläsning av empirin att det finns fler aspekter som skulle kunna 

tagits till i den här studien. En del studier benämnde vänskap specifikt, medan andra studier 

benämnde andra psykiska besvär, som exempelvis depression, som kan uppstå i samband med 

isolering. De avgränsningar som gjordes ansågs passande för att få fram en trogen bild över 

hur social isolering bland barn och ungdomar med AST förklaras i forskningen och hur det 

kan förstås. Däremot tåls det att fundera om den uppfattningen som skapas i denna forsk-

ningsöversikt bör ses som tillräckligt djup, då det kan finnas fler aspekter som är värda att 

studeras. Det finns även fog för att göra området bredare genom att vidga åldersgrupperna i 
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empirin. I litteratursökningarna som gjordes hade området avgränsats till endast barn och ung-

domar med AST, men det framkom även forskning som berörde unga vuxna, vuxna, samt ett 

fåtal studier som berörde äldre. Att lyfta forskning som berör personer med AST eller 

personer med funktionsnedsättningar överlag är av vikt för att skapa djupare förståelse kring 

hur dessa personer mår, och vad för typ av interventioner eller insatser som kan tillsättas för 

att personer med olika typer av funktionsnedsättningar ska ha en värdig levnadsnivå. Den här 

studien berör endast ett område, men det är tydligt i resultaten att behovet för att forskning 

ska genomföras kring det finns. 

 

Trots att det är ett område som är relativt väldokumenterat finns det möjligheter att ta forsk-

ningen vidare kring barn och ungdomar med AST och social isolering. Samtidigt finns det 

även belägg för att röra sig utanför den specifika målgruppen, eller beröra flera olika 

åldersgrupper samtidigt. Exempelvis skulle fler studier kunna göras gällande barn och unga 

med ASTs psykiska hälsa, då befintliga studier inom det området ofta berörde funktionsned-

sättningar i helhet, och sällan AST specifikt. Förslagsvis skulle det även kunna genomföras 

studier som diskuterar och problematiserar att det inte sker några framsteg till att motarbeta 

social isolering och ensamhet bland dessa individer. Det finns möjligen fler kunskapsluckor 

att identifiera, men den sistnämnda är den där mer forskning definitivt skulle kunna genom-

föras. Flertalet av de presenterade studierna i det här arbetet berör barn och ungdomar med 

AST i skolmiljö, och det finns möjligheter att utveckla forskningen till att motverka ensamhet 

och social isolering i skolan.  

6.1 Slutsatser  

Social isolering beskrivs på olika sätt i forskning, men det som är genomgående är att all den 

valda empirin visar att det förekommer bland barn och ungdomar med AST. Resultatet visar 

att begreppen ensamhet och delaktighet används i flertalet av studier som hjälp till att förklara 

social isolering, och studierna återgår ständigt till att det är ett förekommande problem bland 

dessa individer. Den valda empirin talar även om olika orsaker till att social isolering uppstår 

bland barn och ungdomar med AST. Majoriteten av studierna berör hur olika aspekter inom 

AST är eventuella anledningar till social isolering, medan endast ett fåtal berör samhälleliga 

orsaker eller andra utomstående faktorer. Empirin lägger på så sätt vikt vid att det är funk-

tionsnedsättningen som orsakar social isolering, och de andra faktorerna, som exempelvis 

utomståendes uppfattningar om att individen skulle vara normbrytande, förbises (Dean et. al. 

2014, s. 1223; Theri et. al. 2016, s. 439–440; Orsmond et. al. 2013, s. 2715). Svårigheten för 

personer med AST är just kommunikationen, förmågan att förmedla sig saknas, vilket kan 

leda till att barn och ungdomar med AST är mer ensamma, mindre delaktiga och på så sätt 

mer socialt isolerade. Att inte kunna göra sig förstådd, eller förmedla tankar och känslor, kan 

leda till att ilska och frustration skapas. Det kräver också mycket energi för att tolka och 

förstå andra i sociala interaktioner som, lekar eller idrottsliga sammanhang (De Clercq, 2007 s. 

24, 79; Fägerblad, 2011, s. 5–6, 11; Lindberg & Valsö, 2015, s. 29-30).  
 

Slutligen nämner en del studier vikten av att lyfta barnens och ungdomarnas egna uppfatt-

ningar kring sin sociala situation, men det är även andra studier som berör hur det kan vara 

svårt att få en klar bild över hur barn och ungdomar med AST upplever social isolering. Det 

kan förekomma skillnader i uppfattning om vad ensamhet, delaktighet och social isolering 

innebär, vilket kan leda till att informationen blir felaktigt förmedlad. Däremot bör inte 

barnens och ungdomarnas uppfattningar förbises då det är deras egna. Uppfattningarna bör 

fortfarande lyftas för att skapa en djupare förståelse för hur dessa individer tänker kring och 

förstår sin egna sociala situation.  
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Bilaga 1 
 

8/11 kl: 13.00 
I sökmotorn ASSIA användes sökorden disabilities och adolescents, det uppkom 1307 träffar, 

av vilka 1235 träffar är peer reviewade. Därefter valdes publikationsåren 2008 och framåt 

vilket ledde till att det istället blev 754 träffar. I ASSIA kan man även välja vilka 

publikationer man vill titta på specifikt. Då valdes Journal of Autism and Developmental 

Disorders vilket ledde till att antalet träffar minskades till 21. Efter att ha granskat titlar 

valdes 1 studie ut:  
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8/11 kl: 13.20-14.10 
Sökmotorn Summon användes med sökorden autism, adolescents och social isolation, vilket 

genererade 11559 träffar. Därefter avgränsades träffarna till att endast inkludera artiklar i 

fulltext, vetenskapligt granskade och som är tidskriftsartiklar, vilket gav 3603 träffar. Därefter 

valdes publikationsåren 2000 och framåt, samt disciplinen socialt arbete, vilket avgränsade 

träffarna ytterligare till endast 486 träffar. Därefter valdes ämnesord som adults och 

caregivers bort och ordet autism bockades i som ämnesord, vilket ledde till att träffarna 

minskade till 113. Därefter granskades titlarna och ur dem valdes 4 studier: 

 Taheri, A. Perry, A. & Minnes, P. (2016) Examining the social participation of 

children and adolescents with Intellectual Disabilities and Autism Spectrum Disorder 

in relation to peers. Journal of Intellectual Disability Research 60(5), 435-443. doi: 

10.1111/jir.12289. Hämtad från: 

http://onlinelibrary.wiley.com.db.ub.oru.se/doi/10.1111/jir.12289/epdf (artikeln 

framkom även i en sökning på ASSIA vid ungefär samma tidpunkt och med liknande 

referensramar) 

 Potter, C. (2014) ‘I didn’t used to have much friends’: exploring the friendship 

concepts and capabilities of a boy with autism and severe learning disabilities. Brittish 

Journal of Learning Disabilities 43, 208-218. doi: 10.1111/bld.12098. Hämtad från 

http://onlinelibrary.wiley.com.db.ub.oru.se/doi/10.1111/bld.12098/epdf  

 Whitehouse, A.J.O. Durkin, K. Jaquet, E. Ziatas, K (2009) Friendship, loneliness and 
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322. doi: 10.1016/j.adolescence.2008.03.004. Hämtad från: 

http://www.sciencedirect.com.db.ub.oru.se/science/article/pii/S0140197108000201  
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pupils with autistic spectrum disorders on their participation in leisure activities. 

Brittish Journal of Learning Disabilities, 39, 284-291. doi: 10.1111/j.1468-

3156.2010.00665.x. Hämtad från: 

http://onlinelibrary.wiley.com.db.ub.oru.se/doi/10.1111/j.1468-

3156.2010.00665.x/epdf  

 

9/11 kl 13.20 
Sökning gjordes i sökmotorn PsycINFO, med sökorden autism och social isolation användes 

för att avgränsa ämnesområdet. Därefter valdes kriterierna fulltext och peerreviewed, samt att 
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det skulle beröra studier med barn i skolåldern (6-12 år). Med dessa kriterier framkom 13 

träffar. Titlarna studerades och 1 studie valdes;  

 Chamberlain, B. Kasari, C. Rotheram-Fuller, E. (2007). Involvement or Isolation? The 

Social Networks of Children with Autism in Regular Classrooms. Journal of Autism 

and Developmental Disorders 37, 230-242. doi: 10.1007/s10803-006-0164-4. Hämtad 

från: 

http://web.a.ebscohost.com.db.ub.oru.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=fe2852d6-

cff5-4ed8-9de1-196723c1ce68%40sessionmgr4008&vid=0&hid=4112  (Artikeln 

hittades även i en sökning i ASSIA, ca 20 min senare, med sökorden autism och social 

isolation)  

 

8/11 kl. 13.30 
I databasen ASSIA användes sökorden autism spectrum, förslag kom upp Autism Spectrum 

Disorders in Children, peer reviewed valdes och sökningen gav 2820 träffar. Sökningen 

gjordes från publikationsår 2006 och framåt, autistic children valdes som subject, resultat 

1890 träffar. Titlarna granskades och artikel nummer fyra valdes och ansågs passa efter att ha 

läst abstract.  

 Locke, J.  Shih, W. Kretzmann, M. and Kasari C. (2016). Examining playground 

engagement between elementary school children with and without autism spectrum 

disorder. Autism 2016, Vol. 20(6) 653–662. DOI: 10.1177/1362361315599468. 

Hämtad från 

http://journals.sagepub.com.db.ub.oru.se/doi/pdf/10.1177/1362361315599468 

 

8/11 kl. 14.30 
Sökning gjordes i sökmotorn ASSIA med orden autism AND friends, sökningen gjordes med 

kriteriet peer reviewed och mellan åren 1997- 2016, det gav 45 träffar. Artikel nummer 12, 23 

och 31 väljs utifrån sina titlar och granskas i abstract, alla artiklarna anses passa efter att ha 

läst abstract.  

 Orsmond, G. I., Shattuck, P. T., Cooper, B. P., Sterzing, P. R., & Anderson, K. A. 

(2013). Social Participation Among Young Adults with an Autism Spectrum Disorder. 

Journal of Autism and Developmental Disorders, 43(11), 2710–2719. 

http://doi.org/10.1007/s10803-013-1833-8 samma artikel hittades senare i psychinfo 

sökmotorn. Hämtad från 

http://journals.sagepub.com.db.ub.oru.se/doi/pdf/10.1177/1362361315599468 

 Bauminger, N., & Kasari, C. (2000). Loneliness and Friendship in High-Functioning 

Children with Autism. Child Development, 71(2), 447-456. Hämtad från 

http://www.jstor.org.db.ub.oru.se/stable/pdf/1132001.pdf 

 Loneliness and Social Support in Adolescent Boys with Autism Spectrum Disorders 

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10803-009-0851-z  

 

9/11 kl 12.30 
Sökning i databasen SUMMON med orden autism barn gav resultatet 2357 träffar. Avgränsar 

till avhandling/uppsats, 123 träffar. Titlar granskades och sållades bort, C- uppsatser valdes 

också bort. Artikel 21 i listan valdes. 

 Eriksson, H. Tideman, M (u.å.). Levnadsvillkor idag och jämförelser med 1990-talet. 

En studie om barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning och autism samt vuxna 

med förvärvad hjärnskada i Halmstad kommun. Halmstad. Centrum för forskning om 

välfärd, hälsa och idrott (CVHI) Wigforssgruppen. Högskolan Halmstad. Hämtad från 

http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:304775/FULLTEXT01.pdf  
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9/11 Kl 14:10 
Sökning gjordes i sökmotorn ASSIA med sökorden autism och social exclusions. Detta 

genererade endast 18 resultat, och av dessa följde 17 kriterier för att vara vetenskapligt 

granskade. Titlarna studerades noggrant och 1 studie valdes.  

 Dean, M. Kasari, C. Shih, W. Frankel, F. Whitney, R. Landa, R. Lord, C. Orlich, F. 

King, B. & Harwood, R (2014) The peer relationships of girls with ASD at school: 

comparison to boys and girls with and without ASD. Journalof Child Psychology and 

Psychiatry 55(11), 1218-1225. doi: 10.1111/jcpp.12242. Hämtad från: 

http://onlinelibrary.wiley.com.db.ub.oru.se/doi/10.1111/jcpp.12242/epdf  

 

9/11 kl. 15.00 
Sökorden psykisk hälsa ungdomar användes i SUMMON och resulterade i 425 träffar. Utifrån 

titeln väljs nummer tre i listan, Att lyssna till tonårsröster: Psykisk hälsa hos barn och 

ungdomar med funktionsnedsättning. Artikeln är en C-uppsats, då ämnet anses passande gås 

referenslistan igenom. Där hittas FHI, Statens Folkhälsoinstitut, Nationell kartläggning av 

barns och ungas psykiska hälsa, Hälsan hos barn och unga med funktionsnedsättningar, och 

Depression hos personer med autism.  

 Statens folkhälsoinstitut (2009). DEN NATIONELLA KARTLÄGGNINGEN AV 

BARNS OCH UNGAS PSYKISKA HÄLSA ÅR 2009 Hälsan hos barn och unga med 

funktionsnedsättning. Östersund: Statens folkhälsoinstitut. Hämtad från 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12662/A-2011-08-Halsan-hos-barn-o-

unga-m-funktionsnedsattning-1-2.pdf (Den här artikeln valdes senare bort eftersom 

den inte passade studiens syfte och berörde funktionsnedsättningar generellt och inte 

specificerat.) 

 Ghaziuddin, M. Ghaziuddin, N. och Greden , J. (2005). Depression hos personer med 

autism.  Journal of Autism and Developmental Disorders, Vol. 32, No. 4, August 2002. 

Hämtad 

från  http://habilitering.se/sites/habilitering.se/files/depression_hos_personer_med_au

tism_ghaziuddin.pdf (Den här artikeln valdes bort efter genomläsning då den inte 

passade studiens syfte) 

 

10/11 Kl 11.30  
Sökning gjordes i Summon med sökorden autism friends och social isolation. Sökningen gav 

11 533 träffar. Därefter valdes studier som fanns i fulltext, var vetenskapligt granskade och 

med publiceringsår 2000 och framåt, vilket avgränsade antalet träffar till 2129. Därefter 

valdes ämnesorden adolescents, autism, children och friendship medan ämnesordet adult 

exkluderades, detta avgränsade antalet träffar till 879 träffar. Disciplinen socialt arbete valdes, 

medan disciplinerna medici, psykologi och utbildning exkluderas för att få rätt vinkling på de 

träffar som framkommer. I och med detta så avgränsades antalet träffar till 61. Titlarna 

studerades noggrant och 1 studie valdes. 

 Madriga, M. (2010) ‘I avoid pubs and the student union like the plague’: Students with 

Asperger Syndrome and their negotiation of university spaces. Childrens Geographies 

8(1), 39-50. doi: 10.1080/14733280903500166. Hämtad från: http://www-tandfonline-

com.db.ub.oru.se/doi/pdf/10.1080/14733280903500166?needAccess=true 

 

16/11 KL 11.10 
Sökning i Summon med sökorden autism ungdomar och avgränsningarna vetenskapligt 

granskat, disciplinen social welfare & social work, ämnesordet children, språk svenska. 

Sökning resulterade i 41 träffar. Nummer två i listan granskas, kan ej komma till artikeln via 

länken så titeln skrivs in på google och hittas på google scholar, efter granskning är artikeln ej 

http://onlinelibrary.wiley.com.db.ub.oru.se/doi/10.1111/jcpp.12242/epdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12662/A-2011-08-Halsan-hos-barn-o-unga-m-funktionsnedsattning-1-2.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12662/A-2011-08-Halsan-hos-barn-o-unga-m-funktionsnedsattning-1-2.pdf
http://habilitering.se/sites/habilitering.se/files/depression_hos_personer_med_autism_ghaziuddin.pdf
http://habilitering.se/sites/habilitering.se/files/depression_hos_personer_med_autism_ghaziuddin.pdf
http://www-tandfonline-com.db.ub.oru.se/doi/pdf/10.1080/14733280903500166?needAccess=true
http://www-tandfonline-com.db.ub.oru.se/doi/pdf/10.1080/14733280903500166?needAccess=true
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relevant. Övriga titlar på artiklar som kom upp i samband med sökningen granskas, artikel 

fyra ser intressant ut och en sökning på titeln skrivs in i Summon, resulterar i 10037 träffar. 

Första artikeln är den sökta, abstract granskas och artikeln anses passa. 

 Williams White, S. Keonig, K. Scahill, L. (2006). Social Skills Development in 

Children with Autism Spectrum Disorders: A Review of the Intervention Research. J 

Autism Dev Disord. 37, 1858-1868. DOI 10.1007/s10803-006-0320-x. Hämtad från 

https://wiki.inf.ed.ac.uk/twiki/pub/ECHOES/Communication/WilliamsWhite2006.pdf 
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Bilaga 2 – Tablå 
 

 

Studie Urval & land Syfte Problemformulering Metod 

Teoretiska 

begrepp Slutsatser 

Myers, E. Davis, E. B. 

Stobbe, G. Bjornson, K. 

(2015). Community and 

Social Participation Among 

Individuals with Autism 

Spectrum Disorders 

Transitioning to Adulthood. 

Journal of Autism and 

Developmental Disorders. 

August 2015, Volume 45, 

Issue 8, s.2373–238. doi: 

10.007/s10803-015-2403-z. 

Hämtad från 

http://link.springer.com.db.u

b.oru.se/article/10.1007%2Fs

10803-015-2403-z  

 

Elever 13-18 

år från 

årskurs sju 

och uppåt. 

 

USA 

Att se vilka 

faktorer det är 

som påverkar 

det fenomen 

som beskrivs i 

studien. 

Barn inom 

autismspektrumtillståndet 

deltar generellt mindre i 

sociala och samhälleleliga 

sammanhang. Det skapar 

oro för hur den framtida 

livscykeln kommer att te 

sig gällande yrkesliv, 

fritid och socialt 

engagemang. 

Sekundär 

dataanalys där 

uppgifter 

inhämtades från 

tidigare gjord 

undersökning 

som inhämtat 

data vid fem 

olika tillfällen. 

Till denna studie 

inhämtades data 

från tillfälle ett 

och fem. 

Community 

Participation, 

Social 

Participation, 

Communication 

Ability, 

Functional 

Mental Skills, 

Behavior 

Difficulties 

Den tänkta hypotesen 

bekräftas. Den undersökta 

gruppen deltar i allt lägre 

grad ju äldre de blir socialt 

och samhälleligt. Det blir 

därmed en ökad risk för 

sämre psykiskt mående 

längre fram i livet.  

Locke, J.  Shih, W. 

Kretzmann, M. and Kasari C. 

(2016). Examining 

playground engagement 

between elementary school 

children with and without 

autism spectrum disorder. 

Autism 2016, Vol. 20(6) 

653–662. DOI: 

10.1177/1362361315599468. 

Hämtad från 

Barn med 

autism, 51 st, 

barn utan 

autism 51st, 

jämnt 

fördelade 

över kön, 

ålder, 

etnicitet och 

årskurs, barn 

från stora 

Att se i vilken 

utsträckning 

barn som har 

AST skiljer sig 

mot andra 

jämbördiga barn 

utan AST 

utbildningsmäss

igt.  

Utan jämförelser mellan 

barn som har AST och 

barn utan AST, i samma 

kontext, är det inte möjligt 

att sätta ramen för de 

insatser som görs och hur 

de ska tolkas. Det finns 

liten kunskap hos både 

lärare och föräldrar kring 

barn som har AST och 

deras aktiviteter på raster, 

Deltagande 

observationer, 

systematiska 

Levels of peer 

engagement, 

Initiation and 

responses to 

peers, 

Significant 

differences 

Samspelet som utforskas i 

skolan kan vara avgörande 

för att veta vilka insatser 

som kan hjälpa barn som 

har AST att interagera med 

klasskamrater på 

exempelvis raster.  

http://link.springer.com.db.ub.oru.se/journal/10803
http://link.springer.com.db.ub.oru.se/journal/10803
http://link.springer.com.db.ub.oru.se/journal/10803
http://link.springer.com.db.ub.oru.se/journal/10803/45/8/page/1
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http://journals.sagepub.com.d

b.ub.oru.se/doi/pdf/10.1177/1

362361315599468 

 

städer, 5-12 

år. 

 

USA 

samt vilka svårigheter 

rasten kan innebära. 

Orsmond, G. I., Shattuck, P. 

T., Cooper, B. P., Sterzing, P. 

R., & Anderson, K. A. 

(2013). Social Participation 

Among Young Adults with 

an Autism Spectrum 

Disorder. Journal of Autism 

and Developmental 

Disorders, 43(11), 2710–

2719. 

http://doi.org/10.1007/s1080

3-013-1833-8 

Ungdomar 

13-16 år från 

specialklass. 

 

USA 

Syftet är att 

genom 

forskning se 

vilka insatser 

som kan 

förbättra 

livskvalitén hos 

unga vuxna med 

AST.  

Antalet individer med 

AST ökar, därför är det 

viktigt att kunna förstå 

och beskriva deras sociala 

delaktighet. Många med 

AST har som vuxna få 

vänner och dålig 

stöttning, vilket gör att de 

blir ensamma. Därför är 

det viktigt att möta upp 

dessa med rätt insatser i 

ung ålder. 

Sekundär 

datatinsamling 

som samlat in 

data vid fem 

olika tillfällen, 

där den aktuella 

datan 

inhämtades från 

tillfälle fem.  

Social Isolation, 

Social activity, 

Participation 

Unga vuxna har generellt 

sett färre vänner lägre 

inkomst och sämre 

samtalskontakter än andra i 

samma ålder utan AST. De 

upplever sig ofta socialt 

isolerade. Svårigheter med 

social isolering i högstadiet 

fortsätter i de flesta fall i 

gymnasiet.  

Bauminger, N., & Kasari, C. 

(2000). Loneliness and 

Friendship in High-

Functioning Children with 

Autism. Child Development, 

71(2), 447-456. Hämtad 

http://www.jstor.org.db.ub.or

u.se/stable/pdf/1132001.pdf 

 

22 barn 7-14 

högfungeran

de autism, 19 

typiska barn 

 

USA 

Barn som har 

AST, och 

upplever att de 

inte har tillgång 

till sociala 

nätverk och 

vänner, kan 

skapa känslan av 

att vara 

marginaliserad, 

meningslöshet 

och exkludering. 

Syftet är att 

utröna om de 

känner sig 

ensamma eller 

om de är 

Barn som har AST har 

liten erfarenhet av att ha 

vänner. Ensamheten är 

lite utforskad och kan ta 

sig olika uttryck, samt att 

barnen på grund av 

bristande erfarenhet 

kanske inte vet vad 

ensamhet är.  

Standardiserade 

intervjuer 

Friendship, 

Loneliness, 

Stereotyped 

behaviors 

Hypotesen att barn som har 

AST kan känna sig 

ensamma stämmer. 

Uppfattningen om att barn 

som har AST saknar 

förståelse för andra och 

deras tankar/känslor kan 

ifrågasättas. Vänskap är 

“grundare” hos de barnen.  

http://www.jstor.org.db.ub.oru.se/stable/pdf/1132001.pdf
http://www.jstor.org.db.ub.oru.se/stable/pdf/1132001.pdf
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ensamvargar. 

Lasgaard, M. Nielsen, A. 

Eriksen, M.E. Goossens, L. 

(2009). Loneliness and 

Social Support in Adolescent 

Boys with Autism Spectrum 

Disorders. Journal of Autism 

and Developmental 

Disorders, February 2010, 

Volume 40, Issue 2, s. 218–

226. Hämtad från 

http://link.springer.com/articl

e/10.1007%2Fs10803-009-

0851-z  

Pojkar 8-17 

år, årskurs 7-

9, på 

specialskola 

för barn med 

autism och 

ADHD. 

 

Danmark 

Syftet med 

studien är att ta 

reda på om 

tonåringar som 

har AST är mer 

benägna att 

känna sig 

ensamma än 

normalt 

utvecklade 

tonåringar.  

Svag social funktion är ett 

kännetecken för individer 

som har AST. Studier 

visar att den som saknar 

vänner som barn troligtvis 

gör det som tonåring 

också. Finns det något 

samband mellan ensamhet 

och att uppleva sig sakna 

socialt stöd?  

Standardiserade 

svarsformulär 

med mätskala 

för ensamhet i 

20 olika grader.  

Loneliness, 

Loneliness and 

autism spectrum 

disorders, 

Percived social 

support 

Hypotesen om att 

tonåringar som har AST i 

högre grad känner sig mer 

ensamma än andra visar sig 

stämma. De saknar inte 

intresse för att interagera 

med andra. Att uppleva sig 

ha socialt stöd förebygger 

känslan av ensamhet.  

Eriksson, H. Tideman, M 

(u.å.). Levnadsvillkor idag 

och jämförelser med 1990-

talet. En studie om barn, 

unga och vuxna med 

utvecklingsstörning och 

autism samt vuxna med 

förvärvad hjärnskada i 

Halmstad kommun. 

Halmstad. Centrum för 

forskning om välfärd, hälsa 

och idrott (CVHI) 

Wigforssgruppen. Högskolan 

Halmstad.  

 

Samtliga som 

kategoriserat

s med 

utvecklingsst

örning 

och/eller 

autism i 

Halmstad 

och erhåller 

särskilt stöd 

eller 

undervisning 

i Halmstads 

kommun. 

 

Att jämföra 

hur  levnadsnivå

n hos 

funktionsnedsatt

a är jämfört med 

de utan 

funktionsnedsätt

ning, och om 

den förändrats 

från 1990-talet 

tills nu.  

På 90-talet övertog 

kommunerna i Halland 

ansvaret för särskolan och 

den säskilda omsorgen. 

Ett antal 

forskningsrapporter pekar 

på att det skett en 

försämring. För att 

klarlägga skillnader och 

likheter görs en 

jämförelse över tid.  

Enkätundersökni

ng.  

Normaliseringsp

rincipen, 

välfärd, 

levnadsnivå, 

levnadsnivåkom

ponenter 

Den psykiska ohälsan hos 

barn kan antas ha ökat. Fler 

hinder för fritdsaktiviteter 

och fler föräldrar behöver 

avlastning. Det har skett 

försämringar inom de 

undersökta områdena.  

http://link.springer.com/journal/10803
http://link.springer.com/journal/10803
http://link.springer.com/journal/10803
http://link.springer.com/journal/10803/40/2/page/1
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10803-009-0851-z
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10803-009-0851-z
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10803-009-0851-z
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 Sverige 

Williams White, S. Keonig, 

K. Scahill, L. (2006). Social 

Skills Development in 

Children with Autism 

Spectrum Disorders: A 

Review of the Intervention 

Research. J Autism Dev 

Disord. 37, 1858-1868. DOI 

10.1007/s10803-006-0320-x. 

Hämtad från 

https://wiki.inf.ed.ac.uk/twiki

/pub/ECHOES/Communicati

on/WilliamsWhite2006.pdf 

Alla studier 

om sociala 

färdigheter i 

grupp, 

insatser 

mellan 1986-

2006.  

 

USA 

Att se om 

underskottet av 

social 

kompetens 

påverkar 

ungdomars 

mående, och hur 

detta kan 

förebyggas.  

Svårigheten med social 

kompetens hos personer 

som har AST kan medföra 

ångest när barnet kommer 

upp i tonåren. Svårigheten 

är oberoende den 

kognitiva förmågan.  

Systematisk 

litteratursökning 

i databaser.  

Socialization, 

loneliness, 

social isolation 

Det finns liten kunskap om 

psykosociala insatser och 

dess effekter för barn och 

ungdomar som har AST. 

Insatser för gruppen 

behöver utvecklas.  

Madriga, M. (2010) ‘I avoid 

pubs and the student union 

like the plague’: Students 

with Asperger Syndrome and 

their negotiation of university 

spaces. Childrens 

Geographies 8(1), 39-50. 

doi: 

10.1080/1473328090350016

6. 

7 

Universitetss

tudenter 

mellan 

åldrarna 18-

23 plus en 

student ålder 

30. Alla med 

diagnosen 

AS. 

 

Storbrittanie

n 

För att få insikt i 

hur elever med 

AS lever, och tar 

sig igenom 

vidareutbildning

. 

Studien genomförs för att 

uppmärksamma och skapa 

ny diskussion kring hur 

skolsystemet i 

storbrittanien hanterar och 

ser till ungdomar och 

unga vuxna med AS i 

högre utbildningsformer. 

Kvalitativa 

intervjuer, 

longitudinell 

studie. 

ableism, 

Asperger 

Syndrome, 

disabled 

students,higher 

education,hyper

sensitivity 

Att ungdomar och unga 

vuxna med AS upplever 

universitetstiden som olika, 

vissa tycker att det är 

jobbigt att vara ensamma 

medan vissa upplevde det 

som skönt.  

 

Att det finns stor diversitet 

mellan dessa individer och 

att det är viktigt att 

uppmärksamma att 

ungdomar och unga vuxna 

med AS inte är en homogen 

grupp. 

Brewster, S. & Coleyshaw, 

L. (2010). Participation or 

exclusion? Perspectives of 

Skolungdom

ar med AST, 

okänt antal.  

Att kartlägga 

vad barn och 

ungdomar med 

Möjligheten för barn och 

ungdomar med AST att 

vara delaktiga i olika 

Enkätstudie.  

 

(Datan som 

Autistic 

spectrum 

disorder, 

Att yngr barn tyckte mer 

om att leka med vänner och 

delta i olika fysiska 
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pupils with autistic spectrum 

disorders on their 

participation in leisure 

activities. Brittish Journal of 

Learning Disabilities, 39, 

284-291. doi: 

10.1111/j.1468-

3156.2010.00665.x. 

 

Storbrittanie

n 

AST gör på 

fritiden för att 

skapa förståelse 

kring deras 

upplevda 

delaktighet och 

sociala isolering. 

aktiviteter ser annorlunda 

ut. Medan det är kartlaggt 

att delaktighet är viktigt 

för alla individer finns det 

lite information över hur 

det påverkar dessa 

individer att inte kunn 

vara lika delaktiga. 

användes är del 

av ett större 

projekt, dvs. att 

den används 

även i andra 

studier) 

communication 

impairment, 

inlclusion.  

aktiviteter som simmning, 

bowling osv. medan äldre 

barn föredrog att vara 

hemma och sitta vid datorn.  

 

Barnen och ungdomarna 

visade i resultaten att de 

undvek att delta i olika 

aktiviteter för att de inte 

ville bli lämnade utanför 

eller att andra barn skulle 

vara elaka mot dem. Det 

var även de anledningarna 

som gjorde att äldre barn 

undvek att gå hemifrån allt 

oftare. 

Potter, C. (2014) ‘I didn’t 

used to have much friends’: 

exploring the friendship 

concepts and capabilities of a 

boy with autism and severe 

learning disabilities. Brittish 

Journal of Learning 

Disabilities 43, 208-218. doi: 

10.1111/bld.12098. 

En ung 

pojke, 10 år 

gammal. 

 

Storbrittanie

n 

Syftet med 

studien var att 

undersöka hur 

barnet med AST 

upplever 

vänskap och 

ensamhet, samt 

barnets förmåga 

till att förstå 

dessa faktorer.  

Givet barn med ASTs 

försämrade förmåga till 

att socialisera är det 

viktigt att ta reda på hur 

barn med AST upplever 

social isolering, vänskap 

och ensamhet. Av den 

befintliga forskningen är 

få studier kvalitativa och 

det är därför viktigt att ta 

med barnets egna 

uppfattningar kring sin 

situation för att få en 

djupare förståelse kring 

hur det verkligen ligger 

till.  

Kvalitativa 

intervjuer med 

barnet, anhöriga 

och lärare på 

skolan, samt 

kortare 

obervationer. 

Autism, 

friendship, 

learning 

disability, peer 

relationship 

Barnet kunde nämna olika 

individer han ansåg var 

vänner. 

 

Lärare och andra vuxna på 

skolan meddelar att barnet 

vill lära känna andra barn 

och letar efter att skapa 

vänskap för att undvika 

ensamhet.  

Taheri, A. Perry, A. & 418 föräldrar Att skapa Ett större antal studier Enkätstudie Activity Att det är viktigt att hitta 
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Minnes, P. (2016) Examining 

the social participation of 

children and adolescents with 

Intellectual Disabilities and 

Autism Spectrum Disorder in 

relation to peers. Journal of 

Intellectual Disability 

Research 60(5), 435-443. 

doi: 10.1111/jir.12289.  

till barn och 

ungdomar 

med AST 

och 

intellektuella 

funktionsned

sättningar, 

åldrarna 3 till 

19.  

 

Kanada 

bredare 

förståelse kring, 

och jämföra 

barnen och 

ungdomarnas 

deltagande i 

olika aktiviteter, 

samt undersöka 

deras förmåga 

till att förstå 

vänskap och 

skapa relationer.  

kring barn och ungdomar 

med 

funktionsnedsättningars 

förmåga att skaffa vänner 

fokuserar kring lättare 

funktionsnedsättningar, 

vilket ger en felaktig bild 

över hur deras förmågor 

ser ut. Därav är det viktigt 

att se till barn med svårare 

former av AST för att 

skapa förståelse kring hur 

dessa individer skaffar 

vänner, samt upplever 

social isolering och 

delaktighet 

participation, 

Autism 

spectrum 

disprder, social 

participation, 

intellectual 

disability, 

friendship. 

möjligheter för dessa 

individer att delta i olika 

sociala sammanhang, 

eftersom barn och 

ungdomar med AST 

upplever en större mängd 

isolering och är mindre 

delaktiga än sina jämnåriga.  

Chamberlain, B. Kasari, C. 

Rotheram-Fuller, E. (2006). 

Involvement or Isolation? 

The Social Networks of 

Children with Autism in 

Regular Classrooms. Journal 

of Autism and Developmental 

Disorders 37, 230-242. doi: 

10.1007/s10803-006-0164-4.  

398 elever 

mellan andra 

och femte 

klass med 

AST samt en 

likställd 

kontrollgrup

p på 381 barn 

i samma 

ålder utan 

AST.  

 

USA 

Hur barn och 

ungdomar med 

AST upplever 

och hanterar 

sociala 

sammanhang i 

skolan, samt hur 

barn och 

ungdomar med 

AST är 

delaktiga och 

upplever 

vänskapsrelation

er i jämförelse 

med sina 

klasskamrater 

utan AST.  

Barn och ungdomar med 

AST formar rlationer till 

andra på andra sätt än 

barn och ungdomar utan 

AST det är därför viktigt 

att undersöka hur dessa 

barn upplever sina sociala 

situationer i skolan, 

jämfört med sina 

jämngamla skolkamrater.  

Enkätstudie Autism, social 

networks, peer 

acceptance, 

loneliness, 

friendship 

Barn och ungdomar med 

AST hade en lägre 

delaktighet, och hade färre 

vänskapsband med sina 

klasskamrater.  

 

Barn och ungdomar med 

AST deltog inte lika 

mycket i sociala 

sammanhang och andra 

aktiviteter som sina 

jämnåriga skolkamrater. 
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Whitehouse, A.J.O. Durkin, 

K. Jaquet, E. & Ziatas, K 

(2009) Friendship, loneliness 

and depression in adolescents 

with Asperger’s Syndrome. 

Journal of Adolescence 32, 

309-322. doi: 

10.1016/j.adolescence.2008.0

3.004.  

35 ungdomar 

med AS, 

samt en 

kontrollgrup

p på 35 

jämnåriga 

ungdomar 

utan AS. 

 

Australien 

och 

Storbrittanie

n 

Att ta reda på 

hur ungdomar 

med AS 

upplever 

ensamhet, 

vänskap, social 

isoleringoch 

depression, och 

se eventuella 

samband. 

Den befintliga 

forskningen fokuserar 

sällan på relationen 

mellan vänskap och 

ensamhet bland ungdomar 

med AS, och det finns lite 

forskning som skriver om 

barn och ungdomar med 

AS och hur de skapar 

vänskapsband med andra. 

Få studier har med andra 

ord fokuserat på att hitta 

eventuella samband 

mellan få isolering och 

ensamhet och depression.  

Enkätstudie Aspergers 

Syndrome, Peer 

relationships, 

Depression 

Att ungdomar med AS 

påvisar en större mängd 

ensamhet, social isolering 

och sämre relationer till 

jämnåriga än ungdomar 

utan AS.  

 

Att ungdomar med AS på 

grund av detta även 

upplever mer depression.  

Dean, M. Kasari, C. Shih, W. 

Frankel, F. Whitney, R. 

Landa, R. Lord, C. Orlich, F. 

King, B. & Harwood, R 

(2014) The peer relationships 

of girls with ASD at school: 

comparison to boys and girls 

with and without ASD. 

Journal of Child Psychology 

and Psychiatry 55(11), 1218-

1225. doi: 

10.1111/jcpp.12242. 

Okänt antal 

barn och 

ungdomar 

med AST 

 

USA 

Syftet är att ta 

reda på hur 

sociala 

förhållanden, 

relationer, 

delaktighet och 

social 

isolering  till 

andra ser ut för 

barn och 

ungdomar med 

AST, samt om 

och vad 

könstillhörighet 

har för inverkan 

på detta.  

Den befintliga 

forskningen har tidigare 

haft ett mansdominerat 

perspektiv, även o m det 

inte finns mycket 

forskning. Det är därför 

viktigt att ta reda på hur 

flickor, och andra barn 

med AST upplever 

delaktighet, ensamhet och 

vänskapsrelationer till 

andra barn utan AST. 

Hantering av 

sekundär data 

som är 

framtagen i 

enkätstudier.  

 

Denna studie är 

del av ett större 

projekt där datan 

även hanteras av 

andra.  

Autism 

spectrum 

disorders, 

inclusion, peer 

relationships, 

gender 

Att barn och ungdomar med 

AST likt sina jämnåriga 

klasskamrater utan AST 

letar efter vänskapsband 

inom samma 

könstillhörighet.  

 

Att flickor med AST oftare 

upplever social isolering 

och mindre delaktighet till 

skillnad från pojkar, på 

grund av hur den sociala 

konstruktionen ser ut kring 

vänskapsrelationer mellan 

flickor (oavsett 

funktionsnedsättning eller 

inte). 

 


