
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Atypisk sensorisk bearbetning, autismspektrumtillstånd och adaptiv funktion 
- en studie av ett svenskt tvillingurval 

 
Atypical sensory processing, autism spectrum disorder and adaptive behavior 

- a study of a Swedish twin cohort 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Richard Hammarsten 
      Lisa Hederos Eriksson 
 

                                        
Handledare: Johanna Carlsson & Janina Neufeld 
PSYKOLOGEXAMENSUPPSATS, 22,5 HP, HT 2018  

STOCKHOLMS UNIVERSITET 
PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN 



1 
 

ATYPISK SENSORISK BEARBETNING, 
AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅND OCH ADAPTIV FUNKTION - 

EN STUDIE AV ETT SVENSKT TVILLINGURVAL 
 

Richard Hammarsten och Lisa Hederos Eriksson 
 

Autismspektrumtillstånd (AST) är ofta förenat med atypisk sensorisk 
bearbetning och nedsatt adaptiv funktionsförmåga. Hur sambanden ser ut 
dem emellan är mindre känt. Detta arbetes syfte var att undersöka vilken 
påverkan AST respektive atypisk sensorisk bearbetning har på adaptiv 
funktion. Fyra sensoriska bearbetningsprofiler och adaptiv funktion 
undersöktes hos 127 tvillingpar och ett trillingpar (varav 57 individer med 
AST). Såväl AST som profilerna låg registrering, sensorisk känslighet och 
sensationsundvikande visade negativa samband med adaptiv funktion, medan 
profilen sensationssökande visade ett positivt samband med adaptiv funktion. 
Profilernas effekt på adaptiv funktion utöver AST undersöktes också. Endast 
profilen sensorisk känslighet visade då en signifikant, men liten, effekt. 
Vidare undersöktes huruvida sambandet mellan atypisk sensorisk 
bearbetning och adaptiv funktion främst har genetisk eller miljörelaterad 
grund. Effekterna var för små för att dra några slutsatser. Resultatet bidrar till 
kunskap om samband mellan atypisk sensorisk bearbetning och individens 
fungerande i vardagen. Detta har betydelse för bedömning och beslut om 
åtgärder. 

 
Autismspektrumtillstånd (AST) kännetecknas av nedsättningar i socialt samspel och 
kommunikation, samt av begränsade, repetitiva mönster i beteende, intressen eller aktiviteter 
(American Psychiatric Association, 2013). Det kan ta sig uttryck i symtom som spänner mellan 
allt från frånvaro av ögonkontakt till en fixering vid fasta rutiner. Utöver detta har individer 
med AST, jämfört med normalutvecklade personer, ofta en atypisk sensorisk bearbetning. Som 
en följd av det uppvisar de avvikande responsmönster på stimuli, även kallade sensoriska 
symtom (McCormick, Hepburn, Young, & Rogers, 2016). Exempelvis kan en överkänslighet 
för ljud eller beröring orsaka reaktioner i form av aggressivitet eller självskadebeteende (Nieto, 
López, & Gandía, 2017). En atypisk sensorisk bearbetning kan, förutom att orsaka lidande för 
individen och dess omgivning direkt när stimuli presenteras, innebära mer långtgående 
svårigheter i det vardagliga livet.  Det är dock oklart i vilken omfattning sensoriska symtom 
påverkar individens adaptiva funktion (Marco, Hinkley, Hill, & Nagarajan, 2011), det vill säga 
nödvändiga färdigheter för att kunna leva självständigt (Matthews et al., 2015). Det här arbetets 
syfte är att bringa klarhet i hur olika mönster i atypisk sensorisk bearbetning kan påverka den 
adaptiva funktionen. Vi vill även undersöka huruvida nedsättningar inom sensorisk bearbetning 
kan påverka adaptiv funktion utöver den effekt AST har. Trots sensoriska symtoms påverkan 
på individens livskvalitet och deras koppling till AST, finns mycket lite forskning på 
symtomens genetiska grund, och deras eventuella ärftlighet (Taylor et al., 2018; De la Marche, 
Steyaert & Noens, 2012). Av den anledningen är ytterligare ett syfte att undersöka huruvida 
genetiska faktorer eller miljöfaktorer bäst kan förklara ett eventuellt samband mellan sensoriska 
symtom och adaptiv funktion. 
  
Autismspektrumtillstånd 
Autismspektrumtillstånd (AST) är en bred klassificering av neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar som utmärks av olika typer av begränsningar i social och språklig 
kommunikationsförmåga och/eller repetitiva beteenden (Constantino & Todd, 2003). AST är i 
hög grad genetiskt betingat, den biologiska ärftligheten har uppskattats till cirka 70 % (Taylor 
et al., 2018). Även miljöfaktorer som för tidig födsel (Sandin et al., 2014), brist på stimulans 
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och omsorg, samt exponering för teratogener; kemiska ämnen som orsakar fosterskador (Lai, 
Lombardo, Chakrabarti, & Baron-Cohen, 2013), kan spela en viktig roll i utvecklingen av AST. 
Även om kunskapsläget kring orsakerna till AST har förbättrats avsevärt på senare år, är det i 
dagsläget fortfarande mycket som är oklart angående vilka genetiska och miljöbaserade 
mekanismer som ligger bakom (Bölte et al., 2014). 
  
Liksom för många andra psykiatriska diagnoser, råder idag uppfattningen att egenskaper som 
inom AST skapar svårigheter att hantera vardagen och ger grund för diagnos, även återfinns i 
mildare versioner hos övriga delar av befolkningen (Constantino & Todd, 2003; Sucksmith, 
Roth, & Hoekstra, 2011). Personer som upplever stress vid förändringar, har nischade intressen, 
sinne för detaljer men vissa svårigheter att förstå andras känslor, skulle kunna sägas uppvisa en 
AST-profil, men inte i sådan omfattning att det utgör ett handikapp. Symtomen måste alltså, 
enligt Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5), innebära en betydande 
funktionsnedsättning, inom exempelvis sysselsättning eller sociala sammanhang, för att 
diagnosen AST ska kunna ställas (DSM-5). Med andra ord uppfyller en välfungerande individ 
med många autistiska drag inte diagnoskriterierna. Diagnosen i sig inkluderar stor variation 
gällande både typ av symtom och intensiteten av dessa. Det kan det innebära att en individ med 
AST i stort sett saknar ett verbalt språk, medan en annan individ uttrycker sig adekvat men har 
svårigheter med reciprocitet i socialt samspel (Brentani et al., 2013). Utöver dessa skiftande 
symtombilder, är AST även i övrigt en heterogen grupp med stor variation för såväl IQ som 
individuella styrkor och intressen (Lai et al., 2013). Så sett ger den rådande definitionen av 
autism som ett spektrumtillstånd flexibilitet, vilket möjliggör att fler individer kan få det stöd 
de behöver. Forskningsläget idag pekar emellertid åt att diagnosen i framtiden kommer att åter 
differentieras genom att indelas i olika subtyper, som till exempel utvecklingsmönster, kön eller 
kognitiv stil. På så sätt behålls både definitionen av autism som en bredare kategori, samtidigt 
som en tydligare specificitet införs, vilket ger en bättre diagnostik och utgångspunkt för 
forskning (Lai et al., 2013). 
 
Prevalensen för AST varierar stort mellan olika regioner och undersökningar, från allt mellan 
0,02 % till långt över 3 % (Baxter et al., 2014; Skonieczna‐Żydecka, Gorzkowska, Pierzak-
Sominka, & Adler, 2017; Fombonne, 2018). I ett försök att kontrollera för metodologiska 
variationer mellan olika studier har den globala prevalensen beräknats till cirka 0,75 % (Baxter 
et al., 2014). Däremot är det klarlagt att prevalensen stadigt har ökat de senaste decennierna, 
men om skillnaden beror på en faktisk ökning av AST är oklart. Den stigande trenden skulle 
också kunna tillskrivas en breddning av diagnoskriterierna, högre specificitet vid 
diagnostisering och bättre tillgång till sjukvård (Elsabbagh et al., 2012). Enligt en svensk studie 
har autistiska symtom under en uppmätt tioårsperiod legat konstant samtidigt som antalet 
ställda diagnoser har ökat (Lundström, Reichenberg, Anckarsäter, Lichtenstein, & Gillberg, 
2015). 
  
Undersökningar om livssituationen för vuxna med AST visar på en sämre prognos jämfört med 
normalpopulationen. Enligt en amerikansk studie med 500 deltagare tar det lång tid efter 
gymnasiet innan personer med AST kommer i någon form av arbete eller utbildning, och vid 
23 års ålder saknar fortfarande cirka 20 % helt sysselsättning (Shattuck et al., 2012). Vad gäller 
relationer och självständighet varierar resultaten beroende på mätinstrument och deltagarnas 
kognitiva förmåga. Den övergripande bilden är dock att personer med AST generellt klarar sig 
betydligt sämre i samtliga kategorier, jämfört med normalutvecklade individer (Henninger & 
Taylor, 2013). Enligt en svensk studie saknade cirka 25 % av deltagarna med AST och IQ >70 
helt sysselsättning och relationer utanför familjen (Cederlund, Hagberg, Billstedt, Gillberg, & 
Gillberg, 2008). Dessutom förekommer ofta annan psykisk ohälsa tillsammans med AST, även 
resultaten skiftat mellan olika studier. Olika prevalenssiffror, från 5 till 84 %, kan troligtvis 
tillskrivas skillnader i urval och diagnostisering (Moseley, Tonge, Brereton, & Einfeld, 2011).  
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Det tycks dock stå klart att psykisk ohälsa är betydligt vanligare hos personer med AST än hos 
normalpopulationen (Hofvander et al., 2009; Lugnegård, Hallerbäck, & Gillberg, 2011). 
Ångest, depression, bipolaritet och ADHD hör till de vanligaste komorbida tillstånden (Buck 
et al., 2014). 
  
Sammanfattningsvis är AST förenat med svårigheter som ofta orsakar lidande för individen och 
hens omgivning. Vidare har prevalensen stadigt ökat under senare tid. Således finns det all 
anledning att titta närmare på hur dessa svårigheter kan se ut, i syfte att underlätta för personer 
med AST. Ett exempel på en sådan svårighet är atypisk sensorisk bearbetning, ett centralt 
område för det aktuella arbetets syfte.  
  
Atypisk sensorisk bearbetning 
En grundförutsättning för att fungera i vardagen är att kunna processa sinnesintryck, som ljud, 
smaker eller synintryck. Det gör att världen ter sig begriplig, att vi kan orientera oss i den, och 
att vi organiserar vårt beteende i enlighet med vad olika situationer kräver (Dunn, 2001). Hos 
individer med AST förekommer ofta svårigheter som beror på just en atypisk bearbetning av 
sinnesintryck, men svårigheterna återfinns också i normalpopulationen (Rogers, Hepburn, & 
Wehner, 2003). För normalutvecklade barn i en amerikansk population har studier uppmätt en 
förekomst av symtom från 5 % till 16 % (Ahn et al., 2004; Owen et al., 2013). Gällande 
ärftlighet har ett måttligt genetiskt bidrag till taktil känslighet i en normalpopulation 
framkommit (Goldsmith, Van Hulle, Arneson, Schreiber, & Gernsbacher, 2006). 
 
Hur en individ bearbetar sinnesintryck kan förstås i enlighet med Dunns (1997) idag 
väletablerade teori och modell för atypisk sensorisk bearbetning (se figur 1). Teorin utgår från 
två motsatta processer: habituering och sensibilisering. Habituering är den enklaste formen av 
inlärning. Processen avser hur fort individens nervsystem vänjer sig vid nya stimuli och upphör 
att registrera information från dem. Att reagera på ett nytt ljud för att sedan sluta 
uppmärksamma det är ett exempel. I sensibilisering förstoras intrycket i nervsystemet då det 
indikerar eventuell fara. Det ger en förhöjd respons hos individen i form av ökad vaksamhet. 
För att individen ska kunna fungera i miljön behöver dessa två processer ha ett balanserat 
samspel. Att bli skärrad och hålla för öronen när brandvarnaren plötsligt startar är en form av 
sensibilisering. Att bli lugnare när man förstår ursprunget till ljudet och vant sig något vid det 
är ett uttryck för habituering. Hos en normalfungerande individ leder processen till ett 
funktionellt beteende, i detta fall att stänga av brandvarnaren och kanske öppna fönstret för att 
vädra. Skärningspunkterna mellan sensibilisering och habituering utgör individens sensoriska 
tröskel för respektive sinne. Obalans i samspelet mellan dem kan ge maladaptiva beteenden, 
som överdriven reaktivitet (för mycket sensibilisering – låg sensorisk tröskel) eller överdriven 
passivitet (för mycket habituering – hög sensorisk tröskel). Vid alltför hög sensorisk tröskel 
registrerar och reagerar individen inte tillräckligt på intryck i omgivningen. Det motsatta fallet, 
en alltför låg sensorisk tröskel, kan tvärtom ge starka reaktioner och en överdriven 
handlingsbenägenhet. 
 
Individens hantering av sinnesinformation vilar alltså på de neurologiska processerna 
sensibilisering och habituering vilka utgör individens sensoriska tröskel. En individs sensoriska 
trösklar kan variera i känslighet beroende på typ av sinnesintryck, som att vara känslig för ljud 
men inte alls känslig för rörelse och därmed lätt bli fysiskt understimulerad. En individs 
hantering av sinnesinformation beror också på hur den beter sig i förhållande till sina sensoriska 
trösklar. Teorin ger fyra kategorier: Låg registrering respektive Sensorisk känslighet, och 
Sensationssökande respektive Sensationsundvikande beteende. 
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I Dunns ramverk kan individen agera i enlighet med sin sensoriska tröskel, enligt Dunn en 
passiv strategi. Den kan också agera emot sin sensoriska tröskel, enligt Dunn en aktiv strategi. 
Tilläggas bör dock att det rör sig om en gradskala.  

En person med låg sensorisk tröskel för ett sinne kan agera i enlighet med sin tröskel, vilket 
innebär snabba reaktioner på stimuli och distraherbarhet. Den representerar då profilen 
sensorisk känslighet. Någon som tvärtom agerar emot sin låga tröskel undviker i stället 
situationer med mycket sinnesintryck. Den representerar profilen sensationsundvikande. En 
individ med hög sensorisk tröskel kan agera i enlighet med den, vilket då innebär långsamma 
responser eller att hen helt enkelt inte uppmärksammar stimuli. Det representerar profilen låg 
registrering. Slutligen kan någon med en hög tröskel också agera emot den, som att aktivt söka 
intryck i syfte att inte bli understimulerad och passiv. Ett sådant beteende är ett uttryck för 
profilen sensationssökande (Dunn, 1997). När det kommer till barn är de med låg registrering 
ofta svåraktiverade och kan uppfattas som slöa. Ibland finns repetitiva inslag i deras lek eller 
beteende i syfte är förstärka sinnesintrycken. Barn som är sensoriskt känsliga reagerar tvärtom 
på alltför många sinnesintryck, vilket ger distraherbarhet med nedsatt fokus och inlärning som 
konsekvens. Barn som är sensationssökande pillar eller tuggar på saker, gör olika ljud och rör 
sig konstant för att möta sitt sensoriska behov. Barn som är sensationsundvikande kan vägra att 
delta i aktiviteter eller dra sig undan för att undvika att deras sensoriska trösklar blir mötta. De 
kan också skapa rutiner och beteendemässiga ritualer i syfte att minska risken för oförutsägbara 
stimuli utifrån, vilket skapar ett neurologiskt mönster som är bekant, och därmed hanterbart. 
Sensibilisering och habituering är alltså kopplat till fysiologisk arousal (Dunn, 1999). 
Sensationssökande och låg registrering är uttryck för ett underaktivt nervsystem, med 
understimulans som följd, och sensorisk känslighet och sensationsundvikande är uttryck för ett 
överaktivt nervsystem med förhöjd arousal som följd.  

Viss kritik har framförts mot Dunns teori. Få experimentella studier har kunnat bekräfta att det 
är habituering och sensibilisering, komponenter i arousal, som ligger bakom sensoriska 
symtom. Arousalnivåer i AST har i studier inte visat sig avvikande i förhållande till 
normalpopulationens (Roger & Ozonoff, 2005). Trots detta utgör teorin ett väletablerat ramverk 
inom forskning för att förstå atypisk sensorisk bearbetning (Brown, Tollefson, Dunn, 
Cromwell, & Filion, 2001), och det är utifrån Dunns modell det aktuella arbetet ska förstås.   
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Figur 1. Dunns modell för de fyra sensoriska profilerna, baserade på neurologisk tröskel och 
beteenderespons.  
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AST och atypisk sensorisk bearbetning 
Sensoriska symtom är inte specifika för AST men en övervägande majoritet av individer med 
AST lider av symtomen, vilka också utgör ett av diagnoskriterierna. Prevalensen för både barn 
och vuxna med AST uppskattas ligga mellan 69 % och 93 % (McCormick et al., 2016).  
Forskning om sensoriska symtom inom det autistiska spektrumet har hitintills främst fokuserat 
på barn med omfattande sensoriska symtom och låg funktionsnivå, medan ungdomar och 
vuxna, i synnerhet de med en hög funktionsnivå, inte har fått samma uppmärksamhet (Ben-
Sasson et al., 2009). En stor svensk tvillingstudie har nyligen funnit en mycket hög genetisk 
ärftlighet, cirka 70 % , för sensoriska symtom, (Taylor et al., 2018). Tvillingstudier gör det 
möjligt att dra slutsatser om genetiskt respektive miljömässigt bidrag till olika egenskaper, 
genom att jämföra hur de två typerna av tvillingar (en- eller tvåäggstvillingar) varierar i den 
aktuella egenskapen. Samma studie fann också tecken på att sensoriska symtom och autistiska 
drag även delar genetisk grund, då båda fenomen tenderade att vara sammankopplade, oavsett 
graden av sensoriska symtom eller AST (Taylor et al., 2018). Hos diskordanta tvillingpar, i 
vilka bara det ena syskonet har AST, har syskonet utan AST en typ av sensorisk bearbetning 
som i flera avseenden har mer gemensamt med den sensoriska bearbetningen hos 
tvillingsyskonet med AST, än den hos normalpopulationen (De la Marche, 2012). Alltså finns 
indikationer på att sensoriska symtom kan ha genetisk grund, vilket knyter an till det aktuella 
arbetet som med hjälp av ett tvillingurval också ämnar undersöka detta. 
 
Det har i årtionden diskuterats huruvida sensoriska symtom inom AST ska ses som en 
grundkomponent till tillståndet, eller som nedsättningar som helt enkelt bara förekommer 
samtidigt, men inte är neurologiskt kopplade till autistiska symtom (Marco et al., 2011). Senare 
forskning har föreslagit att atypisk sensorisk bearbetning snarare utgör en underliggande 
neurologisk variabel till typiska AST-symtom (Robertson & Baron-Cohen, 2017). Exempelvis 
pekar en metastudie (Marco et al., 2011) på att avvikelser i sensorisk bearbetning inom AST, 
gällande framför allt ljud och visuella stimuli, kan utgöra grunden till tillståndets kärnsymtom. 
Att processa ljud annorlunda kan vara en underliggande faktor i försenad språkutveckling, och 
svårigheter att tolka ansiktsuttryck och övrig icke-verbal kommunikation kan härledas till en 
annorlunda bearbetning av visuella stimuli. 
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I och med utgivningen av DSM-5 (2013) finns atypisk sensorisk bearbetning med som ett 
diagnostiskt kriterium för AST: “Hyper- eller hyporeaktiv vid sensorisk stimulering, eller 
säreget intresse för sensoriska aspekter av omgivningen” (DSM-5). Individer med AST har 
uppvisat sensoriska symtom som skiljer sig markant från sensoriska symtom som 
normalutvecklade individer uppvisar, gällande framför allt intensiteten, men även variationen 
av olika symtom inom gruppen (Ben-Sasson et al., 2009; Kern et al., 2006). Gällande andra 
diagnosgrupper har endast barn med Fragilt X – syndrom, en form intellektuell 
funktionsnedsättning, eller barn med dövblindhet, uppvisat liknande nivåer av sensoriska 
symtom (Rogers & Ozonoff, 2005; Rogers et al., 2003).  

Avvikelser i sensationssökande beteenden, som att lukta, smaka eller känna på saker ovanligt 
mycket har funnits för små barn med AST (Baker, Lane, Angley & Young, 2008; Tomchek & 
Dunn, 2007).  Individer med AST hade i en metastudie störst symtom gällande underreaktivitet, 
följt av överreaktivitet, översatt till Dunns teori skulle detta motsvara profilerna låg registrering 
och sensationsundvikande. Samma grupp hade minst symtom gällande sensationsökande 
beteende (Ben-Sasson et al., 2009). Framför allt över- och underreaktivitet verkar förekomma 
samtidigt hos individer med AST (Mayer, 2017). Det är sammanfattningsvis inte klarlagt vilka 
typer av sensoriska symtom som är vanligast inom AST (Schaaf & Miller, 2005; Leekam et al., 
2007; Rogers & Ozonoff, 2005), och symtom varierar stort mellan individer gällande både grad 
och typ (Ben-Sasson et al., 2009; Marco et al., 2011).  
  
Sensoriska symtom har observerats tidigt hos barn, redan vid 6 månaders ålder (Germani et al., 
2014) och är ett av de tidigaste tecknen på AST (Ben-Sasson et al., 2007), även om också 
normalutvecklade personer kan lida av dessa symtom (Rogers et al., 2003). Det som är 
utmärkande för AST är dock att individer i betydligt högre utsträckning än andra grupper har 
sensoriska symtom för flera sinnesmodaliteter (Leekam et al., 2007; Rogers et al., 2003; Kern 
et al., 2006). Det skapar givetvis en större intensitet i symtomen och ger mer omfattande hinder 
i vardagen, jämfört med individer vars symtom avgränsas till ett sinne (Ben-Sasson et al., 2009). 
Givet hur omfattande nedsättningar detta ger, är det angeläget att få en större kunskap om vilka 
typer av symtom det främst rör sig om samt i vilken grad de inskränker på individens 
fungerande, eller adaptiva funktion. Det aktuella arbetet syftar till att undersöka just detta.  
  
Adaptiv funktion  
Adaptiv funktion är ett mångfacetterat begrepp som kan definieras som nödvändiga färdigheter 
för vad som kan anses vara självständigt leverne för individens ålder (Matthews et al., 2015). I 
adaptiv funktion ryms allt från vardagliga aktiviteter som att kunna klä på sig själv till att vara 
eftertraktad på arbetsmarknaden (Matson, Rivet, Fodstad, Dempsey, & Boisjoli, 2009). De mest 
använda mätinstrumenten har delat in adaptiv funktion i domäner med ett antal olika delskalor 
inom varje domän. Hur domänerna definieras och vilka skalor de innehåller skiljer sig åt mellan 
de olika instrumenten. Vad de däremot har gemensamt är att de i någon form mäter 
funktionsnivån inom kommunikation, socialt samspel, självständighet och praktiska 
färdigheter. De sistnämnda står för förmåga till aktivt deltagande i samhället och att kunna ta 
hand om sig själv. Domänerna kan sedan slås samman för att ge ett totalmått över individens 
globala adaptiva funktion (Floyd et al., 2015). 
 
När det gäller adaptiv funktion uppvisar individer med AST förseningar i utvecklingen inom 
samtliga domäner, och följaktligen inom det globala måttet, jämfört med genomsnittet hos 
populationen i stort (Kanne et al., 2011).  En vanlig profil hos personer med AST kännetecknas 
av motoriska färdigheter som den största relativa styrkan, följt av aktiviteter i dagliga livet, 
kommunikation och socialt samspel i fallande ordning. Det finns dock studier som påvisar 
andra profiler, men överlag framträder en bild av just färdigheter inom kommunikation och 
socialt samspel som de största relativa svagheterna hos personer med AST (Nevill, Hedley, 
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Uljarević, Butter, & Mulick, 2017). Undersökningar om huruvida grad av autistiska drag, mätt 
med sociala färdigheter och repetitiva beteenden, har ett samband med adaptiv funktion har 
visat olika resultat. Skillnaderna skulle kunna tillskrivas olikheter i mätinstrument och urval, 
men det går inte att med säkerhet säga att individer med AST och relativt få autistiska drag 
generellt klarar sig mer självständigt i vardagen än de med AST och en mer utvecklad 
symtombild (Kanne et al., 2011). 
  
Om man istället tittar på IQ som prediktor för individens fungerande i vardagen framträder 
också en något spretig bild. IQ har ett starkt positivt samband med adaptiv funktion för 
normalutvecklade personer (Pugliese et al., 2016). Även hos personer med AST kan IQ 
predicera adaptiv funktion, men det tycks finnas ett glapp mellan förväntad och uppnådd nivå, 
jämfört med normalutvecklade personer. Med andra ord har personer med AST men utan 
intellektuell funktionsnedsättning (IQ > 70) fortfarande en högre nivå av adaptiv funktion än 
personer med AST och lägre IQ. Däremot ligger de förstnämnda under sin förväntade nivå, 
med tanke på just begåvningsnivå, medan de sistnämnda ligger i paritet eller till och med över 
förväntad nivå (Kanne, 2011). Denna diskrepans ser dessutom ut att öka med åldern, och 
storleken på diskrepansen tycks också ha ett positivt samband med förekomsten av psykisk 
ohälsa såsom depression och ångest (Shattuck et al., 2017). Kortfattat blir slutsatsen att AST i 
regel innebär försämrat fungerande i vardagen, vilket kan sägas gå hand i hand med den mer 
globala funktionsnedsättning som utgör ett av diagnoskriterierna. 
  
Sensoriska symtom och adaptiv funktion 
En konsekvens av intensiteten i sensoriska symtom hos personer med AST kan vara 
beteendeproblem, som självskada eller aggressivitet (Nieto et al., 2017), i synnerhet hos de 
individer som inte kan ge uttryck för sitt lidande med ord (Leekam et al., 2007). Vissa studier 
indikerar att samband med beteendeproblem främst rör sensationssökande beteenden (Lane 
Young, Baker, & Angley, 2010; Baker, Lane, Angley, & Young, 2008) medan andra studier 
har funnit samband mellan alla sensoriska symtomgrupper och beteendeproblem (Nieto et al., 
2017; Tseng, Fu, Cermak, Lu & Shieh, 2011). Utöver dessa överskottsbeteenden råder dock 
bristande enighet gällande vilka sensoriska symtom som mest inskränker på individens adaptiva 
funktion (Marco et al., 2011).  
 
När det gäller sociala förmågor visade en sammanställning av 21 artiklar att sensoriska symtom 
inom AST hade negativa samband med såväl känslomässig förståelse som social kompetens 
(Glod, Riby, Honey, & Rodgers, 2015). En annan forskningsöversikt (Dellapiazza et al., 2018) 
fann samband mellan sensoriska symtom och framför allt kommunikation, men också praktiska 
färdigheter. Låg registrering har visat negativa samband med kommunikationsförmåga 
generellt (Dellapiazza et al., 2018), och specifikt språklig förmåga (Watson et al., 2011). 
Således har forskning kunnat visa att sensoriska symtom hos individer med AST har en negativ 
inverkan på individens förmåga till socialt samspel och kommunikation.  

När det kommer till praktiska färdigheter har samband funnits för framför allt 
sensationsundvikande, låg registrering och sensationssökande (Liss, Saulnier, Fein, & 
Kinsbourne, 2006; Baker et al., 2008). Specifikt har sensationsundvikande visat negativ effekt 
på grundläggande förmågor som att äta och klä sig själv utan hjälp hos förskolebarn (Jasmin et 
al., 2009), och hos barn i skolålder deltagande i aktiviteter såväl i det egna hushållet som utanför 
hemmet (Little, Sideris, Ausderau, & Baranek, 2014). Sensorisk känslighet och låg registrering 
har visat sig ha negativ inverkan på samhällsdeltagande hos normalbegåvade barn och 
tonåringar med AST (Pfeiffer, Kinnealey, Reed, & Herzberg, 2005). För andra 
funktionsområden visade dock samma studie att ångest och depression, följder av de sensoriska 
nedsättningarna, stod för den negativa påverkan på individens fungerande.  
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Flera olika symtomgrupper har alltså visat sig ha ett negativt inflytande på individens praktiska 
förmågor, som att delta i rutiner i det egna hushållet och i olika aktiviteter utanför hemmet. 
Symtomen kan också ha en indirekt påverkan på funktion genom psykisk ohälsa.  

Sammanfattningsvis är det tydligt att sensoriska symtom är en stark komponent i AST som 
påverkar individens adaptiva funktion. Det är dock mindre tydligt vilka sensoriska symtom som 
är starkast inom AST och hur de påverkar olika områden av individens adaptiva funktion 
(Dellapiazza et al., 2018). Givet att sensoriska svårigheter även påverkar individens generella 
psykiska hälsa, som i sin tur inverkar på funktionsnivån, är det även här svårt att skilja mellan 
orsak och verkan. Med detta arbete vill vi ta detta vidare genom att undersöka den direkta 
effekten av sensoriska symtom på adaptiv funktion.  

Genetisk eller miljörelaterad grund 
AST har i tvillingstudier återkommande visat sig vara i hög grad genetiskt ärftligt (Tick, Bolton, 
Happé, Rutter, & Rijsdijk, 2016). Även för sensoriska symtom finns fynd som pekar ut gener 
som en starkt bidragande faktor (Taylor et al., 2018). Däremot verkar gener och miljöfaktorers 
roll gällande just sambandet mellan AST och adaptiv funktion vara mindre beforskat, även om 
resultat framkommit som antyder att genetik även här spelar en central roll (Goin-Kochel, 
Mazefsky, & Riley, 2008). Dock finns det, till författarnas kännedom, inga studier som specifikt 
undersöker den genetiska respektive miljörelaterade grunden till samband mellan sensoriska 
symtom och adaptiv funktion. Ett sätt att undersöka det är genom tvillingstudier med 
monozygotiska (enäggstvillingar) och dizygotiska (tvåäggstvillingar) tvillingpar.  
 
Variationer mellan individer, såväl tvillingar som icke-tvillingar, kan sägas bero på tre faktorer: 
genetik, delad miljö och unik miljö. Delad miljö syftar här till alla icke-genetiska faktorer som 
individerna har gemensamt och gör de mer lika varandra, medan unik miljö handlar om icke-
genetiska faktorer som är just unika för varje individ och därmed gör hen mer olik andra 
individer (Plomin, DeFries, McClearn, & McGuffin, 2008). Ett något förenklat exempel på 
dessa faktorer skulle kunna vara två monozygotiska tvillingar (genetik) som växer upp i samma 
familj (delad miljö) men har olika fritidsaktiviteter (unik miljö). Genetik och delad miljö kan 
också gå under den gemensamma benämningen familjefaktorer. Monozygotiska tvillingar har 
generellt identiska gener till 100 %, och den delade miljön är per definition densamma för båda 
individer. Detta innebär att skillnader mellan två enäggstvillingar kan tillskrivas unika 
miljöfaktorer, vilket kan användas i jämförelser med dizygotiska tvillingar. De sistnämnda delar 
precis som vanliga syskon i genomsnitt 50 % av sina gener, varför variationer dem emellan kan 
bero på såväl genetik som unika miljöfaktorer. Om tvåäggstvillingar uppvisar större variation i 
ett samband, jämfört med enäggstvillingar, tyder det på att sambandet främst är genetiskt 
betingat. Detta eftersom större likhet i genetisk uppsättning i det här fallet också innebär större 
likhet i det undersökta sambandet. På motsvarande sätt skulle ingen skillnad i variation mellan 
enäggstvillingar och tvåäggstvillingar indikera att miljöfaktorer ligger bakom sambandet.  
 
Kunskap om genetisk ärftlighet gör att till exempel beslut om screening kan tas för riskfamiljer, 
för att kunna ge tidiga insatser. Det är även möjligt att tydliga belägg för en biologisk grund till 
sensoriska symtom kan fungera som stöd för andra tillstånd där nämnda symtom förekommer.  
 
Sammanfattningsvis visar forskningsläget tydligt att sensoriska symtom är mer framträdande 
hos personer med AST än hos normalutvecklade individer. Sensoriska symtom är också ofta 
orsak till lidande, både för individen och dess omgivning. Vidare är en självständig 
livssituation, eller hög adaptiv funktion, betydligt mindre vanligt förekommande hos personer 
med AST jämfört med normalpopulationen. Det är svårt att använda IQ eller grad av autistiska 
symtom som generella risk- eller skyddsfaktorer för individens adaptiva funktion. Däremot 
tycks sensoriska symtom korrelera negativt med adaptiv funktion, men det är oklart i vilken 
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utsträckning och vilka områden som främst påverkas. Såväl AST som sensoriska symtom är i 
hög grad biologiskt ärftligt, men det är oklart om det här förhållandet även gäller adaptiv 
funktion. I tillägg har man alltså sett att prevalensen av AST stadigt har ökat. Det finns därför 
starka skäl att titta närmare på hur dessa svårigheter ser ut hos personer med AST, både för 
individens, anhörigas och samhällets skull. 
 

Syfte och frågeställningar 
  
Mot bakgrund av ovanstående avsåg detta arbete undersöka förhållandet mellan AST, 
sensoriska symtom och adaptiv funktion. Vidare var syftet att försöka klargöra vilken roll 
genetik respektive miljöfaktorer spelar i detta förhållande. 
  
Uppsatsens frågeställningar var därför: 
  

1. a. Kan denna studie replikera tidigare resultat om AST:s negativa samband med adaptiv 
funktion? 
b. Om så är fallet, kvarstår sambandet efter att IQ, kön och ålder har kontrollerats för?  
 

2. a. Finns det några samband mellan de fyra olika profilerna av atypisk sensorisk 
bearbetning (låg registrering, sensationssökande, sensorisk känslighet och 
sensationsundvikande) och adaptiv funktion? 
b. Om så är fallet, har atypisk sensorisk bearbetning någon påverkan på adaptiv funktion 
utöver AST? Det vill säga, kvarstår eventuella samband efter att AST, andra 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), IQ, kön och ålder har kontrollerats 
för? 
 

3. Givet att ett samband mellan atypisk sensorisk bearbetning och adaptiv funktion 
kvarstår efter att AST, andra NPF, IQ, kön och ålder har kontrollerats för, har detta 
samband främst genetisk eller miljörelaterad grund?  

  
Metod 

  
Undersökningsdeltagare 
Den aktuella studien skrivs inom ramen för forskningsprojektet The Roots of Autism and 
ADHD Twin Study in Sweden (RATSS). Projektet drivs av KIND (Centre of 
Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet), ett kompetenscentrum för forskning, 
utveckling och utbildning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. RATSS rekryterar 
en- och tvåäggstvillingpar, och i enstaka fall även trillingpar, med en högre grad av 
neuropsykiatriska nedsättningar än normalpopulationen. Detta för att kunna bedriva forskning 
om dessa tillstånd, eller egenskaper på subklinisk nivå, på djupet. Individerna i RATSS är i sin 
tur främst hämtade från the Child and Adolescent Twin Study in Sweden (CATSS) 
(Anckarsäter et al., 2011). Sedan 1994 tillfrågas alla tvillingar som är födda i Sverige, vid nio 
eller 12 års ålder, om de vill delta i studien.  De söks framför allt upp via Socialstyrelsens 
patientregister; register från barn- och ungdomspsykiatri och Habilitering och hälsa i 
Stockholms läns landsting. Även föreningar som Autism- och Aspergerföreningen, 
riksförbundet Attention och den nationella tvillingklubben används för att hitta deltagare (Bölte 
et al., 2014). De deltagare som inte kommer från CATSS har rekryterats via annons från KIND 
eller en relaterad tvillingstudie, Young Adult Twins in Sweden Study (YATSS) (Enander et al., 
2018). Ett fåtal deltagare har rekryterats via privata kontakter.  
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Från RATTS har till den här studien 127 tvillingpar och ett trillingpar, totalt 257 individer, valts 
ut.  För enkelhetens skull benämns alla individer i det här arbetet som tvillingar. Datan för 
deltagarna är, inom ramen för RATSS, insamlad mellan 2011 och 2018. Inklusionskriterier för 
den aktuella studien var att data fanns tillgänglig för studiens undersökningsvariabler, det vill 
säga sensorisk profil (SP), adaptiv funktion (ABAS), begåvning (WAIS/WISC) samt uppgift 
om AST-diagnos. Samma kön inom respektive tvillingpar utgjorde också ett 
inklusionskriterium, då olika kön är en faktor som kan påverka jämförelser inom paren.  
  
Åldersspannet sträckte sig från 10 till 31 år, med en medelålder på cirka 18 år (se tabell 1 för 
utförligare deskriptiv statistik). Av deltagarna var 22 %, 57 individer, diagnostiserade med 
AST.  Dessa individer hade antingen en tvilling som också hade AST, konkordant tvillingpar, 
eller en tvilling utan AST, diskordant tvillingpar. 15 tvillingpar var konkordanta och 27 
tvillingpar var diskordanta. Om det förekom dubbla tvillingpar från samma familj inkluderades 
endast ett par eftersom dessa tvillingpar delar både gener och miljö och därför inte kan jämföras 
som fristående tvillingpar. I dessa fall valdes det diskordanta tvillingparet i familjen för att öka 
spridningen i urvalet. 
  
Totalt hade 41 % av deltagarna, 106 individer, en eller flera neuropsykiatriska diagnoser, AST 
inkluderat (ADHD, språkstörningar, dyslexi och dyskalkyli, Tourettes syndrom och tics). 
Gällande begåvning var 68 % av deltagarna, 175 individer, normalbegåvade. Det innebär en 
begåvningsnivå mellan 85 och 115 IQ-poäng, där 100 motsvarar medelvärdet i intelligens för 
normalpopulationen. 50 individer hade en begåvningsnivå klart under genomsnittet (<85), 
varav 11 individer hade en begåvningsnivå mellan 62 och 69; betydligt under genomsnittet 
(<70). Det innebär att de sannolikt hade någon form av lindrig intellektuell 
funktionsnedsättning då den formella gränsen för detta går vid 70. 32 individer hade en 
begåvning klart över genomsnittet (>115). Majoriteten av deltagarna liksom deras 
vårdnadshavare hade någon form av sysselsättning. Deltagarnas socioekonomiska bakgrund 
varierade, men vårdnadshavarna hade i de flesta fall en eftergymnasial utbildning; en kortare 
yrkesutbildning eller en längre akademisk utbildning.  
  
Procedur 
Deltagarna, och i de fall de var under 18 år även deras vårdnadshavare, blev tillfrågade om 
deltagande via utskick med post. Efter det kontaktades de per telefon. De fick då utförligare 
information om studien och tillfälle att ställa frågor. Vid det första besöket på KIND fick alla 
deltagare och/eller deras vårdnadshavare träffa en psykolog och en sjuksköterska som gav en 
detaljerad beskrivning av projektet. I samband med det inhämtades samtycke, genom 
underskrift på en blankett, som sparades. Av den framgick att deltagandet var frivilligt och att 
deltagarna hade rätt att avbryta sin medverkan. Vårdnadshavare fick ge samtycke för deltagare 
upp till 15 år eller om deltagaren misstänktes ha svårt att förstå innebörden av samtycket. För 
deltagare mellan 15 och 17 år gav både deras vårdnadshavare och de själva samtycke. Vuxna 
deltagare gav sitt eget samtycke.  
 
Bedömning av sensorisk profil och adaptiv funktion skedde via skattningsformulär som 
deltagarna fick hemskickade och kunde fyllas i av de själva eller deras vårdnadshavare, 
beroende på deltagarnas ålder och typ av test. Bedömning av begåvning och AST-diagnos 
genomfördes av psykologer på KIND.  Bedömning av zygositet, det vill säga om deltagare var 
en- eller tvåäggstvillingar, gjordes i de flesta fall genom salivtest som samlats in i samband med 
RATSS, om information om zygositet inte redan erhållits via CATSS eller YATSS.  I vissa fall, 
för 28 individer, har enkät använts för information om zygositet då DNA-resultat ännu inte 
hunnit analyseras.  
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I ersättning fick deltagarna presentkort. De blev också ekonomiskt kompenserade för resor till 
och från KIND. Om vårdnadshavare följde med blev även dessa ekonomiskt ersatta för 
transport samt för förlorad arbetstid. Författarna till den aktuella studien har inte själva deltagit 
i datainsamlingen.  
 
Etiska överväganden 
RATSS, som den aktuella studiens data är hämtad från, är godkänt av Regionala 
etikprövningsnämnden i Stockholm. Datafilen med alla deltagares uppgifter inklusive resultat 
från tester och skattningsskalor finns på ett låst konto på Karolinska Institutets intranät. I datan 
förekommer inga personuppgifter utan deltagarna är sorterade efter kodnummer. Datafilen är 
skyddad med samma grad av säkerhet som det vanliga journalsystemet på Karolinska Institutet. 
Ifyllda skattningsskalor och tester förvaras i ett låst metallskåp på KIND. Författarna till studien 
har inte haft tillgång till vare sig råmaterial eller deltagarnas personuppgifter. Författarna har 
till största del arbetat med datamaterialet på kontoret på KIND. De fåtal gånger datan bearbetats 
på en plats utanför KIND har en mindre datafil, som sedan raderats, med endast de för arbetet 
nödvändiga variablerna använts. Deltagarna har lämnat ut känslig information om sig själva 
och genomgått flera tidskrävande tester. Deltagandet innebär därmed en stor ansträngning från 
undersökningsdeltagarna. Inga tester är dock invasiva och såväl deltagarna själva som deras 
omgivning får tillgång till större kunskap om deltagarnas egenskaper och symtom genom den 
kartläggning av förmågor som deltagandet innebär. De får också nyhetsutskick om nya 
forskningsresultat vartannat år (Bölte et al., 2014).  
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Tabell 1. Deskriptiv statistik över urvalet. 

NPF = neuropsykiatriska nedsättningar; Neurotypiska individer = individer utan  
neuropsykiatriska diagnoser; ABAS = Adaptive Behavior Assessment System, total råpoäng; 
SP = Sensory Profile kvadrant 1-4: 1 = Låg registrering; 2 = Sensationssökande; 3 = Sensorisk 
känslighet; 4 = Sensationsundvikande; MZ = monozygotiska tvillingar; DZ = dizygotiska 
tvillingar. 
 
  

 Total 
(N = 257) 

AST utan 
NPF 
(n=24) 

AST med 
NPF 
(n=33) 

NPF utan 
AST 
(n= 49) 

Neurotypiska 
individer 
(n=151) 

 
 
Ålder 
M (S) 
Md 

 

 
 
17,61  
(5,47) 
16  
 

 
 
17,45 
(5,73) 
16 

 
 
15,12 
(4,08) 
14 

 
 
15,05 
(3,64) 
14 

 
 
19,01 
(5,72) 
18 

Kön  
(kvinnor/män) 

 

 
114 /143  

 
12/12 

 
9/24 

 
 16/33 

 
77/74 

 
Begåvning 
M (S) 

 
     97,33 

(15,74) 
 

 
90,29 
(19,76) 

 
93,12 
(18,72) 

 
92,24 
(13,76) 

 
101,02 
(13,90) 

ABAS  
M (S) 

     474,26 
(70,38) 

438,45 
(44,30) 
 

366,27 
(65,99) 

450,46 
(62,10) 

511,27 
(40,68) 

 
SP1  
M (S) 
 
SP2                        
M (S) 

 
SP3                      
M (S) 

 
SP4 
M (S) 

 
30,09 
(8,24) 
 

     41,72 
     (7,71) 
 
 
     33,26 
     (9.28) 
 
     32,34 
     (9,63) 

 

 
33,41 
(7,05) 
 
34,95 
(5,51) 
 
 
35,54 
(10,58) 
 
39,04 
(10,42) 

 
34,87 
(10,18) 
 
38,15 
(7,22) 
 
 
37,60 
(10,75) 
 
38,33 
(10,66) 

 
33,42 
(8,57) 
 
43,18 
(7,95) 
 
 
36,16 
(9,39) 
 
34,55 
(8,22) 

 
27,42 
(6,70) 
 
43,10 
(7,26) 
 
 
31,01 
(8,00) 
 
29,24 
(8,32) 

Zygositet  
(n) 

MZ=160 
DZ=97 

MZ=16 
DZ=8 

MZ=17 
DZ=16 

MZ=24 
DZ=25 

MZ=103 
DZ=48 
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 Bedömningsinstrument 
  
AST 
För att bedöma AST användes den diagnostiska intervjun Autism Diagnostic Interview-Revised 
(ADI-R) (Rutter, Le Couteur, & Lord, 2003) och observationsbedömningen Autism Diagnostic 
Observation Schedule, Second Edition (ADOS-2) (Lord et al., 2012). Även individer som 
uppgett att de hade en tidigare ställd diagnos bedömdes med dessa verktyg för att säkerställa 
att diagnosen fortfarande var aktuell (Bölte et al., 2014). ADI-R är en omfattande 
semistrukturerad intervju som ger en indikation på individens fungerande inom de för AST 
centrala områdena språk och kommunikativa förmågor, ömsesidig social interaktion, samt 
begränsade, repetitiva och stereotypa beteendemönster och intressen. Intervjun tar hänsyn till 
både individens historia och nuvarande liv. ADOS-2 är ett så kallat observationsschema; ett 
instrument som används för att observera och bedöma beteenden inom de ovan beskrivna 
områdena. Bedömningen baseras, utifrån strukturerade kategorier, på hur individen samspelar 
med testledaren. Både ADI-R och ADOS har god validitet och reliabilitet utifrån studier på 
andra europeiska populationer (Bildt et al., 2004; Papanikolaou et al., 2009), men instrumenten 
har än så länge bara delvis utvärderats i Sverige (ADOS-2, svensk manual, 2012). 
  
Sensory Profile 
För att bedöma sensoriska symtom hos deltagarna användes skattningsformuläret Sensory 
Profile (Brown & Dunn, 2002). För den aktuella undersökningen användes ungdoms- och 
vuxenversionen, som sträcker sig från 11 år, då majoriteten av undersökningsdeltagarna var 
över 11 år. Endast tre tvillingpar var 10 år när skattningen gjordes. Alla deltagare fyllde i 
formuläret själva. Formuläret består av 60 påståenden, indelade i kategorierna smak/lukt (“Jag 
äter bara mat jag känner till”), rörelse (“Jag snubblar eller stöter emot saker”), syn (“Jag 
besväras av att se mycket rörelse omkring mig”), känsel- och beröring (“Jag tycker inte om att 
bli masserad på ryggen”), aktivitetsnivå (“Det tar längre tid för mig än för andra att vakna på 
morgonen”) samt hörsel (“Jag märker inte när andra ropar mitt namn”). Svarsalternativen består 
av en femgradig skala där “Nästan aldrig” utgör lägsta poäng (1) och “Nästan alltid” högsta 
poäng (5). Resultaten ger poäng för de fyra profilerna, som är baserade på Dunns modell (1997) 
(se figur 1) för neurologisk tröskel och beteenderespons: låg registrering, sensorisk känslighet, 
sensationssökande samt sensationsundvikande. Med hjälp av resultat från 615 individer på 
Sensory Profile har reliabilitet och validitet för formuläret kontrollerats i en amerikansk 
population (Brown et al., 2001). Resultaten från de 615 individerna gav stöd åt de fyra 
profilerna som distinkta konstrukt med följande interna reliabilitet: låg registrering α = 0.71, 
sensationssökande α = 0.74, sensorisk känslighet α = 0.64, sensationsundvikande α = 0.67. Den 
svenska versionen av Sensory Profile har anpassats språkligt och till svenska förhållanden. 
Validering har skett med hjälp av data från 500 individer som har besvarat formuläret Pearson 
Assessment, svensk sida, u.å.). Reliabiliteten för urvalet i det här arbetet var α = 0,80 för låg 
registrering, α = 0,69 för sensationssökande, α = 0,81 för sensorisk känslighet och α = 0,83 för 
sensationsundvikande. 
  
För Sensory Profile saknade 38 individer svar på en eller flera frågor, då de angett “Gäller ej” 
eller lämnat svarsrutorna tomma i stället för att välja ett av de avsedda svarsalternativen. Med 
anledning av detta gjordes medelvärdesimputationer för de profiler som dessa individer saknade 
poäng för. Om tre eller fler frågor hade besvarats med ”Gäller ej” alternativt lämnats tomma, 
uteslöts individerna för att inte riskera ett värde för långt ifrån det faktiska värdet. Detta var 
fallet för två individer, som alltså exkluderas från urvalet, tillsammans med sin respektive 
tvilling. 
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ABAS 
Adaptive Behavior Assessment System (ABAS) är ett skattningsinstrument för att mäta 
adaptiva färdigheter hos individer med funktionsnedsättningar (ABAS-II, svensk manual, 
2008). I Sverige används ABAS-II (Harrison & Oakland, 2008). I den aktuella studien har barn- 
och ungdomsversionen (5–21 år) använts, som är en föräldraskattning. För såväl vuxna som 
underåriga deltagare har föräldrarna genomfört skattningen.  
  
Instrumentet ger en övergripande indexpoäng, Generell Adaptiv Färdighet (GAF), som 
motsvarar individens funktionsnivå. GAF baseras i sin tur på tre färdighetsindex: Kognitiva 
färdigheter, Sociala färdigheter, samt Praktiska färdigheter. Dessa underbyggs av totalt nio 
delskalor. Till Kognitiva färdigheter hör delskalorna Kommunikation, Kunskapstillämpning 
och Självstyrning. De mäter förmågan att kunna uttrycka sig i tal och skrift, individens 
självständighet, och förmågan att praktiskt tillämpa kunskap i olika vardagssituationer. Till 
Sociala färdigheter hör delskalorna Relationsförmåga och Fritid. De ger en indikation på 
individens förmåga att samspela och upprätthålla relationer med andra. Praktiska färdigheter 
underbyggs av de fyra delskalorna Samhällsdelaktighet, Hembeteende, Hälsa och säkerhet, 
samt Självomsorg. Dessa mäter sammantaget förmågan att kunna delta aktivt i samhället och 
hur väl individen klarar att ta hand om sig själv.   
  
För varje påstående finns fyra svarsalternativ: “Saknar förutsättning” (0 poäng), ”Aldrig/nästan 
aldrig” (1 poäng), ”Ibland” (2 poäng) samt ”Alltid/nästan alltid” (3 poäng). Råpoängen för varje 
delskala omvandlas till skalpoäng vilka i sin tur görs om till indexpoäng. Färdighetsindexen 
visar god reliabilitet: kognitiva färdigheter α = 0,94, sociala färdigheter α =0,91, praktiska 
färdigheter = α 0,95. Subskalorna visar en reliabilitet mellan α = 0,79 och 0,90. Totalmåttet 
Generell Adaptiv Färdighet (GAF) uppvisar den högsta reliabiliteten: α= 0,97 (ABAS-II, 
svensk manual, 2008). I det här arbetet uppmättes reliabiliteten för GAF till α = 0,99. 
Validiteten för ABAS-II har prövats och styrkts i en svensk (ABAS-II, svensk manual, 2008). 
Måttet som använts för att undersöka adaptiv färdighet i det här arbetet är totalmåttet, GAF.  
  
Då ABAS-II saknar svenska normeringsvärden för personer över 21 år, och därmed indexpoäng 
för dessa personer, omvandlades poängen för GAF för samtliga deltagare. Syftet var att alla 
skulle kunna jämföras på en och samma skala. Detta gjordes genom att räkna ut z-poäng för de 
två åldersgrupperna enligt formeln z = (x-x̄)/sx. I gruppen med deltagare under 22 år användes 
indexpoängen för att räkna ut z-poäng, medan råpoängen användes för den äldre gruppen. 
Anledningen till denna skillnad var att försöka undvika ett missvisande resultat för yngre 
deltagare som kanske har en relativt låg råpoäng men samtidigt en relativt hög indexpoäng, och 
därmed också funktion, med hänsyn till åldern. 
 
WISC/WAIS 
För bedömning av begåvning har Wechsler Intelligence Scales (1958) använts. Det är ett 
testbatteri för att mäta och kartlägga intellektuell förmåga hos individer. Deltagare yngre än 17 
år testades med barn- och ungdomsversionen (WISC) medan deltagare från 17 år och uppåt 
testades med vuxenversionen (WAIS). För båda versioner användes den fjärde utgåvan (2007; 
2010). Instrumenten har samma uppbyggnad och samma index mäts, även om vissa deltest 
skiljer sig åt. Enligt Wechslerskalan utgör 100 medelvärdet för populationen. Värden inom en 
standardavvikelse över och under 100 (85 - 115) betraktas som genomsnittlig intelligens 
(WAIS-IV, svensk manual, 2010).   
  
För den här studien testades 143 deltagare med WISC-IV och 114 deltagare med WAIS-IV. 
Båda tester består av 10 ordinarie deltest och fem kompletterande deltest. Resultaten från dessa 
deltest motsvarar individens kapacitet inom fyra centrala index: Verbal funktion, Perceptuell 
funktion, Arbetsminne och Snabbhet. Dessa utgör i sin tur tillsammans ett totalmått på 
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individens generella begåvning, det vill säga IQ. Individens bearbetningshastighet och 
arbetsminne, funktionerna Snabbhet och Arbetsminne, kan emellertid ha stor effekt på 
individens totalpoäng och därför eventuellt dölja eller överskugga egentlig begåvning inom 
Verbal och Perceptuell funktion. Därför finns möjlighet att exkludera dessa två index och 
beräkna generell begåvning – General Ability Index (GAI) – baserat på endast Verbal och 
Perceptuell funktion. Eftersom 41 % av deltagarna, 106 individer, har en neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning och just dessa förmågor ofta är nedsatta inom dessa diagnoser (WAIS-IV, 
svensk manual, 2010, har för den aktuella studien GAI använts som mått på begåvning. Detta 
för att minska risken för att jämförelser av IQ alltså påverkas av neuropsykiatriska 
nedsättningar. Deltesten i WAIS-IV har i svenskt standardiseringsarbete nått en reliabilitet 
mellan 0.74 och 0.91, medan indexpoängen har en högre reliabilitet, mellan 0.90 och 0.96. För 
deltesten på WISC har en reliabilitet mellan 0.79 och 0.95 uppmätts.  Indexen i WISC har visat 
en reliabilitet mellan 0.88 och 0.97. Både WAIS-IV och WISC-IV har god validitet i svensk 
kontext (WAIS-IV, svensk manual, 2010; WISC-IV, svensk manual, 2007). 
 
Analys 
För att kunna undersöka samband mellan AST, sensoriska symtom och adaptiv funktion gjordes 
först en serie bivariata korrelationsanalyser (se tabell 2). Korrelationsanalyserna visade på 
signifikanta samband mellan adaptiv funktion och samtliga övriga variabler. Därmed fanns det 
anledning att gå vidare med regressionsmodeller för att försöka besvara arbetets 
frågeställningar. 
  
Tabell 2. Korrelationstabell (r) över adaptiv funktion, autismspektrumtillstånd och sensoriska 
symtom. 
       
 ABAS GAF AST SP1 SP2 SP3 SP4 
ABAS GAF 1      
AST -0,59*** 1     
SP1 -0,33*** 0,27*** 1    
SP2 0,21*** -0,34*** 0,16* 1   
SP3 -0,31*** 0,2** 0,68*** 0,16** 1  
SP4 -0,38*** 0,35*** 0,57*** -0,06 0,72*** 1 

* = p < 0,05; ** = p < 0,01; *** = p < 0,001 
(ABAS GAF = adaptiv funktion; AST = autismspektrumtillstånd; SP1 = låg registrering; SP2 
= sensationssökande; SP3 = sensorisk känslighet; SP4 = sensationsundvikande) 
 
Första delen av frågeställningen rörde AST:s påverkan på adaptiv funktion. Frågan undersöktes 
med en bivariat linjär regressionsmodell enligt Generalized Estimating Equations (GEE). Till 
skillnad från en vanlig regressionsmodell utgår inte GEE från att observationerna är oberoende 
av varandra. Observationerna inom ett och samma tvillingpar anses inte vara oberoende av 
varandra, då de delar genetik och miljö och därmed kan antas korrelera mer med varandra än 
med obesläktade individer. I GEE tillämpas robusta standardfel, vilket minskar risken för över- 
eller underskattning av standardfelen, och därmed typ 1- och typ 2-fel (Ghisletta & Spini, 2004). 
Det sistnämnda kan vara ett problem i regressionsmodeller som inte tar hänsyn till beroende 
observationer. GEE kan också hantera data som inte uppfyller antaganden om normalfördelning 
och homoscedasticitet (Pekár & Brabec, 2017). I nästa steg undersöktes om ett eventuellt 
samband kvarstod efter potentiella effekter av IQ, ålder och kön. Därför gjordes en ny modell 
med GEE där dessa variabler kontrollerades för. 
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För att besvara frågeställningens andra del, sensoriska symtoms effekt på adaptiv funktion, 
undersöktes sambandet, enligt GEE-modellen, i en bivariat linjär regressionsanalys. De fyra 
respektive profilerna undersöktes separat i varsin modell, med adaptiv funktion som utfallsmått. 
Anledningen till detta var att de sensoriska profilerna korrelerade med varandra i olika grad (r 
= 0,16-0,73), varför samtliga profiler i en och samma regressionsmodell skulle kunna innebära 
att de konkurrerar om samma varians och därmed raderar ut eventuella effekter på adaptiv 
funktion. Eftersom ett av arbetets syften var att titta mer ingående på varje specifik profils effekt 
på adaptiv funktion gjordes alltså fyra separata analyser, en för varje profil, i stället för att testa 
alla profiler i en gemensam analys. För att kompensera för dessa multipla jämförelser gjordes 
en Bonferronikorrektion där signifikansnivåerna dividerades med antalet jämförelser (4). De 
korrrigerade gränserna för signifikanta p-värden blev således α < 0,0125 (för α < 0,05), α < 
0,0025 (för α < 0,01) och α < 0,00025 (för α < 0,001).  Frågeställningen gällde även huruvida 
sensoriska symtom har ett samband med adaptiv funktion, utöver den varians som kan förklaras 
av AST. Som uppföljning till föregående analys gjordes därför fyra nya regressionsmodeller, 
en för varje sensorisk profil, men den här gången användes AST som kovariat, tillsammans 
med andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), IQ, ålder och kön. 
  
För att besvara frågeställningens sista del, om samband mellan sensoriska symtom och adaptiv 
funktion är genetiskt eller miljömässigt betingade, användes sedan GEE-modellen till att göra 
en inomparsanalys. I detta steg behandlades deltagarna som kluster om två (tvillingparen), till 
skillnad mot tidigare analyser, då de behandlades som individer (dock med den korrigering 
GEE gör för beroende observationer). Inomparsanalyser innebär att man undersöker sambandet 
mellan skillnaderna i undersökningsvariablerna inom tvillingparen. Exempelvis kan två 
tvillingar i samma par ha något olika värden på variablerna adaptiv funktion och sensoriska 
symtom. Denna skillnad kan också ses som ett samband och därmed uttryckas i en 
regressionskoefficient. En inomparsanalys ger en regressionskoefficient som beskriver det 
uppskattade genomsnittliga sambandet mellan skillnaderna för alla tvillingpar (se figur 2). I en 
inomparsanalys kontrolleras för familjefaktorer. Enäggstvillingar delar generellt 100 % av sin 
genetiska uppsättning, medan motsvarande siffra hos tvåäggstvillingar i genomsnitt är 50 %. 
Vidare har tvillingar inom ett och samma par, mono- som dizygotiska, per definition identisk 
delad miljö. På så sätt kan samband mellan sensoriska symtom och adaptiv funktion hos 
enäggstvillingar endast ha sin grund i unika miljöfaktorer, medan det hos tvåäggstvillingar kan 
bero på både genetiska skillnader och unika miljöfaktorer. I detta steg undersöktes dock mono- 
och dizygotiska tvillingar tillsammans, vilket innebär att samband kan ha sin grund i variationer 
inom såväl genetik som miljöfaktorer. Därför bör inomparsanalysen visa på en tillräckligt stark 
effekt (signifikant regressionskoefficient) för att det ska vara meningsfullt att gå vidare och 
jämföra gruppen med enäggstvillingar med gruppen med tvåäggstvillingar, och därmed kunna 
undersöka genetisk respektive miljörelaterad grund till sambandet. Analysen gjordes i fyra 
olika modeller, en för varje sensorisk profil. AST, andra NPF och IQ användes som kovariat. 
Ålder och kön uteslöts som kovariat eftersom regressionsmodeller undersöker skillnader och 
inte kan ha konstanta variabler, vilket blir fallet när samkönade tvillingar undersöks i en 
inomparsanalys. 
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Figur 2. Hypotetisk fördelning över nivå av sensoriska symtom och adaptiv funktion för fem 
tvillingpar. De streckade linjerna anger regressionslinjerna för varje tvillingpar, medan den 
heldragna linjen anger den genomsnittliga regressionslinjen för alla tvillingpar. 

 
 
I ett sista steg gjordes en inomparsanalys på liknande sätt som tidigare, men med skillnaden att 
deltagarna är uppdelade i två grupper, monozygotiska och dizygotiska tvillingpar. Grupperna 
får då varsin genomsnittlig regressionskoefficient. Skulle någon av dessa 
regressionskoefficienter visa på ett signifikant samband kan sedan skillnaden mellan 
gruppernas regressionskoefficienter undersökas genom ett Wald-test. En signifikant skillnad 
skulle indikera att sambandet mellan sensoriska symtom och adaptiv funktion främst är 
genetiskt betingat, förutsatt att dizygoternas regressionskoefficient är längre från noll än 
monozygoternas. Detta eftersom det skulle betyda större skillnader bland tvåäggstvillingar än 
bland enäggstvillingar. Med andra ord skulle de genetiskt identiska enäggstvillingarna också 
vara mer lika varandra i sambandet mellan sensoriska symtom och adaptiv funktion, jämfört 
med sina dizygotiska kamrater. På motsvarande sätt skulle avsaknaden av en signifikant 
skillnad mellan gruppernas regressionskoefficienter tyda på att miljöfaktorer spelar en större 
roll.  
 
För att undersöka skillnaden mellan mono- och dizygotiska tvillingar bör, som tidigare nämnts, 
en inomparsanalys för hela urvalet visa på ett signifikant samband. Det finns dock en möjlighet 
att den ena gruppens regressionskoefficient är väldigt nära noll och därmed kan ha en 
urvattnande effekt om den andra gruppen visar på en signifikant men relativt svag 
regressionskoefficient. Med andra ord skulle det kunna finnas en skillnad mellan en- och 
tvåäggstvillingar som inte framkommer när deltagarna undersöks som en och samma grupp i 
en inomparsanalys. Därför kan det finnas skäl att gå vidare med det avslutande steget även om 
den första inomparsanalysen inte visar några signifikanta samband. Det ska dock understrykas 
att om samband framkommer först i detta sista steg, innebär det mycket små effekter. Möjligen 
kan de tolkas som svaga tendenser.  
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Resultat 
 
AST och adaptiv funktion 
Analysen gav som förväntat ett signifikant negativt samband mellan autismspektrumtillstånd 
och adaptiv funktion, Z1,255 = -10,352 (b = -1,418, p < 0,001). En autismdiagnos innebar alltså i 
genomsnitt cirka 100 färre poäng (-1,418 SD) i adaptiv funktion, jämfört med medelvärdet för 
hela gruppen. Sambandet bestod även efter att variablerna IQ, kön och ålder hade kontrollerats 
för. Då innebar en AST-diagnos i genomsnitt cirka 92 färre poäng (-1,311 SD) i adaptiv 
funktion, jämfört med medelvärdet för urvalet (se tabell 3). 
  
Tabell 3. Samband mellan autismspektrumtillstånd (AST) och adaptiv funktion, med IQ, ålder 
och kön som kovariat. I tabellen anges testvärde (Z), regressionskoefficient (b), standardfel 
(SE) och signifikansvärde (p). 
     
 Z b SE p 
AST -9,505 -1,312 0,138 < 0,001*** 
IQ 5,257 0,018 0,003 < 0,001*** 
Kön 0,265 0,032 0,121 0,791 
Ålder -1,121 -0,011 0,009 0,262 

* = p < 0,05; ** = p < 0,01; *** = p < 0,001 
  
Sensoriska symtom och adaptiv funktion 
I fyra olika modeller erhölls efter en Bonferronikorrektion signifikanta samband mellan låg 
registrering och adaptiv funktion (Z1,255 = -5,734, b = -0,04, p < 0,00025), mellan 
sensationssökande och adaptiv funktion (Z1,255 = 3,591, b = 0,028, p = 0,0003), mellan sensorisk 
känslighet och adaptiv funktion (Z1,255 = -4,598, b = -0,034, p < 0,00025) samt mellan 
sensationsundvikande och adaptiv funktion (Z1,255 = -5,711, b = -0,039, p < 0,00025). Detta 
resultat innebär att i genomsnitt motsvarar varje extra poäng i låg registrering 2,81 färre poäng 
(-0,04 z-poäng) i adaptiv funktion. För sensorisk känslighet och sensationsundvikande är 
motsvarande siffror 2,40 respektive 2,74 färre poäng. Sensationssökande har, till skillnad från 
de andra sensoriska profilerna, ett positivt samband med utfallsmåttet. Varje extra poäng i 
sensationssökande motsvarar i genomsnitt därför 1,97 fler poäng i adaptiv funktion. 
  
När AST, andra NPF, IQ, ålder och kön lades till i modellen som kovariat bestod sambandet 
mellan sensorisk känslighet och adaptiv funktion (Z6,250 = -2,688, b = -0,013, p = 0,0072), medan 
övriga samband visade sig vara ej signifikanta (se tabell 4). Resultatet innebär att varje extra 
poäng i sensorisk känslighet predicerar 0,91 färre poäng i adaptiv funktion efter att effekten av 
AST, andra NPF, IQ, ålder och kön har kontrollerats för. 
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Tabell 4. Regressionsanalyser med fyra olika sensoriska profiler med adaptiv funktion som utfallsmått. AST, andra NPF, IQ, kön och ålder 
används som kovariat. I tabellen anges testvärde (Z), regressionskoefficient (b), standardfel (SE) och signifikansvärde (p). 
 Urvalet som individer   Inomparsanalyser   
         
 Z b SE p Z b SE p 
SP1 -1,741 -0,009 0,005 0,082 -1,820 -0,013 0,007 0,069 
AST -8,693 -1,094 0,126 < 0,00025*** -4,385 -0,730 0,167 < 0,00025*** 
Andra NPF -5,575 -0,687 0,123 < 0,00025*** -3,007 -0,529 0,176 0,003* 
IQ 4,607 0,014 0,003 < 0,00025*** 4,062 0,021 0,005 < 0,00025*** 
Kön -0,171 -0,018 0,106 0,864     
Ålder -2,915 -0,027 0,009 0,004*     
         
SP2 1,418 0,008 0,006 0,156 1,894 0,012 0,006 0,058 
AST -8,789 -1,073 0,122 < 0,00025*** -4,289 -0,697 0,163 < 0,00025*** 
Andra NPF -6,186 -0,744    0,120 < 0,00025*** -3,502 -0,639 0,183 0,001** 
IQ 4,837 0,015    0,003 < 0,00025*** 4,573 0,023 0,005 < 0,00025*** 
Kön -0,610 -0,067    0,109 0,542     
Ålder -2,856 -0,027    0,009 0,004*     
         
SP3 -2,688 -0,013 0,005 0,00719* -1,317 -0,010 0,007 0,188 
AST -8,615 -1,083 0,126 < 0,00025*** -4,394 -0,734 0,167 < 0,00025*** 
Andra NPF -5,419 -0,656 0,121 < 0,00025*** -3,236 -0,542 0,168 0,001** 
IQ 4,665 0,015 0,003 < 0,00025*** 4,147 0,022 0,005 < 0,00025*** 
Kön 0,244 0,027 0,109 0,808     
Ålder -2,738 -0,025 0,009 0,006*     
         
SP4 -2,431 -0,012 0,005 0,015 -0,385 -0,003 0,007 0,700 
AST -8,342 -1,039 0,125 < 0,00025*** -4,488 -0,751 0,167 < 0,00025*** 
Andra NPF -5,581 -0,671 0,120 < 0,00025*** -3,379 -0,578 0,171 0,001** 
IQ 4,723 0,015 0,003 < 0,00025*** 4,359 0,023 0,005 < 0,00025*** 
Kön -0,088 -0,009 0,106 0,930     
Ålder -2,641 -0,024 0,009 0,008*     

* = p < 0,0125; ** = p < 0,0025; *** = p < 0,00025 
SP1 = låg registrering; SP2 = sensationssökande; SP3 = sensorisk känslighet; SP4 = sensationsundvikande; AST = autismspektrumtillstånd; NPF 
= neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
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Genetiskt eller miljömässigt betingat  
I en inomparsanalys för hela urvalet erhölls inget signifikant samband mellan sensorisk 

känslighet och adaptiv funktion när AST, andra NPF och IQ användes som kovariat (Z4,252 = -

1,317, b = -0,01, p = 0,188). Däremot kunde andra, svaga, tendenser anas, då låg registrering 

och sensationssökande uppvisade samband med adaptiv funktion som var i närheten av 

okorrigerade signifikansnivåer (se tabell 4). Därmed fanns det anledning att misstänka 

skillnader mellan en- och tvåäggstvillingars genomsnittliga regressionskoefficienter, även om 

det i så fall troligtvis handlar om ytterst små effekter som det skulle vara mycket svårt att dra 

några slutsatser från. Trots dessa inbyggda osäkerheter gjordes en inomparsanalys med urvalet 

indelat efter zygositet (se tabell 5). I denna uppvisade gruppen med tvåäggstvillingar en 

okorrigerad negativ trend (sambandet bestod inte efter en Bonferronikorrektion) mellan låg 

registrering och adaptiv funktion (Z4,252 = -2,201, b = -0,025, p = 0,02772). Tvåäggstvillingarnas 

regressionskoefficient jämfördes därefter med enäggstvillingarnas regressionskoefficient för 

sambandet mellan just låg registrering och adaptiv funktion. Ett Wald-test gav en signifikant 

skillnad mellan de båda grupperna (T = 4,247, p = 0,03932). 

 

Tabell 5. Inomparsanalyser över sambandet mellan sensoriska symtom och adaptiv funktion, 

uppdelat efter zygositet. AST, andra NPF och IQ används som kovariat. I tabellen anges 

testvärde (Z), regressionskoefficient (b), standardfel (SE) och signifikansvärde (p). 

     

 Z b SE p 
SP1 (MZ) 0,088 0,001 0,007 0,930 

SP1 (DZ) -2,201 -0,025 0,011 0,028 

AST -4,610 -0,767 0,166 < 0,00025*** 
Andra NPF -2,840 -0,495 0,174 0,005* 
IQ 4,037 0,021 0,005 < 0,00025*** 
     

SP2 (MZ) 0,870 0,006 0,007 0,385 

SP2 (DZ) 1,673 0,020 0,012 0,094 

AST -4,095 -0,673 0,164 < 0,00025*** 
Andra NPF -3,559 -0,651 0,183 0,001** 
IQ 4,562 0,023 0,005 < 0,00025*** 
     

SP3 (MZ) 0,184 0,001 0,007 0,854 

SP3 (DZ) -1,487 -0,019 0,013 0,137 

AST -4,273 -0,718 0,168 < 0,00025*** 
Andra NPF -3,069 -0,513 0,167 0,002** 
IQ 4,223 0,022 0,005 < 0,00025*** 
     

SP4 (MZ) 0,241 0,002 0,008 0,810 

SP4 (DZ) -0,591 -0,008 0,013 0,554 

AST -4,248 -0,736 0,173 < 0,00025*** 
Andra NPF -3,340 -0,568 0,170 0,001** 
IQ 4,290 0,022 0,005 < 0,00025*** 

* = p < 0,0125; ** = p < 0,0025; *** = p < 0,00025 

SP1 = låg registrering; SP2 = sensationssökande; SP3 = sensorisk känslighet; SP4 = 

sensationsundvikande; AST = autismspektrumtillstånd; NPF = neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar; MZ = monozygotiska tvillingar; DZ = dizygotiska tvillingar. 
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Diskussion 

 

Syftet med den här studien kan sammanfattas i tre punkter: 1. att replikera tidigare studiers 

resultat om AST:s negativa samband med adaptiv funktion; 2. att undersöka effekten av 

sensoriska symtom på adaptiv funktion, och om dessa symtom kunde förklara något av 

variansen i funktion utöver AST; samt 3. att undersöka i vilken utsträckning samband mellan 

sensoriska symtom och adaptiv funktion har genetisk eller miljöbetingad grund.  

Resultaten visade som förväntat att AST har ett betydande negativt samband med adaptiv 

funktion. De sensoriska profilerna låg registrering, sensorisk känslighet och 

sensationsundvikande uppvisade ett negativt samband med adaptiv funktion, medan profilen 

sensationssökande korrelerade positivt med adaptiv funktion. Dock förblev endast sambandet 

mellan profilen sensorisk känslighet och adaptiv funktion signifikant, när AST och övriga 

möjliga förklaringsvariabler kontrollerades för. Det rörde sig också om en mycket liten effekt.  

När familjefaktorer (genetik och delad miljö) kontrollerades för hela urvalet bestod inga 

signifikanta samband. Vissa svaga, dock icke-signifikanta, tendenser framkom emellertid. 

Därför gjordes ytterligare analyser i syfte att jämföra monozygotiska och dizygotiska tvillingar. 

Resultatet pekade på en svag tendens att samband mellan sensoriska symtom och adaptiv 

funktion i högre grad beror på genetiska än miljörelaterade faktorer. Det faktum att resultatet 

inte var signifikant innebär dock att inga slutsatser kan dras. Nedan diskuteras resultaten mer 

ingående, uppdelade efter frågeställningens olika delar.    

AST och adaptiv funktion 

Arbetets första frågeställning var om AST hade ett negativt samband med adaptiv funktion. 

Resultatet visade, i likhet med tidigare forskning (Baghdadli et al., 2011; Nevill, et al., 2017), 

på ett starkt negativt samband mellan AST och adaptiv funktion. Om AST kan predicera 

nedsättningar i adaptiv funktion tycks IQ i stället ha ett positivt samband med adaptiv funktion, 

även om det hos personer med AST ibland föreligger en diskrepans mellan förväntad och 

uppnådd funktionsnivå, baserad på begåvning (Pugliese et al,. 2016; Kanne, et al., 

2011).  Därför kontrollerades för IQ (tillsammans med ålder och kön), men också då kvarstod 

AST:s betydande negativa effekt på adaptiv funktion.  

 

En AST-diagnos motsvarade 1,31 standardavvikelser lägre i adaptiv funktion, jämfört med den 

genomsnittliga deltagaren i urvalet. Det betyder att personer med AST i väsentligt högre grad 

hade “Aldrig/nästan aldrig” som svar på påståenden i ABAS. Då påståendena kan handla om 

allt från att sätta sig in i hur andra resonerar till att ta ansvar för den egna hygienen innebär 

resultatet i praktiken stora nedsättningar inom en rad olika områden. Vilka färdighetsområden 

som påverkas mest har dock inte undersökts, varför det inte går att säga om resultatet är i 

enlighet med den vanligaste AST-profilen, med största relativa svagheter inom socialt samspel 

och kommunikation (Nevill, et al., 2017).  

 

Följaktligen visade resultatet att AST har en påtagligt negativ effekt på adaptiv funktion, vilket 

i förlängningen innebär en lägre sannolikhet för att personer med AST ska få en möjlighet att 

leva ett självständigt liv och uppleva nära relationer (Pugliese et al., 2016; Henninger & Taylor, 

2013). Det finns emellertid forskning som i stället har hittat svaga eller inga samband mellan 

grad av autistiska drag och adaptiv funktion (Kanne, et al., 2011).  En tänkbar förklaring till 

dessa till synes motstridiga uppgifter skulle kunna vara att grad av autistiska drag då mätts på 

en kontinuerlig skala, medan det här arbetet endast har kvantifierat AST genom att ange 

förekomst eller frånvaro av diagnos. Då diagnosen AST per definition innebär en omfattande 

symtombild med tillhörande funktionsnedsättning (DSM-5), skulle det möjligen kunna vara så 

att ytterligare symtom inte påverkar adaptiv funktion utöver den effekt som diagnoskriterierna 
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redan utgör. Vidare kan en person ha hög grad av autistiska drag och samtidigt fungera väl i 

vardagen, vilket innebär att hen inte uppfyller kriterierna för en AST-diagnos. 

Sammanfattningsvis innebär AST som enskild faktor generellt en försämrad adaptiv funktion, 

medan autistiska drag inte nödvändigtvis behöver göra det.  

   

Sensoriska symtom och adaptiv funktion 

Arbetets andra frågeställning var om sensoriska symtom hade ett samband med adaptiv 

funktion. Resultaten visade signifikanta samband mellan samtliga fyra sensoriska profiler och 

adaptiv funktion, varav tre var negativa samband och ett var positivt: låg registrering, sensorisk 

känslighet och sensationsundvikande var profiler som i vår studie gav en negativ effekt på 

adaptiv funktion, medan sensationssökande urskilde sig som unik genom att stå för ett positivt 

bidrag till individens adaptiva funktion. De sensationssökande beteendena, mätt med Sensory 

Profile, går att betraktas som adaptiva beteenden i sig själva; att individen deltar aktivt livet. 

Exempel på påståenden är: ”Jag tycker om att gå barfota”; ”Jag utför två eller flera uppgifter 

samtidigt” och ”Jag ägnar mig gärna åt fysiska aktiviteter” (Brown & Dunn, 2002). Det 

bekräftas också av det faktum att profilen sensationssökande var den enda profilen som gruppen 

neurotypiska individer hade högst poäng i av grupperna (se tabell 1). De neurotypiska 

individerna var också de med högst poäng i adaptiv funktion. Detta kan jämföras med gruppen 

med AST, vars poäng i sensationssökande, i likhet med tidigare studier (Crane et al., 2009; 

Ben-Sasson et al., 2009), var som lägst för samma profil.  Neurotypiska individer hade alltså 

som förväntat en högre adaptiv funktion än vad de med AST hade, och en del av det kan 

förklaras av att de är mer sensationssökande. De sensationssökande beteendena, mätt med 

Sensory Profile, verkar också vara tätt förbundna med hög adaptiv funktion, och vara mindre 

karakteristiska för AST. 

  

Som uppföljning till frågan om samband mellan sensoriska symtom och adaptiv funktion, avsåg 

arbetet även undersöka om sensoriska symtom har en effekt på adaptiv funktion utöver 

påverkan av AST, ålder, kön, IQ och andra neuropsykiatriska diagnoser. Resultatet när dessa 

faktorer kontrollerats för visade att endast sensorisk känslighet hade en signifikant negativ 

effekt på adaptiv funktion. Denna effekt var även mycket liten. Låg registrering, 

sensationssökande och sensationsundvikande visade således inga signifikanta samband med 

adaptiv funktion när ovan nämnda faktorer kontrollerades för. Gällande sensoriska symtom kan 

vi alltså, för den här studien, konstatera att dessa har en begränsad påverkan på funktion utöver 

den påverkan som framför allt AST har, men även andra neuropsykiatriska diagnoser samt IQ, 

ålder och kön. AST, IQ och andra neuropsykiatriska diagnoser är i den här studien betydligt 

starkare prediktorer för adaptiv funktion. Atypisk sensorisk bearbetning i sig verkar förklara 

mycket lite utöver detta, då endast sensorisk känslighet framkom som signifikant i relation till 

adaptiv funktion, efter kontroll av andra möjliga variabler, och effekten var mycket liten.  

 

Att sensorisk känslighet var den enda av de sensoriska profilerna som utöver AST hade en 

signifikant effekt på adaptiv funktion, betyder dock inte att sensoriska symtom inte utgör en 

nedsättning för individer med AST. Den stora majoriteten av individer med AST har någon 

form av sensoriska symtom. Det hade i den här studien kunnat innebära att de sensoriska 

symtom som snittpersonen med AST har, hade blivit kontrollerade för när vi kontrollerade för 

diagnosen AST. Det skulle i sin tur ha gjort att dessa inte kom fram i analyserna. Ur ett sådant 

perspektiv hade våra resultat varit väntade, då tidigare forskning visat att utmärkande för just 

gruppen med AST är den höga andel individer som uppvisar sensoriska symtom, och som har 

starka symtom i flera profiler och sinnesdomäner (Leekham et al., 2007; Rogers et al., 2003, 

Kern et al., 2006). I detta fall var dock korrelationerna mellan AST och sensorisk profil endast 

måttliga.  
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Gällande sensorisk känslighet finns det, utifrån våra resultat, sannolikt en grupp som har både 

AST och höga poäng i profilen sensorisk känslighet. Enligt Dunn (2001) innebär sensorisk 

känslighet snabba reaktioner, att individen lägger märke till sådant andra lätt missar, är 

lättdistraherad och sammantaget mycket medveten om sin omgivning. Det innebär en 

överkänslighet för olika intryck, såsom höga ljud, rörelser vid bilåkning, smaker på mat eller 

att någon annan tar i en. Enligt Dunn (1997) är sensoriskt känsliga barn ofta mycket försiktiga 

och har rädslor utöver det vanliga. De tenderar att vara negativt inställda till många aktiviteter, 

ha lätt för att bli upprörda och kan av omgivningen uppfattas som trotsiga. Det är sammantaget 

troligt att den sensoriska känsligheten är förknippad med negativ affekt hos individen. Det är 

även möjligt att symtomen skapar negativa reaktioner i omgivningen och förstärker svårigheter 

i socialt samspel som ofta redan existerar i AST. Det är också tänkbart att känsligheten leder 

till ångest som kan förstärka den grundläggande känsligheten och göra att symtomen tilltar 

(Neal, Edelman, & Glachan, 2002). Vidare står profilen enligt Dunn (1997) för en passiv 

strategi. Det innebär att individen inte agerar på sina symtom, till skillnad från profilen 

sensationsundvikande i vilken individen aktivt undviker miljöer med mycket intryck, eller 

profilen sensationssökande i vilken individen aktivt söker upp stimuli för att komma undan 

understimulans. Ett passivt förhållningssätt borde ge en svårare utgångspunkt för att hantera 

vardagen. Även profilen låg registrering innebär en passiv strategi. Det går dock att föreställa 

sig att låg registrering av intryck inte ger upphov till samma direkta obehag och negativa affekt, 

och därför inte har samma negativa påverkan på adaptiv funktion. 

 

Kanske är det också svårare att agera proaktivt med sensorisk känslighet än med till exempel 

sensoriskt låg registrering. Det är svårt att förbereda sig för alla de intryck som finns i 

omgivningen, i synnerhet i tätbebyggelse, som majoriteten av Sveriges befolkning bor i. I en 

stad är människor ständigt i omlopp, och det är svårt att på förhand veta hur människor kommer 

att bete sig. Inte minst är det svårt för individen att skapa mönster och förutsägbarhet i 

aktiviteten som pågår när intrycken är så många och intensiva. Rutiner och beteendemässiga 

ritualer är en hjälp genom att de minskar risken för oförutsägbara stimuli (Dunn, 1997). I 

intensiva miljöer är detta sannolikt svårare att skapa. AST i sig innebär även ett stort behov av 

struktur och förutsägbarhet. Att utöver AST-problematiken lida av en sensorisk känslighet som 

är starkare än vad den är för snittpersonen med AST, riskerar att förstärka den grundläggande 

sårbarheten av strukturbehov ytterligare, och därmed ge en kvarstående negativ effekt på 

individens adaptiva funktion. Kanske är den sensoriska känsligheten så pass energikrävande att 

individen och dess omgivning inte är kapabel att skapa den struktur som skulle behövas. 

 

Den låga medelåldern i urvalsgruppen, cirka 18 år, skulle också kunna vara en faktor som 

påverkat resultatet. En ung medelålder innebär att en stor grupp av deltagarna har ett begränsat 

inflytande över sin vardag utan i hög grad är styrda av sin omgivning; skolplikt gäller 

exempelvis även personer med AST. Ju högre ålder, desto större möjligheter finns att hitta 

miljöer som passar ens behov och därmed påverkar ens vardag mindre negativt. Med en äldre 

urvalsgrupp kanske vi inte hade fått den negativa effekten av sensorisk känslighet just för att 

individen, i takt med att den blir äldre, kan påverka förutsättningarna för sin adaptiva funktion. 

Att aktivt välja miljö, som bostadsort- och form, sysselsättning och umgängeskrets skulle kunna 

minska symptomens inverkan på vardagen.  

 

Sammanfattningsvis visade resultaten att AST hade en stark påverkan på adaptiv funktion, 

vilket var ett förväntat resultat utifrån tidigare forskning. Gällande sensoriska symtom kan vi 

konstatera att dessa har en mycket liten påverkan på funktion utöver den påverkan som AST 

har. Värt att notera är dock att sensorisk känslighet gav en signifikant effekt på adaptiv funktion.  
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Genetisk eller miljömässig grund  

Den tredje och sista frågeställningen för det här arbetet var huruvida ett eventuellt samband 

mellan sensoriska symtom och adaptiv funktion främst beror på genetiska eller miljömässiga 

faktorer. Endast sensorisk känslighet visade ett signifikant samband med adaptiv funktion när 

övriga variabler kontrollerades för, och även detta samband försvann när familjefaktorer 

kontrollerades för i inomparsanalyser. De analyser som gjordes därefter, med urvalet uppdelat 

efter zygositet, kan därför inte utgöra underlag för några slutsatser angående genetisk eller 

miljörelaterad grund. Tvåäggstvillingarna visade förvisso tendenser till större variation i 

sambandet mellan sensoriska symtom och adaptiv funktion för alla sensoriska profiler, vilket 

skulle kunna vara ett tecken på genetikens relativt större roll. Det finns dock flera problem som 

omöjliggör en sådan tolkning i det här arbetet. Dels handlar det om svaga samvariationer mellan 

sensoriska symtom och adaptiv funktion, när AST har kontrollerats för, och dels är det svaga 

samband mellan skillnaderna inom tvillingparen. När det gäller inomparsanalyserna bestod inte 

heller något samband efter korrektioner för multipla jämförelser. Med andra ord är risken för 

typ 1-fel överhängande. Vidare vilar kontrollerandet av familjefaktorer på antagandet att en- 

och tvåäggstvillingar har lika stor andel delad miljö. I själva verket har dock monozygotiska 

tvillingar ofta en större andel delad miljö, då de exempelvis blir mer lika behandlade av sina 

föräldrar jämfört med dizygotiska tvillingar (Mandler, 2001). Detta fenomen har inte 

kontrollerats för, vilket innebär att det genetiska bidraget till sambandet mellan sensoriska 

symtom och adaptiv funktion riskerar att överskattas. Tidigare forskning må lyfta fram genetik 

som främsta bakomliggande faktor till sensoriska symtom (Taylor et al., 2018), men utifrån det 

här arbetets resultat går det inte att avgöra huruvida gener har en lika viktig roll även i 

sambandet mellan sensoriska symtom och adaptiv funktion. Resultatet ska kanske snarare ses 

som en indikation på att ytterligare studier i ämnet behövs.  

 

Brister och förtjänster 

Det här arbetet har flera styrkor. Det får ses som positivt att urvalet utöver barn även inkluderar 

tonåringar och unga vuxna, då studier inom fältet har tenderat att endast fokusera på barn 

(Leekham et al., 2009). Det finns därmed kunskapsluckor gällande sensoriska symtom och de 

konsekvenser de medför hos tonåringar och vuxna med AST, vilket det här arbetet 

förhoppningsvis kan bidra till att fylla. Vidare bestod urvalet av ett relativt stort antal individer 

jämfört med tidigare forskning, även om en mindre andel av deltagarna hade AST (se 

Dellapiazza et al., 2018; Glod et al., 2015 för jämförelse), vilket ger styrka åt resultaten. 

Ärftlighetsaspekter av sambandet mellan atypisk sensorisk bearbetning och adaptiv funktion är 

också någonting som är mycket lite beforskat, varför detta arbete även här utgör ett positivt 

bidrag. 

 

En brist skulle kunna vara att studien bygger på ett tvillingurval, vilket inte är representativt för 

individer med AST, eller för normalpopulationen. Det påverkar givetvis generaliserbarheten av 

resultaten. Gällande generaliserbarhet kan också nämnas att könsfördelningen inom gruppen 

med AST innebar en överrepresentation av kvinnor, 58 %, jämfört med flickor och kvinnor 

med AST i samhället, som uppgår till cirka 30 %, medan det i urvalet som helhet fanns en 

överrepresentation av män och pojkar sett till könsfördelningen i normalbefolkningen (Loomes 

et al., 2017). Det är även möjligt att individer utan AST-diagnos i det här urvalet har en något 

högre grad av autistiska drag än normalbefolkningen, eftersom de trots allt tillhör en 

urvalsgrupp framtagen för forskning om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, och en del 

av dem ju är syskon till någon med diagnos. Släktingar till personer med AST uppvisar generellt 

mer autistiska drag jämfört neurotypiska personer (Bailey, Palferman, Heavey, & Le Couteur, 

1998). Givet den starka relationen mellan autistiska drag och sensoriska symtom, innebär detta 

att även individer utan AST, men med potentiellt autistiska drag, eventuellt angett högre grad 

av sensoriska symtom än normalpopulationen. Det är också möjligt att den adaptiva funktionen 

i det här urvalet i och med detta varit något lägre. Detta går dock endast att spekulera i. Trots 
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dessa brister ger vår studie en tydlig indikation på att sensoriska symtom, utöver påverkan av 

AST, inte har effekt på individens adaptiva funktion i högre utsträckning.   

En faktor som inte togs i beaktande i det här arbetet var övriga psykiatriska diagnoser, 

undantaget andra neuropsykiatriska nedsättningar. Det finns samband mellan atypisk sensorisk 

bearbetning och depression och ångest (Hofvander et al., 2009; Lugnegård, et al., 2011), samt 

deras effekter på adaptiv funktion (Pfeiffer et al., 2005). Samtliga deltagare har dock kunnat 

genomföra alla tester, som till exempel intelligensbedömning, vilket är en relativt krävande 

procedur. Likaså har majoriteten av deltagarna någon form av sysselsättning, vilket också skulle 

kunna tala för detta. Det är emellertid svårt att dra några slutsatser utifrån detta. Den generella 

funktionsnivån kan ha blivit påverkad, och framtida studier kan komma att behöva ta hänsyn 

till psykiatriska diagnoser. 

 

Ett rimligt antagande är också att urvalet endast är representativt för svenska förhållanden, som 

ger mycket stöd till individer med AST, både genom anpassad skolgång och LSS (Lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade). Det går därför att fråga sig om sensoriska symtom 

möjligen skulle kunna ha en större inverkan på adaptiv funktion i länder med mindre 

samhällsstöd. 

När det kommer till bedömningsinstrument, har frågor väckts gällande instrumentet för 

bedömning av sensoriska symtom, Sensory Profile. Utifrån resultaten, som visade att 

sensationssökande bidrog positivt till adaptiv funktion, har vi frågat oss huruvida den typ av 

sensationssökande som den aktuella versionen av Sensory Profile (SP Ungdomar/Vuxna) 

mäter, till viss del missar att adressera sensationssökande beteenden som är specifika för AST. 

Specifikt för AST är repetitiva och självstimulerande beteenden, som att gunga med kroppen 

eller huvudet, snurra olika objekt, böja handlederna fram och tillbaka, eller ekolali, att 

automatiskt upprepa andras tal (Cunningham & Schreibman, 2008; Rogers & Ozonoff, 2005). 

Mycket forskning indikerar att dessa beteenden har en sensorisk funktion (Cunningham & 

Schreibman, 2008). Även i vår tolkning skulle sådana beteenden kunna vara mer funktionella 

för att möta behov av understimulans än de sensationssökande beteenden som finns 

representerade i Sensory Profile. De stämmer också bättre överens med kriteriet för atypisk 

sensorisk bearbetning i DSM-5: “Hyper- eller hyporeaktiv vid sensorisk stimulering, eller 

säreget intresse för sensoriska aspekter av omgivningen”.  

Forskning har också funnit samband mellan sensationssökande beteenden i AST och de för 

diagnosen så prevalenta repetitiva och självstimulerande beteendena (Baker et al., 2008). Detta 

kontrasteras mot de sensationssökande beteenden som återfinns i Sensory Profile. Exempel på 

påståenden är, som tidigare nämnt: ”Jag ägnar mig gärna åt fysiska aktiviteter”; ”Jag utför två 

eller flera uppgifter samtidigt”; ”Jag kryddar lite extra på min mat” och ”Jag tycker om att gå 

barfota” (Dunn & Brown, 2002). Dessa tolkas inte av författarna som uttryck för det 

bristtillstånd som understimulans implicerar, utan snarare som uttryck för 

personlighetsegenskaper. Detta till trots är det i en sådan här studie ett rimligt val att använda 

sig av Sensory Profile, givet att instrumentet är ett av de mest välanvända för att undersöka 

atypisk sensorisk bearbetning.  

Det ska också tilläggas att 38 deltagare hade ofullständigt ifyllda skattningsformulär för de 

sensoriska profilerna, varför det genomfördes medelvärdesimputationer. Konsekvensen av 

detta är att den angivna mängden sensoriska symtom för dessa individer kan vara något 

missvisande. Dock sattes en inklusionsgräns på högst två saknade svar per profil, samtidigt som 

det rörde sig om en relativt liten andel av det totala urvalet. Följaktligen bör inte 

analysresultaten ha påverkats i någon högre grad. 
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Gällande mätning av adaptiv funktion, saknade ABAS svenska normeringar för personer över 

21 år. Problemet försökte lösas genom att omvandla samtliga deltagares resultat på ABAS till 

z-poäng. Dock användes indexpoängen för den yngre gruppen, medan råpoängen användes för 

den äldre. Syftet var att undvika ett missvisande lågt resultat för de yngre, men det är möjligt 

att detta tillvägagångssätt i stället underskattade de äldres resultat. Innan det tas fram 

normeringsvärden för personer över 21 år går det dock inte att uttala sig vidare om hur det 

ligger till med den saken. Vidare bygger resultatet från ABAS på föräldraskattning för alla 

deltagare, även ungdomar och vuxna. Tidigare forskning har gett tvetydiga resultat angående 

huruvida föräldrar och barn skattar barnets hälsosituation likvärdigt, men de tenderar att skilja 

sig åt mer när det gäller emotionellt och socialt välbefinnande, jämfört med när 

funktionsnedsättningar skattas (Jokovic, Locker, & Guyatt, 2004). Det sistnämnda antyder att 

ABAS kan fungera väl även som föräldraskattning, då testet mäter konkreta beteenden och inte 

hur personen mår.   

Kliniska implikationer 

Sensoriska symtom är en tydlig komponent i AST. Utöver de nedsättningar som AST medför 

verkar dock symtomen endast kunna förklara en mycket liten del av variansen i adaptiv 

funktion. Särskilt från AST eller ej, sänker sensoriska symtom livskvaliteten för individen. De 

bör därför tas på största allvar, av såväl vårdnadshavare och kliniker som på andra viktiga 

arenor personens liv. Medvetandegörande och ökat fokus på sensoriska symtom kan ge 

policyeffekter som till exempel. tidigare screening i kontakter med vården. Utifrån den här 

studiens resultat skulle sensorisk känslighet vara mest angeläget att kontrollera för. Tidig 

kunskap om typ och grad av symtom kan i sin tur bidra till tidigare och effektivare insatser. 

Strategier individer och deras familjer kan använda sig av för att hantera symtomen, och därmed 

minimera risken för en negativ utveckling, är exempel. Ett ökat fokus ställer också större krav 

på anpassningar i skol- och arbetsmiljö. Utmärkande för sensoriska symtom hos personer med 

AST är deras breda omfång samt stora variation inom gruppen, vilket även denna studie gett en 

indikation på. Med det i åtanke kan det vara extra viktigt att göra grundliga individuella 

bedömningar av sensoriska symtom, genom till exempel beteendeanalyser, i syfte att 

individualisera insatserna optimalt.  

  

Framtida forskning 

Utifrån den här studiens resultat är en ökad kunskap om relationen sensorisk känslighet och 

adaptiv funktion relevant. Vilka symtom inom sensorisk känslighet som utgör den största 

belastningen, och vilka färdigheter som påverkas mest, är exempel på frågeställningar för 

framtida studier. Vidare skulle fler longitudinella studier bidra med kunskap om hur symtomen 

utvecklas över livsloppet, i förhållande till olika miljöer. Det aktuella arbetets främsta 

frågeställning, sambandet mellan atypisk sensorisk bearbetning och adaptiv funktion, skulle 

även kunna undersökas hos enbart neurotypiska individer. Det skulle kunna ge tydligare bild 

av direkta effekter av atypisk sensorisk bearbetning på adaptiv funktion, då AST i det nuvarande 

urvalet troligtvis påverkar resultatet. Att fortsätta ärftlighetsstudier är viktigt för att få svar på i 

vilken utsträckning olika typer av sensoriska symtom har genetisk eller miljömässig grund, och 

vart fokus ska riktas för att finna orsaker. Evidens för en större genetisk grund skulle kunna 

möjliggöra tidigare insatser för riskfamiljer, och i förlängningen bidra till att reducera den 

negativa inverkan sensoriska symtom kan ha på personers vardag. Vidare skulle sådan 

forskning också kunna ge indikationer om vilka eventuella miljöfaktorer som bidrar till 

etablering och en potentiellt negativ utveckling av symtomen.  

 

I vår kännedom finns det idag ingen forskning som undersöker genetiskt eller miljömässigt 

bidrag till just sambandet sensoriska symtom och adaptiv funktion hos individer med AST. Det 

aktuella arbetet bidrar därmed till att rikta fokus mot ett sådant forskningsspår. Framtida studier 
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skulle också kunna jämföra tvillingar och icke-tvillingar med AST, för att se om själva 

tvillingskapet har någon effekt på exempelvis socialt samspel.     

 

Slutsats 
Resultaten från den aktuella studien bekräftar att autismspektrumtillstånd har en väsentlig 

negativ påverkan på individens funktionsnivå. Den för tillståndet vanligt förekommande 

atypiska bearbetningen av intryck, har som enskild faktor visat en mycket liten effekt på 

individens adaptiva funktion. Av de fyra bearbetningsprofilerna hade endast sensorisk 

känslighet en direkt effekt på funktionsnivå. Resultaten indikerar därmed att sensorisk 

känslighet eventuellt bidrar till en negativ påverkan, men ytterligare studier behövs för att 

bekräfta detta. Gällande grad av genetiskt bidrag till atypisk sensorisk bearbetning kunde inga 

slutsatser dras, då inga signifikanta samband kvarstod efter kontroll av familjefaktorer. Den 

aktuella studien utgör ett bidrag till kunskapen om sambandet mellan atypisk sensorisk 

bearbetning och adaptiv funktion. Arbetet är också en av de första studierna som undersöker 

aspekter av ärftlighet för detta samband. Studien kan i förlängningen ge ökad kunskap om AST 

och därmed bidra till förbättrad bedömning och precisare behandlingsinsatser.  
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