Parterapi og Asperger syndrom
Hva ser parterapeuter som nyttig i parterapi
der den ene har Asperger syndrom?
Aylin Gimzal Aure og Kari Viggen Taksdal

Hovedoppgave ved Psykologisk Institutt
UNIVERSITETET I OSLO
Våren 2019

II

Parterapi og Asperger syndrom
Hva ser parterapeuter som nyttig i parterapi der den ene har Asperger syndrom?

Aylin Gimzal Aure og Kari Viggen Taksdal

III

© Aylin Gimzal Aure og Kari Viggen Taksdal
2019
Parterapi og Asperger syndrom
Aylin Gimzal Aure og Kari Viggen Taksdal
http://www.duo.uio.no/
Trykk: Reprosentralen, Universitetet i Oslo

IV

Sammendrag
Forfattere: Aylin Gimzal Aure og Kari Viggen Taksdal
Tittel: Parterapi og Asperger syndrom
Veiledere: Nora Sveaass og Anne Marie Fosse Teigen
Formålet med denne studien var å undersøke hva parterapeuter opplever er nyttig i
parterapi der den ene har Asperger syndrom. Asperger syndrom er en gjennomgripende
utviklingsforstyrrelse som ligger under autismespekterforstyrrelser. Til tross for vansker med
kommunikasjon og relasjoner etablerer personer med Asperger syndrom parforhold. Vi tenker
at disse parene også kommer til parterapi for å søke om hjelp. Det finnes økende interesse i
utlandet som forsøker å belyse hva disse parene strever med, hvordan parforholdet oppleves for
disse parene og hva som kan være til hjelp i terapi. Denne studien er utført som et selvstendig
kvalitativt forskningsprosjekt med ønske om å øke oppmerksomhet på dette feltet i Norge og
belyse hva som kan være til hjelp i parterapi.
Vi har rekruttert fem parterapeuter til intervju etter snøballmetoden. Data fra disse
semistrukturte intevjuene ble analysert ved bruk av tematisk analyse etter fremgangsmåte
beskrevet av Braun og Clarke (2006). Det utkrystalliserte seg seks temaer som var viktige og
de er følgende: kunnskap, forutsigbarhet, tydelighet, aksept av forskjeller, terapeutens
årvåkenhet og konstante oppmerksomhet, skape trygghet. Resultatene indikerer at terapeuter
bør ha kunnskap om diagnosen og dens påvirkning i parforholdet, samt formidle kunnskap til
parene hvis parterapi skal være til hjelp. Terapeuten jobber med disse parene ved å skape
forutsigbarhet, tydelighet, trygghet og å vise årvåkenhet i terapirommet samt ved å jobbe med
aksept av parets forskjeller. På denne måten lærer parene å se problemer i forholdet på en ny
måte og de får mulighet til å håndtere vanskene i parforholdet på egen hånd utenfor
terapirommet.
Vi drøfter disse funnene i lys av relevant teori om parrelasjoner og trekker inn aspekter
fra eksisterende litteratur utgitt av parterapeuter med erfaring med par der den ene har Asperger
syndrom. Med bakgrunn i parterapeutenes beskrivelser og erfaringer i studien peker funnene
mot et behov for mer kunnskap og oppmerksomhet på dette temaet i Norge. Vi diskuterer
mulige implikasjoner for praksis.
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Forord
Motivasjonen til å skrive om parterapi der den ene har Asperger syndrom baserer seg
på personlig interesse fra en av forfatterne, som fikk muligheten til å observere et parforhold på
nært hold, der den ene ikke hadde en offisiell diagnose på dette tidspunktet. Gjentatte forsøk i
parterapi hos forskjellige terapeuter over lang tid har vært mest til skade enn til nytte for dette
paret. Forholdet tok slutt etter en konfliktfylt skilsmisse med ringvirkninger som fortsetter per
i dag.
Vi ønsker at oppgaven skal være til hjelp i parterapifeltet, og at oppgaven også vil være
til hjelp for parene, ved å øke bevisstheten rundt de vanskene disse parene opplever. Det har
ikke vært lett å skaffe informanter til prosjektet. Dermed ønsker vi å gi en stor takk til de som
har hjulpet oss med å komme i kontakt med potensielle parterapeuter, og til de terapeutene vi
har intervjuet. Deres kunnskap og engasjement med disse parene gjør en forskjell, og vi er svært
takknemlige for deres bidrag. Vi ønsker også å takke de potensielle informantene som viste
interesse men som ikke oppfylte kriteriene våre for å delta.
Vi har fått gleden av å ha to dyktige veiledere, Nora Sveaass og Anne Marie Fosse
Teigen, som bidro med kunnskap, erfaring og med stor fleksibilitet, tusen takk til dere!
Å skrive en slik oppgave sammen kan være krevende fordi det trengs godt samarbeid,
god forståelse av hverandre og hverandres behov til enhver tid. For oss har det vært en fin
opplevelse da vi fikk muligheten til å bli bedre kjent, samt utfordret hverandre på en god måte
som forhåpentligvis bidro til en bedre versjon av oppgaven. Vi ønsker med dette å takke
hverandre for godt samarbeid og vennskap. Stor takk til familiene våre som støttet og fortsetter
å støtte oss. Vi ønsker spesielt å takke Pablo for uvurderlig støtte i prosessen.
Til syvende og sist håper vi at oppgaven vil vekke interesse hos andre forskere slik at
det kan føre til mer kunnskap på dette feltet.
Aylin Gimzal Aure og Kari Viggen Taksdal
Oslo, april 2019
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1 Innledning
Følgende utdrag illustrerer opplevelsen av å leve sammen med en partner som har
Asperger syndrom (autismespekterforstyrrelse) og det kan også bidra til å forklare hvorfor vi
ønsker å skrive en oppgave om dette temaet.
Fra A-magasinet Aftenposten 6.nov 2009:
“Jeg er en kvinne i begynnelsen av førtiårene med tre barn som har levd med en slik mann i
mange år. Vi er to fine mennesker, men etter at vi fikk barn, var det som om problemene ble
uoverkommelige. Jeg –vi? –har prøvd og prøvd, gitt nye sjanser, grått og fortvilt, og prøvd
igjen. Jeg var uker fra å kaste inn håndkleet, i en erkjennelse av at jeg ikke har mer å gi,..–da
en liten fugl hvisket til meg; Les litt om Asperger, .. Jeg leste, og det som sto der, kunne jeg
skrevet selv. Absolutt alle brikker falt på plass…”
”….Å leve i et parforhold med en med Asperger kan føles som å være inne i en boble der man
til slutt blir helt verdiløs fordi man er fullstendig sultefôret på ting som andre tar helt for gitt;
å bli sett, å bli forstått, være et team, dele på ansvaret, ha prosjekter sammen. Følelsen av å
være en familie, en enhet, ikke bare individene inni et hus…”
”….Jeg sier ikke at livet er lett for Aspergeren i parforholdet, han har det uhyre krevende han
også. Han gjør så godt han kan, men aner ikke at hun gjør langt mer. Jeg vil, som du kanskje
skjønner, være dypt takknemlig for alt du kan bidra med av informasjon om potensielle
fagpersoner i Norge som kan støtte meg –oss, ham –videre. Jeg har prøvd hos fastleger, hos
terapeuter, interesseforeninger og spesialisthelsetjenesten. Det er som å møte et svart hull…
Er det virkelig ingen i Norge som kan noe om Asperger i parforholdet?”
Frode Thuens svar på dette innlegget “Hun må planlegge og gjøre alt for at familien skal
fungere. Noen samlivsproblemer har en diagnose.”
”….Om de som har diagnosen er en mangfoldig gruppe, blir det et enda større mangfold hvis
vi også tar med dem som har Aspergeraktige trekk. Særlig blant menn er det ganske mange som
utviser trekk som kan minne om Asperger. Og noen av disse mennene har høyst sannsynlig en
udiagnostisert tilstand. Med tiden vil det kanskje være mulig å skille klart mellom dem som har
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og dem som ikke har diagnosen. Men foreløpig er grensene nokså utydelige, og mørketallene
store. Og så vidt jeg vet, finnes det fortsatt ingen spesielle terapimetoder for par, hvor en av
partene har Asperger. I og med at de som har denne tilstanden kan fungere svært ulikt, er det
imidlertid all grunn til å tro at de også kan nyttiggjøre seg terapi i ulik grad. Men noen ganger
er kan hende kunnskap om tilstanden, og hvordan den kommer til uttrykk, det eneste som
egentlig nytter. I tillegg til åpenhet og tilgang på sosial støtte…(Thuen, 2009).
I innlegget fra Aftenposten beskrives en problemstilling som vi i denne oppgaven
ønsker å se nærmere på. Vi ønsker å undersøke hvilke tilnærminger som er nyttige i parterapi
når den ene partneren i forholdet har Asperger syndrom. Vi vil begynne med en grundig
beskrivelse av Asperger syndrom; hva det er som kjennetegner denne tilstanden, og hvordan
den blir diagnostisert og forstått. Deretter vil vi beskrive forskning på parrelasjoner; hva som
kjennetegner gode parforhold og forskning på parforhold der den ene har Asperger syndrom.
Asperger syndrom er en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse (American Psychiatric
Association, 2013). Det er en del av autismespekteret og er en relativt ny diagnose som først
kom i diagnosemanualen ICD-10 i 1992 og DSM-IV i 1994 (Kennedy, u.d.). Asperger syndrom
ble tatt ut av DSM-V i 2013 og ble istedenfor klassifisert under paraplybegrepet
autismespekterforstyrrelser. I denne oppgaven brukes likevel begrepet Asperger syndrom, fordi
personer som har fått denne diagnosen kjenner seg igjen i bruken av begrepet “Asperger” eller
“Aspi” og fordi begrepet fortsatt eksisterer i ICD-10 som brukes i Norge.
Atferdsmessige hovedkjennetegn ved autismespekterforstyrrelser er vedvarende svikt i
sosial forståelse og sosiale ferdigheter, emosjonell gjensidighet og kommunikativ atferd
(American Psychiatric Association, 2013). Kommunikasjonsferdigheter og det å kunne ta
andres perspektiv er viktige kriterier for å forstå, etablere og vedlikeholde nære relasjoner
(Byers, Nichols & Voyer, 2013). Personer i autismespekteret har vansker med
mellommenneskelige relasjoner, og det er blitt antatt at de sjelden gifter seg (Seltzer, Shattuck,
Abbeduto & Greenberg, 2004). Til tross for vansker med kommunikasjon og relasjoner, er det
anerkjent i dag at et økende antall personer med Asperger syndrom er interessert i, og etablerer,
parforhold (Strunz, Schermuch, Ballerstein, Ahlers, Dziobek & Roepke, 2017). I og med at
diagnosen er relativt ny, kan det finnes en del voksne personer som har gått under “radaren”,
det vil si ikke er blitt diagnostisert, eller som har fått diagnose i voksen alder. Dermed antas det
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at parterapeuter også vil kunne treffe par der den ene har fått eller kan tenkes å fylle kriteriene
for en Aspergerdiagnose.
Ved Asperger syndrom er det ingen generell forsinkelse av språk eller kognitiv utvikling
(World Health Organization, ICD-10, 1992). Slik sett kan tilstanden derfor sies å være en
“skjult” funksjonshemning. For parterapeuter kan det derfor være vanskelig å oppdage om
personer som kommer i parterapi har diagnosen eller viser trekk. I tillegg kan det hende at disse
personene gjennom årene har utviklet strategier for å kamuflere eller kompensere for sine
vansker. I følge Hull et al. (2017) kan det å strebe etter å tilpasse seg i en nevrotypisk (personer
utenfor autismespekteret) verden og ønske å se normal ut, samtidig opprettholde vellykket
kamuflering, kan forårsake økende grad av andre psykiske problemer, blant annet angst, hos
personer som har Asperger.
Parforhold der den ene har Asperger syndrom kan innebære psykiske konsekvenser for
den nevrotypiske partneren (Lewis, 2017). Det kan også tenkes å være vanskelig for barna og
familien rundt. Mange med Asperger syndrom har vanskeligheter med å forstå intuitivt hva den
andre kan tenke, vite eller føle, selv om de kan være i stand til å kompensere disse
vanskelighetene med intellektuelle ferdigheter. En terapeut som har kunnskap om Asperger
syndrom kan hjelpe par med å forstå deres forskjeller, likheter, behov og forventninger (Myhill
& Jekel, 2008).
Denne hovedoppgaven fokuserer på parterapeuters erfaringer med par der den ene
partneren har Asperger syndrom. Det ser ut til å være lite forskning på dette i Norge, både
hvordan disse parene har det og hva som tilbys dem. Pedersens (2017) masteroppgave i
familieterapi tar for seg hvordan det oppleves å være et par der den ene har diagnosen. Han spør
blant annet etter terapeutiske erfaringer disse parene har hatt. Han beskriver at ikke alle parene
har opplevd hjelpen som nyttig, og på bakgrunn av dette stiller han spørsmål om hvorvidt det
er behov for en parterapeutisk praksis som tar hensyn til at den ene har diagnosen (Pedersen,
2017).
Vi antar at svikt i sosiale ferdigheter og evne til emosjonell gjensidighet gjør både
parforhold og terapi utfordrende. Blant de mest anvendte parterapi-tilnærminger i dag er
emosjonsfokusert parterapi. Denne tilnærmingen fokuserer sterkt på åpen kommunikasjon om
følelser mellom partnerne. Med utgangspunkt i at det å snakke om følelser og forstå andres
følelser er vanskelig for personer med Asperger syndrom, vil slike tilnærminger ikke
3

nødvendigvis være de mest effektive for disse parene (Lorant, 2011, s. 38). Forutsetningene for
tradisjonell parterapi kan derfor hevdes ikke å være til stede. Vi mener at dette er et tema som
det er nødvendig å belyse. Dette understrekes av innlegget i Aftenposten, hvor det ble etterspurt
kunnskap og kompetanse om parforhold med Asperger i Norge. Av den grunn ønsker vi å
undersøke terapeuters erfaringer på dette området. Vi ønsker å undersøke hvorvidt terapeuters
erfaringer med slike par er annerledes enn deres erfaringer med nevrotypiske par og i så fall på
hvilke måter erfaringene med Aspergerpar skiller seg ut. Kan det være som Frode Thuen
hevder, at “noen samlivsproblemer har en diagnose?” Hvordan forholder parterapeuter seg
eventuelt til dette? Blir det viktig å øke bevisstheten hos parterapeuter rundt temaet? Videre vil
vi reflektere over implikasjoner dette kan ha for praksis. Til slutt er det ønskelig at oppgaven
kan bidra til håp for disse parene som innledningsvis har uttrykt et stort behov for hjelp fra
hjelpeapparatet.
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2 Asperger syndrom- en
autismespekterforstyrrelse
Autismespekterforstyrrelser

(ASF)

er

en

utviklingstilstand

med

vedvarende

utfordringer som knyttes til mangler i sosial interaksjon, verbal og non-verbal kommunikasjon,
samt stereotypisk atferd og snevre interesser. Alvorlighetsgraden av symptomene og effekten
av disse er forskjellige hos personer med ASF (American Psychiatric Association, 2018).
Forekomsten av Asperger syndrom oppgis å være syv til tolv per tusen barn i Norge.
Forekomsten hos gutter er tre til fire ganger hyppigere enn hos jenter (Norsk Helseinformatikk,
2018). Syndromet har en sterk arvelig komponent (Constantino, Zhang, Frazier, Abbacchi &
Law, 2010).

De

siste

tiårene

har

antallet

barn

som

diagnostiseres

med

autismespekterforstyrrelser økt betraktelig. Dette er sannsynligvis på grunn av økt kunnskap
om og oppmerksomhet rundt autismespekterforstyrrelser, i tillegg til bedre diagnostisering og
diagnostiseringsverktøy (Legeforeningen, 2017).
2.1 Historikk
Hans Asperger, en østerriksk barnepsykiater, observerte atferdsvansker i sosial samspill
hos en gruppe gutter i Wien Universitets barneklinikk og kalte dette atferdsmønsteret for
“autistisk psykopati”. Disse guttene, som hadde normal eller høy intelligens, viste blant annet
mangler i verbal og non-verbal kommunikasjon, hadde monotont toneleie, vansker med
øyekontakt, viste lite ansiktsuttrykk og hadde motoriske vansker. Barnas tale virket pedantisk,
var ofte enveis og rundt barnets interesseområder (Asperger, 1944). I 1981 lanserte Lorna Wing,
en britisk barnepsykiater, begrepet Asperger syndrom etter Asperger, i stedet for “autistisk
psykopati”, med tanke på at “psykopati” betyr abnormalitet i personlighet og kunne være
misvisende, fordi psykopati assosieres med sosiopatisk atferd (Wing, 1981).
Asperger syndrom kom første gang i diagnosemanualen som en selvstendig diagnose
under hovedkategorien “gjennomgripende utviklingsforstyrrelse” i ICD-10 “The ICD-10
Classification of Mental and Behavioural Disorders” (World Health Organization, 1992), hvor
man også finner barneautisme. Diagnosen kjennetegnes ved samhandlingsvansker, snevre
interesser og særegne atferdsmønstre uten klinisk signifikant forsinkelse i språklig eller
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kognitiv utvikling. I DSM-V defineres autismespekterforstyrrelser ved vansker i sosial
interaksjon, rigiditet i tenkning, og over- eller undersensitivitet til lys, lyder og teksturer i
omgivelsene (American Psychiatric Association, 2013).
2.2 Diagnosekriterier
Diagnosekriteriene for Asperger syndrom i ICD-10 (World Health Organization, 1992) som
brukes i Norge og Europa er følgende:
F84.5 Asperger syndrom
A. Fravær av klinisk signifikant, generell forsinkelse i eksplisitt eller implisitt (reseptiv)

språklig eller kognitiv utvikling. Diagnosen fordrer at bruk av enkle ord har funnet sted
ved toårsalderen eller tidligere, samt at kommunikative fraser har blitt brukt ved
treårsalderen eller før. Adaptiv atferd, evnen til å klare seg selv og nysgjerrighet overfor
omgivelsene i løpet av de første tre leveårene skal ligge på et nivå som samsvarer med
normal intellektuell utvikling. Den motoriske utviklingen kan være noe forsinket og
motorisk klossethet er vanlig (selv om det ikke er et nødvendig diagnostisk kriterium).
Spesielle evner som ofte relateres til unormal opptatthet er vanlig, men kreves ikke for
diagnose.

B. Det er kvalitative avvik i gjensidig sosialt samspill (kriterier som i barneautisme), minst

to av følgende:
a. mangel på adekvat bruk av øyekontakt, ansiktsuttrykk, kroppsholdning og
gestikulering i regulering av det sosiale samspillet;
b. manglende evne til å utvikle vennskap med jevnaldrende (på en måte som er i
overenstemmelse med mental alder, til tross for tilstrekkelige muligheter) som
innebærer gjensidig utveksling av interesser, aktiviteter og følelser;
c. manglende sosio-emosjonell gjensidighet som viser seg ved nedsatt eller
avvikende reaksjon på andres følelser, eller manglende evne til å tilpasse atferd
i henhold til sosial kontekst, eller svak integrasjon av sosial, emosjonell og
kommunikativ atferd;
d. manglende spontane behov for å dele glede, interesser eller aktiviteter med andre
mennesker (for eksempel manglende behov for å vise, ta frem, og peke ut ting
til andre som er av interesse for personen).
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C. Individet utviser en uvanlig intens, begrenset interesse eller begrenset, repeterende, og

stereotypt atferdsmønster, interesser og aktiviteter (kriterie som i barneautisme;), minst
ett av følgende:
a. overdreven opptatthet av en eller flere stereotype og begrensede interesser, som
er unormale i innhold eller fokus; eller en eller flere interesser som er unormale
i intensitet og omfang, men ikke i innhold eller fokus;
b. tilsynelatende tvangsmessig opptatthet av spesifikke, ikke-funksjonelle rutiner
eller ritualer;
c. stereotype og repetitive motoriske bevegelser, som omfatter enten hånd- eller
fingerflapping eller vridninger, eller komplekse kroppsbevegelser;
d. opptatthet med deler av gjenstander eller ikke-funksjonelle deler av leketøy
(som deres lukt, berøring av overflaten, eller lyden/vibrasjonen som de
frembringer)
De siste to stereotype atferdsmønstre er imidlertid sjeldnere enn ved barneautisme.

D. Forstyrrelsen

kan ikke forklares ved andre varianter av gjennomgripende

utviklingsforstyrrelser: schizofreni enkel (F20.6); schizotyp lidelse (F21); obsessivkompulsiv lidelse (F42.-); tvangspreget personlighetsforstyrrelse (F60.5); reaktiv
tilknytningsforstyrrelse barndom (F94.1); udiskriminerende tilknytningsforstyrrelse
barndom (F94.2).
2.3 Fellestrekk ved autismespekterforstyrrelser
I det følgende beskriver vi to forståelsesmodeller for autismespekterforstyrrelser og
disse er theory of mind og sosial og emosjonell gjensidighet.
2.3.1 Theory of mind
Empati referer til individets reaksjoner på et annet individs opplevelser, og omfatter
både kognitive og affektive prosesser (Davis, 1983). Empati hjelper oss til å forstå og forutse
andre menneskers følelser, tanker og atferd slik at vi kan kommunisere effektivt i den sosiale
verden. Affektiv empati defineres som individets emosjonelle respons på andres affektive
opplevelser (Baron-Cohen & Wheelwright, 2004) og ser ut til å være en automatisk prosess
som skjer på et lavere nivå. Kognitiv empati defineres som evnen til å forstå andres perspektiv
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(Davis, 1983) og forstå andres mentale tilstand gjennom intellektuell forståelse eller
forestillingsevne uten nødvendigvis å kjenne andres emosjoner (Hogan, 1969). Det innebærer
blant annet “theory of mind” og perspektivtaking (aan het Rot & Hogenelst, 2014) og betraktes
som en prosess på et høyere mentalt nivå (Leiberg & Anders, 2006).
Begrepet theory of mind brukes omtrent likt som kognitiv empati. Et individ kan mangle
den ene formen for empati, men kan likevel besitte normale nivåer av den andre formen
(Rogers, Dziobek, Hassenstab, Wolf & Convit, 2007). Empati er avgjørende for å forstå andres
atferd og intensjoner, slik at vi kan tilpasse vår egen atferd i samspill med andre mennesker
gjennom å respondere på en hensiktsfull måte. Evnen til empati varierer hos personer, og antas
å være et stabilt personlighetstrekk, hvor noen viser bedre evne enn andre (Leiberg & Anders,
2006).
Et individ har theory of mind hvis vedkommende kan attribuere mentale tilstander til
seg selv og andre, har evnen til å forstå andres mentale tilstander som annerledes enn sine egne
(Premack & Woodruff, 1978), og er klar over at andres atferd kan forklares ut fra deres mentale
tilstander (Frith & Frith, 2003). Theory of mind hjelper oss til å lese andres kroppsspråk og ha
empati med andre, samt forutse andres atferd som om vi “leser” andres sinn (Gallagher & Frith,
2003).
Autismespekterforstyrrelser kjennetegnes ved mangler i mellommenneskelig samspill
og linkes til begrenset kognitiv empati, med andre ord manglende evne til theory of mind (aan
het Rot & Hogenelst, 2014). Baron-Cohen (1995, s.5) hevder at barn i spekteret lider av noe
han kaller “mindblindness” fordi disse ikke utvikler evnen til å “lese” andres mentale tilstand
på vanlig måte i forhold til jevnaldrende.
2.3.2 Sosial og emosjonell gjensidighet
Gjensidighet betyr å føle eller gi noe tilbake for det samme man selv mottar. Det trengs
gjensidighet i de fleste forhold hvis forholdet skal vedvare, det vil si at det er behov for både å
gi og ta (Aston, 2014, s.115). Sosialt samspill skjer gjennom sekvensiell turtaking og
sammenfallende emosjonell gjensidighet ved å speile andres emosjonelle uttrykk (Stevanovic
& Peräkylä, 2015).

8

Ett av de viktigste diagnostiske kriterier for Asperger syndrom er vedvarende mangel i
utvikling og fungering av sosial-emosjonell gjensidighet. For eksempel viser ungdommer med
Asperger syndrom vansker med grunnleggende sosial-emosjonell læring, som selv- og sosial
bevissthet og interpersonlige ferdigheter (Whitcomb, Rodrigues & Merrell, 2013, s. 218-219).
Redusert kapasitet for sosial gjensidighet hos en med Asperger syndrom oppfattes ofte
som “ekstrem egosentrisme” fordi de har vansker med kognitiv og emosjonell perspektivtaking. Mennesker med Asperger vil opptre “blinde” i sosiale situasjoner siden de ikke klarer å
forstå sosiale regler, eller forstå situasjonen og å vite intuitivt hva som kreves av dem sosialt
(Gilberg, 2002, s. 30). Flere forskere knytter sosial kognisjon til å ha theory of mind (BaronCohen, 2001). Atferd hos en med Asperger kan virke “egoistisk”, men dette er en del av
tilstanden, at de muligens ikke klarer å se sin atferd, som noen ganger er veldig ensidig. Dermed
kan de kreve at en samtalepartner er interessert og hører tålmodig på deres spesielle interesser,
eller de forventer at andre gjør visse ting slik de ønsker uten at dagsrutinen forblir uendret.
Denne atferden er egentlig en følge av diagnosen som gjør at de ikke klarer å leve seg inn i
andres følelser, og sette seg i den andres sko (Aston, 2014, s.115).
Noen personer med Asperger utvikler en gradvis evne til “rollespill” i forskjellige
situasjoner over kortere perioder. Andre lærer å imitere mennesker de kjenner godt, som en
“sosial kameleon”, men kommer til kort når de ikke har større repertoar tilpasset nye
situasjoner. Nettopp denne reduserte evnen i sosialt samspill på en rask, automatisk og intuitiv
måte vil komme tydelig frem (Gilberg, 2002, s. 30).
2.4 Komorbide lidelser ved Asperger syndrom
Ifølge

nyere

forskning

er

det

økende

enighet

om

at

gjennomgripende

utviklingsforstyrrelser kan ha en rekke overlappende tilleggsvansker. Flere psykiske
forstyrrelser er vanlige hos barn og voksne med autismespekterforstyrrelser og Asperger
syndrom.
I en undersøkelse av 112 britiske barn mellom 10 og 14 år med gjennomgripende
utviklingsforstyrrelser (autismediagnose) hadde 70 % minst én komorbid lidelse, og 41 %
hadde to eller flere. De vanligste diagnosene var sosial angstlidelse (29,2 %), ADHD (28,2 %)
og opposisjonell atferdsforstyrrelse (28,1 %) (Simonoff et al., 2008).
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I en annen undersøkelse med femti deltakere med Asperger syndrom/ høytfungerende
autisme i alderen 9 til 16 år, viste det seg at de mest fremtredende tilleggslidelsene var
atferdsvansker (44 %), angstlidelser (42 %) og tics-lidelser (26 %). Av disse hadde 32 % én
psykisk lidelse i tillegg til Aspergerdiagnose/ høytfungerende autisme, 14 % hadde to, og 8 %
hadde fire eller flere psykiske lidelser. Atferdsvansker, depressive lidelser og angstlidelser som
komorbide lidelser indikerte betydelig lavere funksjonsnivå hos personer (Mattila et al., 2010).
Kroniske angstlidelser hos voksne med Asperger syndrom kan følge personer allerede
fra tidlig barndomsalder, muligens på grunn av det ekstreme stressnivået som følger av de
daglige forsøkene på å tilpasse seg i den sosiale verden, mens en prøver å takle sensoriske
opplevelser og uforutsigbarhet (Attwood, 2015, s. 148). I følge Attwood (2015, s. 152-153) er
mange med Asperger sårbare for å utvikle depresjon. Dette kan ofte være en konsekvens av
ikke å føle seg forstått og akseptert, noe som kan påvirke selvtilliten, og kan føre til mental
utmattelse.
Som det fremgår av det foregående vil mange av de mest karakteristiske trekkene ved
mennesker med en Aspergerdiagnose ha store konsekvenser for relasjonen mellom dem og
andre. Vi vil i det følgende gjennomgå forskning som omtaler relasjoner og betingelser for
dette, for deretter å presentere forskning om parrelasjoner der en har Asperger syndrom.
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3 Teoretiske perspektiver og
forskning på parrelasjoner
3.1 Hva skal til for å få et godt parforhold?
I det følgende vil vi gjennomgå hovedtrekk fra parpsykologisk og parterapeutisk
forskning som beskriver kjennetegn ved gode parforhold, hva som antas å være “limet” i varige
forhold og hvordan man kan snu en eventuell negativ utvikling.
3.1.1 Teori basert på longitudinelle studier av par
John Gottman har forsket på parforhold siden 1970-tallet. Han har studert nygifte par
samt par som har vært sammen lenge, og forskningen har vist at parforholdets utvikling over
tid kan predikeres med over 90 % nøyaktighet (Gottman, 1999). Gjennom kombinasjoner av
observasjonsstudier av par, selvrapport, intervjuer og fysiologiske målinger har han arbeidet for
å avdekke hva som gjør at noen par klarer å holde sammen mens andre ikke gjør det (Gottman,
Ryan, Carrère & Erley, 2002).
Basert på longitudinelle studier av flere tusen par har Gottman utviklet teorien om det
solide samlivshuset. Denne teorien sammenfatter de viktigste elementene for å bygge og
opprettholde et velfungerende forhold. Forskningen antyder at tilfredshet i parforholdet er
knyttet til et høyt nivå (eller økning) av positiv affekt og et lavt nivå (eller reduksjon) av negativ
affekt. Tilstedeværelse av positiv affekt i dagligdagse interaksjoner er spesielt viktig. Gottman
hevder at par som holder sammen viser omtrent fem ganger så mye positive interaksjoner som
negative. Hvordan bygges positiv affekt i parforholdet? Parets vennskap er grunnleggende. De
første tre nivåene i Gottmans teori former grunnlaget for å etablere vennskap som fører til
positiv affekt i parforholdet. Disse tre er kjærlighetskart, som innebærer det å vise interesse og
forståelse for partnerens indre verden, å uttrykke ømhet og beundring for hverandre, og det å
vende seg mot hverandre istedenfor å snu seg fra hverandre i daglige kontaktforsøk (Gottman
et.al., 2002). I de nyere versjonene av teorien understreker Gottman at alle nivåene i det solide
samlivshuset på hver sin måte er med på å styrke tillit (Gottman, 2011).
Videre har Gottman studert konflikthåndtering i parrelasjoner og funnet at det finnes to
typer konflikter i forhold; de som har en løsning og de som ikke har det. Han fant at 69 % av
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konflikter hos par ikke er mulige å løse og forblir langvarig uenighet. Grunnen er varige
forskjeller mellom de to i paret, for eksempel ulikheter i personlighetstrekk. Det som ser ut til
å være viktig i håndteringen av dette er hvorvidt paret kan etablere en dialog rundt disse
uløselige problemene. Par som klarer dette, klarer over tid også å møte disse konfliktene med
mer humor og aksept. Klarer de ikke det blir konflikten fastlåst, noe som enten fører til et høyt
nivå av negativ affekt, eller emosjonell distanse. Det er altså ikke løsningen av konflikter, men
reguleringen av disse, som er viktig (Gottman et al., 2002).
I tillegg til grunnleggende positiv affekt og regulering av konflikter, karakteriseres
stabile parforhold av at paret skaper et felles meningssystem. Når det å bygge et godt vennskap,
håndtere varige forskjeller, og å skape felles mening er tilstede i parforholdet, vil paret i større
grad klare å holde sammen (Gottman et al., 2002).
3.1.2 Tilfredshet i parforhold
Menneskets behov for å høre til er en sterk og grunnleggende motivasjon. Etablering og
vedlikehold av gode nære relasjoner er avgjørende for et godt liv, mens mangel på gode nære
relasjoner relateres til dårlig helse og velvære (Baumeister & Leary, 1995).
Følelsesmessig og seksuell intimitet i et parforhold er viktige aspekter for parets
tilfredshet i relasjonen og brukes ofte for å definere parets generelle følelse av nærhet til
hverandre (Yoo, Bartle-Haring, Day & Gangamma, 2014). Tilfredshet i ekteskapet korrelerer
positivt med parets opplevelse av intimitet (Greeff & Maalherbe, 2001). Yoo et al. (2014) viser
i sin forskning at når paret er seksuelt tilfreds er de også emosjonell tilfreds, mens parets
emosjonelle tilfredshet ikke har signifikant betydning på seksuell tilfredshet. Når partene er
emosjonelt og seksuelt tilfredse vurderer de kommunikasjonen seg imellom samt relasjonen
som helhet som bedre.
Hvordan man trives i parforholdet har betydning for ens opplevelse av livskvalitet.
Mannens tilfredshet i ekteskapet øker når partneren også rapporterer et godt ekteskap, samt
flates ut når hun rapporterer lavere tilfredshet i ekteskapet (Carr, Freedman, Cornman &
Schwarz, 2014). Selv om det å forstå partneren er kjernen i nære relasjoner, er den subjektive
følelsen av at en forstår og forstås av partneren, viktigere for et godt forhold enn å ha nøyaktig
kunnskap om partnerens egenskaper og atferd (Pollmann & Finkenauer, 2009). Forskning viser
at å føle seg emosjonelt ensom er mer smertefull enn å føle seg sosial ensom (mangel på sosiale
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relasjoner). Dermed er emosjonell ensomhet en sterkere negativ prediktor for livstilfredshet
(Salimi, 2011).
3.1.3 Parforholdet som tilknytning
Tilknytningsteori ble opprinnelig utviklet av John Bowlby i 1958, en britisk psykiater
og psykoanalytiker, og teorien ble publisert i en rekke av hans tre bøker i 1969, 1973, 1980.
Han prøvde å forstå den sterke stressreaksjonen hos spedbarn som ble adskilt fra sine foreldre.
I følge Bowlby er ikke mennesker født med en “tabula rasa” (blank tavle), tvert imot med en
rekke primitive motivasjonelle atferdssystemer som er klare til å bli aktivert for å hjelpe nyfødte
å orientere seg. Disse atferdssystemene danner også byggesteinene til den utviklingen av
tilknytning mellom spedbarn og betydningsfulle omsorgspersoner som mor (Bowlby, 1997, s.
265).
Tilknytning kan defineres som et emosjonelt bånd som varer over tid og rom mellom et
menneske og en betydningsfull annen. Et spedbarn forsøker å oppnå og opprettholde en viss
grad av nærhet med tilknytningspersonen gjennom aktiv søking av kontakt med personen ved
å komme nærmere, følge etter vedkommende eller gjennom klynging, gråting, roping eller smil.
Fra et evolusjonsperspektiv forstås tilknytning mellom barn og mor som noe som sikrer artenes
overlevelse. Barnet med en trygg tilknytningsstil bruker moren som en trygg base for å utforske
ukjente omgivelser og reagerer ikke med aversive affekter ved kort adskillelse fra mor, men
tvert imot viser glede ved gjenforening. Det motsatte observeres der barna har en utrygg stil,
enten ambivalent eller unnvikende (Ainsworth & Wittig, 1969).
Selv om Bowlby hovedsakelig hadde fokus på utvikling av tilknytning mellom spedbarn
og betydningsfulle omsorgspersoner, mente han at tilknytningsatferd karakteriserer mennesker
fra “vugge til grav” (Bowlby, 1979, s. 129). Dette synet ble allikevel først studert av Hazan og
Shaver (1987) som konkluderte med at emosjonelle bånd mellom to voksne i et romantisk
forhold hadde samme preg av tilknytningsatferd som mellom spedbarn og dets omsorgsperson.
I følge Hazan og Shaver er romantisk kjærlighet mellom to voksne en bio-sosial
tilknytningsprosess, hvor et emosjonelt bånd mellom to voksne personer etableres, tilsvarende
tilknytningsbåndet mellom spedbarnet og omsorgspersonen. Gjennom gjentatte samspill med
tilknytningspersonen danner barnet mentale representasjoner om seg selv, andre og sosialt liv,
slik at han eller hun kan forutse om betydningsfulle andre er tilgjengelige når det trengs (Hazan
& Shaver, 1994). Disse mentale representasjoner sier noe om vi kan stole på betydningsfulle
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andre, om de er der for oss samt hvordan vi tillegger verdi til oss selv og om vi er verdt å bli
elsket (Johnson, 1999). Den tilknytningsstilen som utvikles i barndommen videreføres i voksen
alder og viser seg mellom romantiske partnere. Hazan og Shaver rapporterer at en persons
tilknytningsstil holder seg relativt stabil over tid, noe som viser seg ved at forekomsten av ulike
tilknytningsstiler er omtrent det samme i voksen alder som i barndommen; 56 % trygg-, 24 %
unnvikende-, 20 % engstelig/ambivalent. Personens tilknytningsstil overfor en partner blir
delvis videreføring av tidlig utviklet mentale representasjoner basert på samspillserfaringer med
omsorgspersoner (Hazan & Shaver, 1987).
I de siste tiårene er tilknytningsteorien i enda større grad blitt benyttet i parterapi for å
kunne forstå vansker i parrelasjon og hjelpe voksne i et kjærlighetsforhold (Henriksen & Thuen,
2012).
På hvilken måte får disse modellene for par og parforhold konsekvenser for parterapi?
Modellene fokuserer på hvordan paret responderer emosjonelt på hverandre og betydningen av
det følelsesmessige båndet mellom partnerne, og dette danner grunnlaget for en mye anvendt
parterapitilnærming, emosjonsfokusert parterapi.
3.2 Emosjonsfokusert parterapi
Emosjonsfokusert (EFT) parterapi benytter tilknytningsteorien for å forstå parets
emosjoner og behov. Terapien anerkjennes som en av de mest effektive evidensbaserte
parterapier i dag. I følge EFT oppstår problemer i parrelasjon når paret utvikler et negativt og
rigid samspillsmønster over tid, hvor paret ikke klarer å respondere adekvat på hverandres
tilknytningsbehov. Dette resulterer i økning av negative følelser overfor hverandre, mens et
trygt tilknytningsbånd svekkes (Dalgleish et al., 2015). EFT parterapi bruker humanistiske og
systemiske prinsipper for å hjelpe paret til å skape et tryggere tilknytningsbånd seg imellom
(Wiebe & Johnson, 2016). Partene inviteres til å utforske sin emosjonelle opplevelse i
terapirommet gjennom å oppdage de primære følelsene som ofte er skjult for ens bevissthet og
som heller kommer til uttrykk i mer overfladiske, såkalte sekundære følelser (Wiebe & Johnson,
2016). Mens den primære følelsen kan være frykt for å bli forlatt og behovet for trygg
tilknytning, kan sekundærfølelsen være sinne overfor partneren. Sekundærfølelsen kommer til
uttrykk ved å angripe eller trekke seg vekk fra partneren. Det bidrar over tid til etablering av
parets negative samspillsmønstre (Byrne, Carr & Clark 2004).
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I terapitimen oppfordres par til å dele disse primære følelsene med hverandre mens de
lærer å lytte og respondere til hverandre på en åpen og inntonet måte (Wiebe & Johnson, 2016).
Disse nye emosjonelle erfaringene bidrar til utvikling av tillit, følelsesmessig tilgjengelighet og
imøtekommenhet fra partneren. Dette er byggesteiner for å etablere et trygt bånd i parrelasjonen
(Johnson & Talitman, 1997). Wiebe og Johnson (2016) kaller også dette for en ny emosjonell
“musikk” i parrelasjon, som langsomt setter i gang en ny “dans” mellom partnerne. Parets tillit
til parforholdet øker når tilknytningsbåndet styrkes, og dette gir økt tilfredshet i parforholdet
(Dalgleish et al., 2015).
Terapeutrollen i EFT handler om å jobbe med partene som en prosessveileder innenfor
åtte til tjue samtaler, der parforholdet defineres på nytt gjennom etablering av nye opplevelser
og samspill (Johnson, 1999). I EFT jobber terapeut og par gjennom tre ulike faser. I den første
fasen, ofte kalt deeskaleringsfasen får par et meta-perspektiv gjennom identifisering av sine
konfliktmønstre, og en forståelse av hvordan disse opprettholder parets vansker og emosjonelle
utrygghet. I neste fase jobber par seg gjennom etablering av nye emosjonelle erfaringer der de
oppfordres til å bli kjent med og uttrykke sine tilknytningsbehov. I konsolideringsfasen får paret
hjelp til å praktisere den nye åpenheten og sårbarheten for å løse problemer og etablere en
parhistorie gjennom mestring av disse problemene (Johnson, referert i Wiebe & Johnson, 2016).
Sue Johnson (2006) er uenig i Gottmans kvantifisering av positive versus negative
utspill i parforholdet. Det handler mer om kvaliteten på utspillene enn om antallet, mener hun.
EFT studier har vist at terapien også har gode effekt på parrelasjon med sammensatte
problemer, for eksempel med depressive symptomer relatert til parrelasjon, eller ved trauma
relaterte symptomer, samt når partene selv opplever sykdom hos selv eller hos noen andre nære
personer i familien (Wiebe & Johnson, 2016).
3.3 Hvorfor oppsøker par parterapi?
Forskning på parterapi viser at det er høy grad av samtidig forekomst av relasjonelle og
individuelle problemer når par oppsøker hjelp (Snyder & Halford, 2012). Vanlige rapporterte
grunner til at par oppsøker terapi er problemer knyttet til kommunikasjon, mangel på emosjonell
hengivenhet, og mangel på fysisk intimitet eller sex (Doss, Simpson & Christensen, 2004;
Boisvert, Wright, Tremblay & McDuff, 2011). Innad i paret kan det herske stor uenighet
mellom partene når det gjelder grunner for å oppsøke terapi (Doss et al., 2004). Kvinner
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rapporterer om flere relasjonsproblemer enn menn, og flere grunner for å søke terapi. Menn
rapporterer i større grad om problemer relatert til kritikk fra partneren sin (Boisvert et al, 2011).
Helmeke og Sprenkle (2000) undersøkte hvilke betydningsfulle øyeblikk paret anså som
avgjørende i terapien. Det viste seg at det var liten overensstemmelse mellom partnerne i hva
de vurderte som avgjørende. Partene var ofte ikke bevisste på hva den andre vurderte som viktig
i det hele tatt. Hva som er meningsfylt for den ene behøver ikke være det for den andre.
Parterapi fungerer bedre for noen par enn for andre. Generelt viser forskning at jo mer
alvorlige relasjonsproblemene er ved oppstart av terapi, desto dårligere respons har paret på
terapien. Det er sannsynlig å anta at godt resultat av en parterapi i større grad kan forventes når
problemene ikke er for alvorlige, ikke har vart over for lang tid, og når det er et sterkt ønske om
å bevare forholdet. Når kvinnen søker mye nærhet fra partneren og mannen i større grad trekker
seg tilbake, er parterapi mindre effektivt (Halford, 2006).
Vi skal i det følgende se nærmere på forskning på parforhold der den ene partneren har
Asperger syndrom eller autismespekterforstyrrelse.
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4 Asperger syndrom og parforhold
Ut fra det vi nå har presentert om Asperger syndrom og om forskning på parrelasjoner
kan vi anta at mangel på emosjonell gjensidighet, og det å forstå andres perspektiv vil være
utfordrende i nære relasjoner. Hva kan disse vanskene bety i et parforhold der den ene har
Asperger?
Det er gjort noe forskning på området. Pedersen (2017) har gjort en studie av hvordan
det oppleves å være et par der den ene har en autismespekterdiagnose. Han finner at partneren
opplever ensomhet på grunn av manglende bekreftelse og avstand i relasjonen, og fordi det er
vanskelig for andre å forstå. Begge parter rapporterer om følelser av utilstrekkelighet.
Aspergerpartneren kan føle seg anklaget, mens den nevrotypiske har en opplevelse av ikke å nå
frem til den andre. Den nevrotypiske partneren forteller at de føler på savn, og en sorg over at
ting er som de er. Paret beskriver vansker med samspill og kommunikasjon og at det trengs mye
planlegging og praktisk tilrettelegging i hverdagen. Aksept og anerkjennelse av forskjellene
dem imellom trekkes frem som viktig for å få parforholdet til å fungere (Pedersen, 2017).
En annen studie finner at i slike parforhold er paret ofte avhengig av den nevrotypiske
partnerens instruksjoner og forklaringer overfor Aspergerpartneren i kommunikasjonen. Dette
knytter seg til partenes ulike behov. Den partneren som har Asperger har ofte behov for å unngå
vanskelige samtaler og trekker seg unna, mens den nevrotypiske partneren har et behov for å
komme nærmere og å føle seg emosjonelt knyttet til den andre. Dette behovet for gjensidighet
fra den nevrotypiske, samt manglende respons fra den andre, får de nevrotypiske partnerne til
å instruere for responser for å forsøke og få tilfredsstilt behovet for tilknytning (Wilson,
Beamish, Hay & Attwood, 2014). En studie av hvordan det oppleves å være partner til en med
Asperger, viser at partnerne ofte strever med ensomhet i parforholdet og et økende ubehag i
relasjon til partneren. På grunn av at trekk ved Asperger kan være usynlige i sosiale situasjoner,
blir partnerens følelse av ubehag vanskeligere å se og å forstå, og partneren kan ende opp med
en følelse av isolasjon (Deguchi & Asakura, 2018). Renty og Roeyers (2006) finner at uformell
støtte er viktig for tilfredshet hos begge parter i parforhold der den ene har Asperger.
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4.1 Cassandrasyndrom
Begrepet Cassandrasyndrom ble benyttet inntil nylig for å definere langvarig psykisk
belastning hos et familiemedlem, ofte partneren til en voksen med Aspergerdiagnose. Dette
familiemedlemmet, den nevrotypiske, kan oppleve traumeaktige psykiske belastninger som
følge av å leve sammen med en som har diagnose.
Navnet Cassandra kommer fra den greske mytologien. Cassandra hadde evnen til å
forutsi fremtiden. Etter at hun avviste guden Apollons tilnærmelser, fikk hun en forbannelse
over seg slik at hun ikke klarte å overbevise andre og ingen ville lenger tro på henne. Når en
nevrotypisk partner søker profesjonell hjelp i parforholdet, blir de ikke trodd eller validert selv
om de forteller sannheten. Dette forårsaker ekstra belastninger for den nevrotypiske partneren.
Ved langvarig stress kan de utvikle lav selvtillit, frustrasjon, angst og depresjon, som blir kalt
Cassandrasyndrom.
Nylig ble begrepet Cassandrasyndrom erstattet med et nytt begrep, Pågående
Traumatisk Relasjonssyndrom, som definerer kronisk og repeterende psykologiske traumer
personer opplever i et slikt nært forhold.
De vanskene som nevrotypiske familiemedlemmer erfarer hjemme blir ofte benektet av
den med Asperger syndrom. Profesjonell støtte kan hjelpe disse familiemedlemmene på en
effektiv måte gjennom forståelse og validering, samt ved å gi informasjon og utdanning
(Families of Adults Affected by Asperger’s syndrome [FAAAS*], 2010).
Vi ønsker å undersøke hvordan parterapeuter opplever det å arbeide med disse parene i
terapi og hva terapeutene trekker frem som viktige for at parene skal ha det bra sammen.

*FAAAS, forening for familier med voksne som er rammet av Asperger ble etablert i 1997 i USA.
Foreningens mål er blant annet å gi støtte til familiemedlemmer, som har en voksen familiemedlem med Asperger
syndrom. Dele kunnskap blant befolkning for å øke bevissthet om Asperger syndrom i voksen alder samt øke
bevissthet blant medisinske samfunn som er i direkte eller indirekte kontakt med familier der den ene har Asperger
syndrom om hvordan den nevrologiske lidelsen påvirker “hele” familien.
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5 Metode
5.1 Valg av metode
Formålet med studien var å undersøke hvordan parterapeuter opplever det å jobbe med
par der den ene har Asperger syndrom og hvordan de håndterte det å hjelpe disse parene i
praksis. Forskningsspørsmålet vårt var følgende: “Hva opplever parterapeuter er nyttige
tilnærminger i parterapi når den ene parten har Asperger syndrom, og på hvilke måter er disse
tilnærmingene nyttige?” For å svare på dette benyttet vi kvalitativ metode. Kvalitative metoder
er et samlebegrep for en forskningstilnærming som fokuserer på en helhetlig og fortolkende
analyse av et forskningstema, hvor informantenes forståelse og perspektiv fremheves (Svartdal,
2009, s. 139). Vi benyttet intervju for å få kunnskap fra terapeuter om deres måter å jobbe på,
da intervjuer gir mulighet for å få inngående informasjon om et relativt avgrenset tematisk
område. Vi brukte semistrukturerte intervjuer. Semistrukturerte intervjuer inneholder noen
spørsmål og punkter av interesse, men det er mulighet for improvisasjon underveis ved at
temaer kan utdypes (Svartdal, 2009, s. 144-145). Slik sett ville vi få en god forståelse av og
refleksjoner rundt hva som er nyttig i terapirommet med disse parene. Vi benyttet tematisk
analyse i oppgaven, som beskrives nærmere i analysedelen. Reliabilitet og validitet drøftes i
diskusjonsdelen.
5.2 Utvalg og rekruttering
Vi benyttet strategisk utvalg og valgte informanter som hadde de erfaringene vi var
interesserte i å høre mer om, i tråd med problemstillingen (Thagaard, 2009, s.55). Først skaffet
vi oss en oversikt over familievernkontorer på Østlandet. Det var ti kontorer, som vi deretter
kontaktet via mail. Her ga vi uttrykk for at vi ønsket å intervjue terapeuter med erfaring med
parterapi der den ene har Asperger syndrom. Vi ønsket å begrense oss til Østlandet fordi vi i
utgangspunktet ville gjennomføre intervjuene ansikt til ansikt. Vi fikk svar fra fire kontorer.
Fra ett av familievernkontorene fikk vi tilbakemelding om at de ikke fokuserer på diagnoser.
Fra et annet kontor fikk vi svar om at de ikke kartlegger slike typer henvendelser, men at
inntrykket deres er at det er få par som kommer og presenterer en slik problemstilling. Ett av
kontorene hadde erfaring med problemstillingen og de viste interesse for prosjektet vårt, men
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ønsket ved nærmere ettertanke ikke å delta fordi de ikke syntes de hadde nok erfaring. Vi fikk
positivt svar fra ett familievernkontor.
Parallelt med at vi kontaktet familievernkontorene, tok vi kontakt med flere
kompetansesentre som har kunnskap om autismespekterforstyrrelser, for å undersøke hva slags
forskning som finnes på området parterapi og Asperger. Vi kontaktet Autismeforeningen, Spiss,
Nevsom og Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes og narkolepsi. Ingen
av disse hadde spesifikk kunnskap om Aspergerpar i parterapi. Fra ett av sentrene fikk vi tips
om en informant som kunne være aktuell. Vi fikk også tips om en annen som kunne ha mer
informasjon. Vi tok kontakt med han, han hjalp oss å videreformidle forespørselen vår og vi
fikk en informant via han. Vi var også i kontakt med tre andre mulige informanter, men disse
ble utelatt da de enten jobbet hovedsakelig med psykoedukasjon, eller hadde jobbet med par,
men der det ikke var sikker diagnose.
Rekrutteringen ble etter hvert foretatt via snøballmetoden, hvor forskeren spør etter
forslag til andre potensielle deltakere som kan inviteres til studien (Magnusson & Maracek,
2015, s. 38). Vi endte opp med fem informanter, fra ulike yrkesgrupper og arbeidssteder. Av
disse var tre kvinner og to menn. To av disse jobber i familievernkontoret, to driver privat
praksis, mens én jobber i spesialisthelsetjenesten. Alle er å betrakte som erfarne terapeuter. Av
disse var det ingen psykologer.
5.3 Intervjuguide og gjennomføring av intervjuene
Vi ønsket å få omfattende beskrivelser av hvordan terapeutene jobber. Spørsmålene i
intervjuguiden delte vi inn i ulike tematiske områder. Disse var informantens bakgrunn,
terapeutens forståelse og opplevelse av det å arbeide med par der den ene har
Aspergerdiagnose, terapeutens opplevelse av spesifikke utfordringer for disse parene,
terapeutens forståelse av hva som er hjelpsomt i terapi med disse parene, terapiens mål og håp,
og kunnskap på området, terapeutfaktorer og implikasjoner for praksis (se vedlegg 3).
Intervjuene ble utført i løpet av desember 2018 og januar 2019. Tre av intervjuene ble
gjort ansikt til ansikt, og to over telefon på grunn av stor avstand. Intervjuene tok cirka
halvannen time, fra 1 time og 15 minutter til nesten 2,5 timer. De ble tatt opp på lydbånd og
transkribert fortløpende. Informasjonsskriv og samtykkeskjema ble sendt ut på forhånd. Under
intervjuene delte vi det slik at den ene av oss stilte spørsmålene fra intervjuguiden, mens den
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andre var friere til å komme med oppfølgingsspørsmål og be om nærmere beskrivelser og
eksempler. Slik sett forsøkte vi å følge opp det som ble fortalt samtidig som vi hadde en struktur
på intervjuet. Vi stilte en del oppfølgingsspørsmål underveis. Det siste intervjuet vi foretok,
samt den siste delen av et annet intervju, ble utført av kun én av oss, på grunn av tid.
5.4 Transkribering
Intervjuene ble transkribert av én av oss. Alle lydfilene er lyttet til av begge gjentatte
ganger. Der vi hadde problemer med å høre hva som ble sagt på lydbåndet har vi samarbeidet
om å forstå hva som ble sagt. I transkriberingsprosessen valgte vi å inkludere informantenes
pauser, nølinger, gjentakende ord, halve setninger, latter, trykk på ord osv. I oppgaven har vi
redigert dette og ikke tatt med disse små observasjonene, siden det er innholdet av det
informantene sier som er av interesse. Det som er viktig er at transkriptet bevarer informasjonen
vi trenger, og på en måte er "sann" i forhold til det som kom frem i det opprinnelige materialet
(Braun & Clarke, 2006).
5.5 Analyse
Vi benyttet tematisk analyse etter fremgangsmåte beskrevet av Braun og Clarke (2006).
Dette er en metode for å identifisere, analysere og rapportere mønstre (temaer) i kvalitativt
datamateriale for å få frem kunnskap som kan belyse forskningsspørsmålet. Vi brukte en
induktiv tilnærming, som er en datadrevet form for tematisk analyse hvor kodingen foregår uten
å få dataene til å passe inn i en allerede eksisterende teori. Vi ønsket å ha en åpen holdning i
møtet med materialet og å gi en fyldig tematisk beskrivelse av hele intervjumaterialet for å
identifisere fremtredende og viktige temaer. Dette kan være en spesielt nyttig metode ved
undersøkelse av et område som er lite forsket på (Braun & Clarke, 2006), noe vi anser vårt tema
for å være. I tillegg tok vi i bruk en semantisk tilnærming ved identifisering av temaene, da
dette baserer seg på bruk av informantenes eksplisitte mening i data istedenfor å lete etter latent
(underliggende) mening (Braun & Clarke, 2006). I tråd med Braun og Clarkes (2006)
fremgangsmåte for tematisk analyse arbeidet vi oss gjennom seks faser som presenteres i det
følgende.
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Fase 1- Gjøre seg kjent med datamaterialet
Første fase av analysen handler om å gjøre seg godt kjent med datamaterialet (Braun &
Clarke, 2006). I denne fasen har vi hver for oss lest gjennom alle transkripsjonene flere ganger
i sin helhet med tanke på å se etter mening og mønstre. Vi leste først intervjuene uten å ta
notater. I gjennomlesingen av datamaterialet så vi blant annet etter om det er noe som skiller
seg ut i arbeidet med disse parene. Er det spesifikke utfordringer i terapi? Hva sier terapeutene
at de trenger for å jobbe med disse parene, hva opplever de som viktig? Vi dannet oss inntrykk
av ting som gikk igjen i flere av intervjuene, samt ting som skilte seg ut. Etter hvert noterte vi
ned utsagn vi festet oss ved, samt mulige temaer av interesse. Vi utvekslet ideer om hva som
kunne være viktige temaer underveis og markerte ideer for koding, som er neste fase.
Fase 2- Koding
Koding er en prosess som kan bidra til å identifisere noe av interesse i datamaterialet
som belyser forskningsspørsmålet (Clarke, Braun & Hayfield, 2015, s. 234). En kode er et
grunnleggende element ved datamaterialet som kan analyseres på en meningsfull måte i forhold
til fenomenet som studeres (Braun & Clarke, 2006). Kodingen i oppgaven ble gjennomført ved
å lese hver enkelt setning og oppsummere det viktigste som informantene ønsket å formidle ved
å bruke deres egne ord i stikkordsform eller frase som ble notert ved siden av teksten. Flere
setninger etter hverandre dannet noen ganger samme kode siden de innholdsmessig formidlet
noe av det samme. I denne fasen satt vi først hver for oss og jobbet med materialet, før vi møttes
og sammenlignet hverandres koder. I løpet av analysen utviklet vi nye koder, mens noen ble
slått sammen eller fjernet. For eksempel ble kodene "lage trygg atmosfære", "de er ekstra
utrygge" og "skape trygghet" slått sammen, og ble til kodenavnet "skape trygghet". Vi endte
opp med en lang liste med koder. Denne fasen har gitt grunnlaget for dannelsen av temaer.
Fase 3- Temadannelse
Tredje fase består av å sortere koder og gruppere disse i hovedtemaer og undertemaer
etter meningsinnhold (Braun & Clarke, 2006). Denne prosessen var omfattende fordi kodene
som ble gruppert under ulike temaer og undertemaer også var aktuelle koder på tvers av
temaene. Vi satte oss sammen og sorterte alle kodene inn i foreløpige kategorier, som vi skrev
inn på et stort ark. Deretter forsøkte vi å se mulige sammenhenger mellom de ulike kategoriene,
og brukte piler og skrev notater for å prøve og klargjøre. Vi slo sammen kategoriene i mindre
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kategorier underveis og lagde slike ark i flere omganger. Vi begynte å danne tematiske kart som
gjorde det tydeligere for oss å se sammenhenger mellom kategoriene. Ikke alle temaene har
tilstrekkelig antall støtte fra alle deltakere, men vi så ikke dette som avgjørende i
temadannelsen, da vi identifiserte temaer basert på innholdsmessig signifikans fremfor
frekvens. For eksempel skilte temaet “terapeutens årvåkenhet og konstante oppmerksomhet”
seg ut som et viktig tema i oppgaven selv om ikke alle informantene i like stor grad var opptatt
av det i intervjuet.
Fase 4- Gjennomgå temaer
Fase 4 handler om å gjennomgå potensielle temaer og etterprøve om de forblir et tema,
for eksempel gjennom vurdering av om det finnes nok data til å støtte et tema, eller om noen av
temaene kan slås sammen (Braun & Clarke, 2006). I denne fasen har vi gjennomgått
datamaterialet under hvert tema og vurdert om de danner en sammenhengende fortelling, et
mønster. Vi har lest gjennom hele datamaterialet fra intervjuene for å vurdere temaene opp mot
datamaterialet, samt for å kontrollere om potensielle koder ble utelatt. Det resulterte i at vi slo
sammen noen av de temaene vi allerede hadde eller valgte å dele opp andre temaer i flere atskilte
temaer. For eksempel slo vi sammen “rigiditet” og “forutsigbarhet” til ett tema, som ble
forutsigbarhet. Terapeutene beskriver at personer med Asperger ofte kan bli veldig rigide, noe
som betyr at de trenger større grad av forutsigbarhet, derfor slo vi sammen disse til én kategori.
Noen av temaene delte vi inn i underkategorier, for eksempel temaet "kunnskap" ble til
"betydningen av terapeutens kunnskap om diagnosen" og "formidling av kunnskap til parene".
Fase 5- Definere og gi navn til temaer
Fase 5 handler om å definere hvert tema og skrive en detaljert analyse for disse som
baserer seg på et tematisk kart som vi jobbet med underveis. Det dreier seg både om å
identifisere og skrive en sammenhengende analytisk fortelling innen hvert tema, men også å
vurdere hvordan dette passer inn i en overordnet fortelling på tvers av temaene (Braun & Clarke,
2006). I denne fasen har vi også endret navn på temaer flere ganger, for eksempel endret vi
hovedtemaet “kunnskap om diagnosen” til “kunnskap” og hovedtemaet “gjøre forutsigbart” til
“forutsigbarhet”, som beskriver meningsinnholdet bedre i analysen. I analysen har vi prøvd å
bruke sitater som kunne gjengi og fortelle noe viktig som vi skrev under temaene.
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Fase 6- Finne sammenheng og skrive rapport
Denne fasen beskriver utforming av rapporten. Dette innebærer å gjøre analysen
helhetlig, ved at utdrag av data gjengis i en analytisk sammenheng innenfor og på tvers av ulike
temaer (Braun & Clarke, 2006). Utdragene vi har valgt å bruke for å illustrere temaene har vi
vurdert som representative for det vi ønsket å formidle, og holder samtidig
forskningsspørsmålet i fokus.
5.6 Etiske refleksjoner
Etiske spørsmål og problemstillinger begrenser seg ikke kun til intervjusituasjonen, men
i alle faser i forskningen, helt fra begynnelsen til det foreligger en endelig rapport. Innhenting
av informert samtykke, det å ivareta informantenes anonymitet og konfidensialitet samt
forskernes rolle er blant de temaene som reflekteres over (Kvale & Brinkmann, 2012). Som en
del av denne prosessen ble forskningsprosjektet meldt til og godkjent av Norsk senter for
forskningsdata (NSD) (se vedlegg 1).
5.6.1 Informert samtykke:
Informantene fikk tilsendt et informasjonsskriv for samtykke på forhånd før intervjuene.
Signerte samtykkeskjema ble enten returnert per epost eller levert per hånd. Informert samtykke
innebærer blant annet informasjon om formål med prosjektet, hvordan prosjektet er planlagt å
gjennomføres, hvem som gjennomfører og står ansvarlig for prosjektet, informasjon angående
informantens personvern (anonymitet, konfidensialitet) og rettigheter (frivillig deltakelse og
retten til å trekke samtykke tilbake når som helst uten konsekvenser osv.) samt hvordan
datamaterialet håndteres underveis og etter endt studie (se vedlegg 2).
5.6.2 Anonymitet og konfidensialitet:
Lydopptak og det transkriberte datamaterialet ble oppbevart etter NSDs retningslinjer
og godkjenning som sikrer informantenes anonymitet. Intervjuene og transkribering ble
gjennomført av forskerne i denne undersøkelsen, og kun disse har hatt tilgang til materialet. Alt
datamaterialet blir slettet ved endt forskningsperiode. Personidentifiserende opplysninger, blant
annet informantenes navn, ble fjernet og erstattet med en tallkode. Informantene ble informert
om anonymitet og konfidensialitet gjennom samtykkeskjema.
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6 Resultater
«...det er veldig stor forskjell på å tenke og ha en partner som er deprimert for eksempel og må
ta sånne hensyn, en partner som sitter i rullestol hvor du må ta sånne hensyn, men i en Asperger
så er det så finurlig. Det er ikke..du kan ikke si det sånn eller sånn..du kan snakke om helt
vanlige ting også plutselig så..der gikk det i vranglås. Og hvordan skal jeg forstå det? Fordi
partneren er jo ikke så tuna inn på det der hele tida eller..hvis du skal være det, så sliter du deg
jo ut. Men det er kanskje det som gjør at mange forhold ryker, jeg vet ikke..»
I løpet av analysearbeidet utkrystalliserte det seg seks hovedtemaer, som våre
informanter fremhever som sentrale ved terapeutisk arbeid med par der den ene har Asperger
syndrom. Disse er kunnskap, forutsigbarhet, tydelighet, aksept av forskjeller, terapeutens
årvåkenhet og konstante oppmerksomhet og skape trygghet.
Temaet kunnskap inneholder viktigheten av kunnskap om diagnosen både for terapeuten
og for paret dersom terapi skal være til nytte. Videre vil dette temaet inneholde hvordan
terapeutene tilegner seg denne kunnskapen. Forutsigbarhet handler om hvordan terapeutene
har tilpasset terapien for å kunne imøtekomme behovet for forutsigbarhet hos den med Asperger
syndrom, og hvordan paret kan tilrettelegge hverdagen sin. Tydelighet dreier seg om bruk av
konkret kommunikasjon både i og utenfor terapirommet. Aksept av forskjeller inneholder
beskrivelser av hvordan terapeuten og paret må forholde seg til at partene er ulike. Terapeutens
årvåkenhet og konstante oppmerksomhet dreier seg om terapeutens holdning i terapitimen, og
evnen til å tone seg inn. Skape trygghet vektlegger betydningen av ekstra fokus på det å trygge
i terapi.
I det følgende vil vi beskrive disse temaene som viktige bidrag til en bedre forståelse av
og tilnærming til dette med å yte terapeutisk arbeid til par der den ene har en Aspergerdiagnose.
6.1 Kunnskap
Temaet kunnskap har vi delt i to undertemaer. Det ene er knyttet til viktigheten av
terapeutens kunnskap om diagnosen. Det innebærer at terapeuten vet litt om de sentrale
kjennetegnene ved diagnosen slik at vedkommende kan forstå hvordan disse kan påvirke
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relasjoner og dermed hva paret kan streve med. Det andre undertemaet knytter seg til
viktigheten av å kunne formidle kunnskap til parene.
6.1.1 Betydningen av terapeutens kunnskap om diagnosen
Alle terapeutene understreker viktigheten av å tilegne seg kunnskap om diagnosen når
en skal jobbe med par der den ene har Asperger syndrom. Mange viser til at det er stor mangel
på kunnskap, og uten denne kunnskapen får ikke paret den hjelpen de trenger for å klare
parforholdet sitt. Det blir derfor viktig at terapeuter tilegner seg dette.
«..altså, vi som terapeuter bør skaffe oss så mye kunnskap som mulig ...være nysgjerrige rundt
det folk står i, og vi må ha alle kanaler åpne for å se om vi kan fange informasjon, som gjør at
vi lettere kan være med på å påvirke at de får et bedre liv..»
Terapeutene mener det er viktig å kunne noe om diagnosen i arbeidet med disse parene,
for å øke forståelsen av hvordan det er å leve med Asperger og hva slags implikasjoner
diagnosen kan ha for parforholdet. Det gir et bedre utgangspunkt for å forstå årsakene til
problemene som paret strever med. Uten denne kunnskapen er det fort gjort at mennesker med
Asperger misforstås, og at det at de har problemer med å få til ting kan oppfattes som at de ikke
vil eller ikke prøver hardt nok.
Når man får en større forståelse for hvorfor ting er som de er får man andre virkemidler
tilgjengelige, og det gir økt mulighet for endring. Terapien blir bedre dersom det er et åpent
tema, og da bør terapeuten vite litt om det. Det er slike forhold som gjør at kunnskap blir så
viktig.
“..De blir jo ofte sett på som bråkmakere og... fordi atferdsmønsteret blir påvirket av det å ha
Asperger selvfølgelig. Og hvis man ikke forstår hvorfor de gjør sånn, så er, ja, altså, hva er
konsekvensen av det… så ser man på folk som om det var noe gærent med dem da. Og det er jo
et dårlig utgangspunkt ..."
Flere av terapeutene sier de møter par som forteller at de ikke har fått den hjelpen de
skal ha. Mange har blitt møtt med manglende forståelse og har med seg mye dårlige erfaringer
fordi terapeutene de har vært i kontakt med mangler kunnskap. Når man kan noe om diagnosen
får man en annen forutsetning for å hjelpe paret videre.
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«..Ja, jeg tenker at det er hjelpsomt å skjønne, vite noe om Asperger, .....de sa selv at de har
gått i parterapi men at de følte at de ikke kom noen vei, for de skjønner ikke hva vi egentlig
strever med, de plasserer liksom bare han, Aspergerpartneren, som en litt odd type, som er helt
umulig å jobbe med liksom. Og da er ikke det så veldig hjelpsomt, hvis paret ønsker å forbli et
par...»
Ved at terapeuter får økt kunnskap om hva det innebærer å ha denne diagnosen, kan de
forstå bedre hva mennesker med Asperger kan ha med seg av erfaringer, og dermed hjelpe dem
bedre. En av terapeutene legger vekt på at flere yrkesgrupper som jobber med mennesker bør
tilegne seg kunnskap.
«.. jeg tror at alle faggrupper som jobber direkte med mennesker vil møte Aspergere, og hvis
de hadde hatt mer kunnskap om den gruppen så ville det vært tjenlig både for Nav og for
barnevernspedagoger og for...alle egentlig. Og jeg tenker at alle i utgangspunktet bør møtes
der de er, møtes med forståelse der de er. Og jeg tror at veldig mange Aspergerbarn ikke har
den opplevelsen med seg, verken fra skole eller...ja, i oppveksten da. Og det er fort gjort at de
ser på seg selv som mislykket, får det ikke til, blir ikke godt likt, altså de har med seg mye
negativt fordi de ikke har blitt møtt med de forutsetningene som de har. Hadde de blitt møtt med
forståelse i utgangspunktet så ville det kanskje vært lettere for dem å tilpasse eller, lære seg det
som er kodene våre ... Så jeg tenker at andre faggrupper burde...ja, inn i utdanningsløpet til
alle faggrupper egentlig. Profesjonsutdanninger av ulike slag.»
Én terapeut mener hjelpeapparatets manglende kunnskap fører til en "myte om autisme",
hvor personer med Asperger ikke blir møtt på en god måte fordi terapeuten ikke kan nok om
tilstanden. Denne "myten" kan være stereotype forestillinger om hva Asperger er. For eksempel
hevder en av terapeutene at mange terapeuter har oppfatninger av mennesker med Asperger
som mennesker det ikke går an å snakke med, fordi de må ha det på en bestemt måte og må ha
alt så konkret. Slike forestillinger kan gjøre livene til disse parene mer kompliserte. Par har
fortalt at måten de har blitt møtt på har vært ganske skremmende. Mange blir møtt med
manglende kunnskap og forståelse, og dette kan føre til at de gir opp både terapien og
parforholdet.
«Jeg tror det er viktig for disse parene å vite at de kommer til et sted som har kompetanse på
det de har behov for å få hjelp til. Og det handler óg noe om stigma. .... de har gjennom sitt
møte med verden fått så mange ubehagelige opplevelser med seg, at kampen for å bli betraktet
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som normal er en krevende kamp. Og sånn skaper mye sosial angst…...og derfor når vi møter
de så skal vi være veldig trygge på at vi kan og at vi forstår og at vi kan møte de med åpenhet
og kunnskap, og god vilje. Det vi ikke kan, det må vi lære oss. Det fins ikke håpløse folk ....men
det er mange folk som er i situasjoner de opplever som håpløse..»
To av terapeutene forteller at det gikk "rykter" om dem, at de ble kontaktet av par som
hadde hørt at de hadde kunnskap på området og kunne hjelpe dem. Dette viser at det er mangel
på kunnskap og at disse parene kan streve med å finne noen som forstår og kan møte dem på
riktig måte.
Kunnskap gir økt trygghet i terapeutrollen. På grunn av manglende kunnskap blir mange
terapeuter utrygge i møte med disse parene. Kunnskap gjør terapeuten tryggere ved at
vedkommende tør å snakke med den som har Asperger om det å ha Asperger, og om de
begrensningene som ligger der.
“..men jeg tenker det gjør det litt lettere. Også er det litt tryggere for terapeutene. Mange
terapeuter..kolleger, jeg merker de blir utrygge på den typen personer, for de skjønner ikke så
mye av det da, men hvis du har vært vant til å jobbe med det så får du jo kanskje litt sansen for
dem..”
Hvordan tilegner terapeutene seg kunnskap?
De fleste terapeutene forteller at mesteparten av kunnskapen de har tilegnet seg på
området er erfaringsbasert. Én terapeut forteller at hun har lest litt. En annen nevner at det finnes
lite teori på området, slik at kunnskapen blir noe ekstra hun har måttet tilegne seg, og at hun
har opparbeidet seg denne kunnskapen gjennom å prøve og feile. De fleste deler denne
erfaringen at kunnskap om diagnosen og det å jobbe med par har de tilegnet seg gjennom
erfaring underveis.
“..så det var en periode jeg jobbet med ganske mange par med Asperger. Og det var jo en
øvelse fordi når disse parene kom til meg så var jeg nok ikke så veldig bevisst på hvordan
Asperger kunne påvirke kvaliteten i parforholdet… for jeg hadde jo jobbet med ungdommer og
Asperger og var for så vidt litt opptatt av Asperger, men det å gå over i paret var en ny øvelse.
Hvordan disse kunne påvirke hverandre...så sånn sett var det en ny læringshistorie..”
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«..du må jo skaffe deg erfaring. Jeg tror at både det å ha kunnskap om hva Asperger er, og
samtidig ikke gjøre det så sært at man ikke tør å skaffe seg den erfaringen. For det er helt
vanlige folk, de tenker og føler. Men du får kanskje en annen type informasjon. Jeg tenker det
er viktig..»
Terapeutene oppgir at de har tilegnet seg kunnskap gjennom direkte arbeid med par, og
at parene fungerer som direkte kunnskapskilde for dem.
«.. min aller viktigste rådgiver vil jeg tørre å si, det er en dame i et par som jeg har hatt i
behandling, som har Asperger, og som er ekstremt dyktig på Asperger..”
Slik sett er det viktig at terapeuter er åpne for å tilegne seg kunnskap på flere måter.
6.1.2 Formidling av kunnskap til parene
Flere av terapeutene viser til betydningen av psykoedukasjon til parene. De understreker
viktigheten av at paret får psykoedukasjon både om Aspergerdiagnosen generelt, og om
hvordan diagnosen kan påvirke parforholdet.
«..altså, vi har jo ofte psykoedukative samtaler, og det er nok i kraft av samtalen at en får
kunnskap, som gjør at en kan tilrettelegge bedre for seg selv og for parforholdet...»
Kunnskap skaper forståelse i parforholdet. Både psykoedukasjon til partneren og til den
som har Aspergerdiagnose er viktig. Den som har diagnosen kan forstå mer av sin tilstand og
av hvordan han kan leve et godt liv med de begrensningene det innebærer. Og partneren, som
én terapeut sier, kan "forstå han bedre hvis hun tenker at han har en vanske og ikke er spesielt
vanskelig".
"..For jeg tror at nettopp det å kunne snakke om det, snakke åpent om det, og hvilke utfordringer
det skaper for dem. For det handler jo ikke om vrang vilje. Ikke sant, den rigiditeten, den kan
jo ofte bli oppfattet som vrang vilje, både av partneren og av andre rundt. Og det er jo ikke det.
Og det å få oppklart det, det tror jeg er ganske viktig. Og at det blir et bedre utgangspunkt for
et parforhold når man forstår og er åpen.."
Et par av terapeutene forteller at personer med Asperger har lavere stressterskel, og at
dette kan føre til at de fortere kan bli overveldet og sinte når de er stresset og slitne. Dette vil
påvirke parrelasjonen, og det å være klar over dette blir dermed veldig viktig slik at paret kan
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ta hensyn til dette ved å planlegge og tilrettelegge ut fra det. Ved at paret får denne kunnskapen
kan de snakke om utfordringene sine på en annen måte.
6.2 Forutsigbarhet
Forutsigbarhet fremheves av alle terapeutene som et sentralt element i det terapeutiske
arbeidet med par hvor den ene har Asperger. Disse parene har mer behov for forutsigbarhet,
struktur og avtaler enn nevrotypiske par. Forutsigbarheten gjør seg gjeldende på flere områder
i parenes liv, og også i terapirommet. Vi har derfor valgt å dele opp temaet i to, hvor det ene
dreier seg om at terapeuten skaper forutsigbarhet i samtalene med parene, og det andre handler
om å hjelpe paret med å etablere forutsigbarhet i relasjonen.
6.2.1 Terapeuten skaper forutsigbarhet i terapitimen
Det å snakke sammen kan være vanskelig for noen av disse parene på grunn av at
samtaler er uforutsigbare. Et par av terapeutene vektlegger derfor at det kan være nyttig å skape
forutsigbarhet i samtalene i terapirommet. En av dem gjør selve formen på terapitimen
forutsigbar. Hun deler terapitimen opp i tre deler slik at paret vet hva som skal skje til enhver
tid:
"..Jeg deler som regel opp i femten og femten og femten minutter, der jeg er veldig konkret
på...de første femten minuttene er informasjon om hva som skal skje den neste halvtimen, så de
får lov til å komme med sine betraktninger og tanker, for de har allerede masse tanker om hva
dette møtet skal omhandle, og så kommer det som liksom er den konkrete biten av samtalen, og
så er det femten minutter til, har vi forstått det...."
Terapeuten forteller at på denne måten blir selve terapisamtalen kort, men den tilsvarer
nesten en halvtime med vanlig samtaleterapi fordi inndelingen blir så konkret. Samme terapeut
forteller også at hun i starten av et forløp avklarer med paret hvordan en parforholdssamtale
kommer til å være, slik at de vet hva det innebærer og hvordan samtalen kommer til å foregå.
En annen terapeut oppgir at fordi partneren med Asperger har mer behov for
forutsigbarhet, jobber hun med å være ekstra tydelig på å forklare paret hvordan hun jobber i
samtalene. Hun beskriver tydeligere hva de jobber med og hva som er planen i terapien. Dette
skaper forutsigbarhet og struktur i samtalene og trygger paret i terapirommet.
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6.2.2 Om å hjelpe paret å skape forutsigbarhet i relasjonen
«.. Aspergere har til felles med alle andre folk at de er forskjellige. Og forskjellige behov og
forskjellige nivå og..hva kan være til hjelp og..Men den forutsigbarheten synes jeg går igjen i
alle par. Og det å jobbe med å gjøre ting forutsigbart, det er en faktor jeg syns har vært veldig
nyttig»…«..det viktigste temaet å snakke om, er forutsigbarhet, syns jeg. Forutsigbarhet på alle
plan, óg for å se hvor det er mismatch, altså hvor er den største ubalansen i det paret her..»
Avklare forventninger
«..Så hvis en greier å tilrettelegge for det så syns jeg at han har en kjempemulighet til å ha et
veldig godt, nært parforhold, men det krever og forstå de to ulike verdenene der, og to ulike
forventninger. Så det er vel kanskje også en ting, forventninger, det ville jeg tatt med, som en
veldig viktig faktor. Avklaringer og forventninger, både i samtid og ikke minst framover..»
Det trekkes frem at Aspergerpartneren har mye forventninger om hvordan ulike
situasjoner skal være, og hvis disse situasjonene ikke blir som forventet blir de ofte utrygge.
Det blir derfor viktig med en avklaring av forventninger i disse parforholdene. Terapeuten må
hjelpe å gjøre ulike forhold forutsigbart for parene.
“..et par som jeg hadde, hvor det er hun som har Asperger, og veldig opptatt av å ha alt på stell
og ha sin idé om hvordan det skal være. For eksempel når de skal ha besøk, alt som må gjøres
før, forberedelser for eksempel, og har veldig mange forventninger om hvordan det skal
være,.....og hvor jeg opplevde i det parforholdet, for de var det veldig nyttig å sette seg ned
sammen og skrive lister over alt som skulle gjøres, helt ned til den minste detalj..”
Terapeutene forteller om hvordan de jobber med å skape forutsigbarhet på ulike områder
i parenes hverdagsliv. Disse parene kan ofte synes det er vanskelig å forhandle, fordi
forhandlinger er uforutsigbart. Én terapeut hevder at disse parene muligens kan forankre seg i
litt eldre kjønnsrollemønstre på grunn av at det å fordele alt likt er en ganske uforutsigbar
rollefordeling hvor man stadig må forhandle om hvem som skal gjøre hva. På grunn av at parene
opplever at det er vanskelig å forhandle, blir det en viktig oppgave for terapeutene å hjelpe paret
med å planlegge. For eksempel kan det være nyttig at terapeutene hjelper paret med å avklare
oppgaver i hjemmet. Den som har Asperger må ofte vite hva han skal gjøre når, og hva partneren
forventer av han, da han ikke forstår det intuitivt. En av terapeutene forklarer at hun kan hjelpe
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paret med å skrive lister over hva som skal gjøres hjemme. Hun kan også hjelpe
Aspergerpartneren med å lage lister over ting som den nevrotypiske partneren vil sette pris på.
Én terapeut nevner at den med Asperger oftest har minst foreldreansvar, men mer
praktiske oppgaver å ta seg av, mens den nevrotypiske partneren oftere tar seg av det meste i
forhold til logistikk, barnehagehenting, innkjøp av mat; de større tingene som kan påvirkes mer
av det som er uforutsigbart.
"..Ja, vi bruker tidslinje i terapi, der vi setter opp fra mandag til søndag, og deler opp i ukedager
og helg, og så tar vi dag for dag, egentlig nesten minutt for minutt, litt etter hvor krevende det
er, og ser da på, hva er det som tar energi fra deg, må først ta en kartlegging på det, tar det
energi å være med folk, tar det energi og ha forventninger, uavklarte krav, og så videre, disse
tingene her ser vi jo..så lenge det er på plass, særlig det med forventninger, hvis en kan få
spikra det, så kan en unngå veldig mye stress. Og det vet en nå at det er det som er den største
utfordringen her, er at det er en overfølsomhet for stress, og planlegging."
Ved å kartlegge og avklare forventninger reduseres stress i parforholdet og gjør det
tryggere, og partene kan bruke mer energi på forholdet.
Gjøre fysisk kontakt forutsigbart
Flere av terapeutene formidler at fysisk og seksuell kontakt er noe disse parene ofte
strever med. Fordi det ligger en viktig relasjonell faktor i det, kan det være vanskelig for par
hvor den ene har Asperger. En viktig oppgave blir å hjelpe parene med å avklare og planlegge
fysisk kontakt og sex.
“..fysisk kontakt..det er vel kanskje den største utfordringen. Ikke når fysisk kontakt er etablert
og trygt og godt, da har det ingenting å si, da er det akkurat som i andre parforhold, men det å
vite når ... Da kan jeg komme med to eksempler...Kinobesøk, da skulle de på date, og under
kinoen så vil jo da den personen som ikke har autisme...vil holde den andre i hånden og legge
hånden på låret. Den andre blir fornærmet og ønsker nesten å gå fra kinoen, fordi
vedkommende har da ødelagt kinoopplevelsen. Fordi da var det ikke det vi gjorde, da er man
på kino, da skal man ikke ta på hverandre...”
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Hvordan jobber terapeutene med å gjøre fysisk kontakt forutsigbart? Én terapeut trekker
frem hvordan hun jobber med å hjelpe den som har Asperger med å planlegge tidspunkter for
fysisk kontakt.
“… Han ene her, han satt så ivrig med ipaden og skrev "ja, klokken tre, da vil hun gjerne ha
en klem". Det føles jo veldig kunstig for de fleste av oss, men han var begeistret da. Også har
de jo klart å holde sammen....”
En annen terapeut beskriver viktigheten av at partneren med Asperger får forberedt seg
på situasjonen på forhånd. Ved å vite at fysisk kontakt kan være noe som kan komme til å skje
i spesifikke situasjoner, blir oppgaven å gå gjennom situasjonene i forkant slik at vedkommende
kan forberede seg.
“....Akkurat der pleier vi å ta det inn i forhold til avklaring av situasjonen. At en får gjort det i
forkant, at okei, du vet at vi kommer til å møte foreldrene mine, de liker å klemme, da må du
bare. ..enten så må man bare si okei, jeg er klar over det, de kommer til å klemme meg, også
får jeg ristet av meg den frustrasjonen, men som regel er det ikke et problem hvis en er klar
over at det er forutsigbart, så trenger ikke det være en utfordring. Så det er det vi ser at okei,
man må nesten bare huske på det. Gi klemmer og så sitte i sofaen.. Så har det gått veldig bra...”
Det gir en trygghet å avklare slike situasjoner på forhånd. Ved å lage noen "ritualer" i
løpet av dagen hvor man øver seg på fysisk kontakt, kan den som har Asperger trene seg opp
til å bli mer vant til det slik at fysisk kontakt i parforholdet etter hvert blir mindre utfordrende.
"..Ja, det er jo dette med at ting over tid kan tilvennes. Det som vi ser er jo det at så lenge den
partneren gir den andre tid , okei, da setter vi av en halvtime eller ti minutter i løpet av en uke,
eller kanskje dagen, til å rett og slett bare ta litt på hverandre. Berøre hverandre litt, holde
hverandre i hånden, kjenne at den andre har varm hånd, kald hånd, alt det der. Og bli vant til
det. Det er vel egentlig det som er tingen. Man må gjøre det når man er i en trygg setting, for
at det er det som skal skje. Da kan man også bli vant til det.."
Én av terapeutene forteller at det lykkeligste paret han har hatt, var enige om når de
skulle ha sex. Sex kan være vanskelig hos disse parene fordi ting som kommer uforberedt på et
menneske med Asperger ofte er en utfordring. Når det kommer brått på kan vedkommende
trekke seg unna. I tillegg har noen personer med Asperger oversensitivitet for berøring, noe
som gjør seksualiteten ekstra utfordrende. Det vil være lettere hvis partene har avtalt det på
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forhånd, og det kan ofte handle om å gjøre seksualiteten forutsigbar i disse parforholdene.
Partene må få hjelp til å legge forholdene til rette så det blir forutsigbart for begge parter. Som
én terapeut fremhever, at "det er en stor relasjonell bevegelse fra jobb til sex, en krevende
bevegelse hvis du strever med relasjon, og bevegelse i relasjon". Ved å avtale og få inn rutiner
rundt sex, kan den som har Asperger gjøre seg mentalt klar for det.
«..Hun damen i det paret.......hun var veldig misfornøyd med hans klager om sex, for det kom
så veldig bardust på, og overraskende på han. Så hun var veldig..ja, misfornøyd med det. Og
vi fikk bestemt at de skulle ha sex tre ganger i uka og de kom tilbake og de var knallfornøyd
med det begge to…» .. «..de forhandlet seg fram til at de skulle ha det tre ganger, mandag,
onsdag og fredag skulle de ha sex, og hvis de var veldig gira, så kunne de også ha det på
søndag. Men da måtte de avtale det litt på forhånd, sånn at det ikke kom for uforutsigbart på
henne. Og det var det som skulle til for at de skulle løse den seksuelle...da var det over et år
siden de hadde hatt sex sist, fordi han gjorde...altså, anstøt, han la seg på henne litt for brutalt
til at hun ville åpne opp, så hun lukket igjen, og så følte han at han ble straffa, og det tok lang
tid før han turte å gjøre tilnærmelser igjen..»
Den ene terapeuten forteller om erfaringer med at menn som har Asperger ofte har lært
om seksualitet gjennom pornografi, og at dette blir et bestemt mønster å ha sex i. På grunn av
at samspill er vanskelig for en med Asperger og de ikke lærer ting automatisk i like stor grad
som nevrotypiske, vil ikke slike mønstre endre seg, og de blir sittende fast i en bestemt måte å
gjøre det på. Denne måten å ha sex på kan fungere godt i starten av et parforhold, men kan etter
hvert oppleves mekanisk og lite tilfredsstillende for partneren. Paret kan derfor streve mye med
det seksuelle samspillet. Terapeuten understreker derfor at paret trenger å etablere nye mønstre
for seksualitet og kaller disse mønstrene for nye "bruksanvisninger". Med dette mener han at
partneren med Asperger trenger hjelp til å vite hvordan ting skal gjøres, i form av konkrete
forklaringer. Han forteller at han jobber med detaljerte forklaringer på hvordan nye
bruksanvisninger skal være. Dette innebærer å snakke detaljert med partneren om hva som er
hennes behov og å hjelpe Aspergerpartneren med å lære nye mønstre for seksualitet ut fra dette.
På denne måten får paret etablert nye måter å ha sex på som er til glede for begge.
"...Den bruksanvisningen den mannen må lære seg, er en litt mer omfattende
bruksanvisning....den må jo inkludere intimitet, og seksualitet, sensualitet, altså hvordan gjør
vi det, hva gjør jeg for at du skal få litt mer lyst, altså, det seksuelle samspillet, det relasjonelle
seksuelle samspillet mellom to partnere er egentlig ganske komplisert, særlig hvis du ser det
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med Asperger-øyne."..... "og det å få en bruksanvisning på hvordan du kan jobbe relasjonelt
mot et mål om å bli seksuell, det er du nødt til å få ganske detaljert kunnskap om. "..Og særlig
han må ha en god bruksanvisning, for det å forvalte hennes seksualitet kan være ganske
komplisert fordi det er en viktig relasjonell faktor i det. Intervjue partneren veldig nøye på
hennes behov, og hjelpe han til å tilfredsstille hennes behov..."
Sex og fysisk kontakt trekkes frem som viktige temaer å snakke om i terapi med disse
parene. På grunn av den relasjonelle komponenten som ligger i intimitet, blir det å utforske
dette en viktig del av terapien.
6.3 Tydelighet
Temaet tydelighet vil vi drøfte både med tanke på hvordan terapeuten må tilstrebe
tydelighet i timene og med tanke på hvordan terapeuter hjelper parene med å få til større
tydelighet i relasjonen, og særlig til å kommunisere tydelig seg imellom.
6.3.1 Terapeutens tydelighet i terapi
Flere av terapeutene fremhever at å jobbe med disse parene krever et ekstra fokus på
tydelig kommunikasjon. Dette innebærer bruk av konkret språk, og å unngå bruk av metaforer
og ironi. Terapeuten må ordlegge seg tydelig i samtalen med paret og må hjelpe paret til å
kommunisere tydelig og konkret seg imellom. Som terapeut må man også følge de samme
prinsippene, for å unngå misforståelser.
"..Jeg opplever at uklare meldinger, uklare utsagn, uklare beskjeder, de blir jo selvfølgelig
fortolka, det gjør vi jo hele tiden, men den fortolkningen som den Aspergerpersonen har, er ofte
kjempevanskelig å justere. Hvis det er en misforståelse som baserer seg på en fortolkning, så
er det veldig vanskelig å oppklare det og på en måte nullstille seg. Jeg synes at den som har
Asperger har veldig lett for å holde på sin forståelse av problemet, eller, "ja du sa jo det, ja
men jeg mente det ikke sånn, jammen du sa jo det", ikke sant, at det er vanskelig å justere en
oppfattelse, det er vanskelig å justere den fordi den på en måte har festet seg som sannhet. Hvis
du skal sette det litt sånn på spissen.."
Hvordan jobber terapeutene med dette? Terapeutene gjør partnerne oppmerksomme på
at det finnes ulike måter å tenke på, og trekker dette frem i terapien.
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"...det snakker vi om i sammenhenger hvor vi er her og jeg hører det, jeg prøver å hjelpe til og
nyansere for eksempel....Der hvor det bare er de to, blir det litt sånn ord mot ord...men hvis jeg
er der også, så kan jeg jo si: men nå kan det hende at partneren din..bør få høre om hva
partneren din mente med det, hva tenkte partneren din når du..når han sa det..prøve å belyse
det litt videre da..."
"..Jeg tror det er mer, bare...anerkjennelse, det er lov å tenke sånn, men er det mulig å
forstå..altså, prøve og hjelpe av sted litt på mentaliseringen rett og slett.."
Det å være bevisst når det gjelder måten vi bruker språket på er noe terapeutene
fremhever som viktig. Terapeutene beskriver at de legger opp samtalen litt annerledes enn de
gjør med par der ingen har en slik diagnose. Et par av de har erfart at den med Asperger har en
tendens til å falle ut av samtalen, slik at de har måttet konkretisere samtalen i mye større grad.
"..Og litt ugjennomtenkt så bruker vi, uten å sjekke ut, en del begreper med dobbel betydning
som er veldig vanskelig for noen Aspergere, særlig de som strever med begrepssystemet sitt.
Det er jo viktig å ha med seg i terapi, ikke sant, fordi vi kan lett bruke begrep som ikke gir
mening for de vi snakker med.."
"...en bedre tilrettelegging i forhold til både ordbruk, ikke bruke så mye metaforer,
sammenligninger, ikke ta opp ting som har skjedd før i tid.....men det som jeg ser er en fallgruve
er at en går fram og tilbake i tid, at en bruker metaforer, og at en bruker følelsesord til å
forklare situasjonene. Og dess mer konkret du kan være, dess enklere er det å holde personen
med i samtalen.."
Én av terapeutene forteller at hun bruker mye tegning og konkretisering i arbeidet med
disse parene. Hun har erfart at partneren som har Asperger opplever dette som nyttig.
"..Og når jeg sier det å være konkret, så hender det at jeg skriver det konkrete på tavla....Vi kan
snakke om det å skille mellom person og situasjon, for eksempel..." "Og da husker jeg at jeg
reiste meg opp, også skrev jeg person versus situasjon. Og han kom stadig tilbake til det. Det
hadde vært så nyttig for han. For den distinksjonen klarte han ikke selv..." "..For han hadde
følt seg så mye avvist, ikke sant, og hengt det hele tiden på partneren. Så når han skjønte at det
var kanskje situasjonen hun avviste og ikke han, så gjorde det en veldig stor forskjell. Det er et
sånt eksempel på noe som blir veldig konkret.."
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En annen terapeut forteller at hun tar i bruk de fem kjærlighetsspråk i terapitimen, fordi
de er konkrete og enkle å dreie samtalen rundt. Disse dreier seg om at vi har ulike måter å
uttrykke kjærlighet overfor hverandre på. Ved å bli bevisst på hva som er partnerens
kjærlighetsspråk, blir det tydeligere hva partene trenger og hvordan de ønsker å bli møtt av
hverandre.
6.3.2 Om å hjelpe paret å kommunisere tydelig seg imellom
I tillegg til å være oppmerksomme på ord og begrepsbruk i terapirommet, jobber
terapeutene med å hjelpe paret til å kommunisere tydelig og konkret seg imellom. De jobber
med å sette ord på ting og være enda mer oppmerksom på at partene må si ting til hverandre.
Den som har Asperger må kanskje spørre litt mer for å være sikker på hva som er partnerens
budskap, slik at de unngår misforståelser. Og partneren må være ekstra oppmerksom på å være
tydelig i kommunikasjonen.
"..hvis du skal ha en kongruent samtale, så må det være sammenheng mellom det blikket ditt
sier, og det resten av kroppen sier, ansiktsuttrykket, stemmen din, kroppsspråket...Men når det
i tillegg kommer veldig mange ord, og ord i mange retninger, så kan det jo være enda
vanskeligere å forholde seg til det som blir sagt. Så jeg tror...jeg har opplevd at det kan være
ganske viktig å hjelpe disse parene til å snakke sammen, og gjennom å hjelpe henne til å..hun
må nesten bli litt politisk i sitt budskap, og det betyr at hun skal lære seg å si de vanskeligste
tingene med færrest mulig ord, og mest mulig konkret budskap. Og igjen uten å bruke ord med
dobbel betydning. Så det å jobbe med, hva er budskapet ditt, hva er det du har lyst å formidle,
hva er det viktigste av det du har lyst å formidle?"
"..Hvis en er tydelig på det, og sier ja, men det kan være at jeg skifter mening, for du vet at det
er sånn jeg er, og da må du håndtere det. Hvis en kan snakke så tydelig til hverandre, så kan
det fungere.."
Også kroppsspråket er viktig å være oppmerksom på. Flere terapeuter trekker frem at
det er vanskeligere for en person med Asperger å lese andres kroppsspråk.
"..og da kan den med Asperger bli fortvilet, fordi han ikke skjønner dette kroppsspråket,
skjønner ikke hva..hvorfor har hun nedovermunn, hvorfor...de vet ikke om du er trist, vet ikke
om..altså den mangelforståelsen av kroppslige signaler og non-verbalitet, skyldes oftest...mer
nevrotypikeren, som ikke greier å være tydelig nok i sine egne emosjoner. Så en ser jo at det
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krever veldig mye bevissthet av nevrotypikeren, til å forstå eget kroppsspråk, og ikke
minst...altså, å være tro til egne følelser, å være tydelig, ærlig.."
Fordi den partneren som har Asperger har manglende evne til å bruke kroppsspråket
som informasjon, blir viktigheten av tydelig kommunikasjon mellom partene større. Paret klarer
ikke å "lese" hverandre i like stor grad som nevrotypiske par gjør. Partneren som har diagnosen
er ofte uforstående til den andres behov og trenger konkrete beskjeder. Den nevrotypiske
partneren må derfor være tydelig og eksplisitt i å kommunisere sine behov til den andre.
6.4 Aksept av forskjeller
Det å akseptere forskjeller ble et viktig tema i våre intervjuer med terapeutene. De
understreket viktigheten både av det at de selv måtte respektere og akseptere til dels store
forskjeller innen det enkelte par, og de fremhevet at også det å akseptere disse forskjellene innen
paret selv, var svært vesentlig.
6.4.1 Terapeutens aksept av forskjeller
"...det er folk som kommer med fortvilelsen på en litt annen måte, det er litt som et par der den
ene har ADHD, altså de har en annen type utfordringer i tillegg til det vanlige risikoprosjektet
det er å holde på med samliv.."
Det å arbeide med par der den ene har Aspergerdiagnose krever at terapeuten aksepterer
at det er ulikheter mellom partene. Et par av terapeutene forteller at det mest krevende i arbeidet
med disse parene er at partene ikke er likeverdige i posisjoner. Som én terapeut sier, at "den
ene ruler noe som den andre ikke fikser". Med dette menes at det er forskjeller og ulikheter i
behov mellom partene, at de trenger ulike ting. Hvis man behandler dem likt vil en av dem ikke
føle seg forstått. Det kan være vanskelig når hjelpeapparatet ikke forstår og de behandler
partene likt. Det å erkjenne at det er noe som er annerledes og håndtere denne annerledesheten
som terapeut blir viktig. Flere av terapeutene nevner nettopp denne balansen mellom å ikke
behandle partene i paret likt, samtidig ikke drive individualterapi med den ene.
"..Å jobbe med paret samtidig som vi har med at det er noen utfordringer der, som er litt
annerledes. At man ikke passer inn i A4 kanskje..."
"...jeg tror det som er verst for disse parene, det er å møte folk som ikke tar seg tid til å
undersøke det som lager forskjeller.."
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Én terapeut forteller om en klient hun har hatt med Asperger som opplevde at problemet
hans ble bagatellisert fordi det tilsynelatende var så lite. Han var veltalende og velutdannet,
men veldig krenkbar som mange med Asperger kan være, og som kan føre til at ting av og til
blir veldig forsterket. For eksempel kan det å oppsøke en sosial situasjon man har vært i flere
ganger tidligere plutselig bli vanskelig og mestre på grunn av redsel for at man kan ha dummet
seg ut dagen før ved å si noe feil. Som terapeut kan man tenke at dette er veldig enkelt, "det er
bare å gjøre sånn og sånn", men så er det ikke nødvendigvis slik.
"..For det som er annerledes trenger ikke være noe dårligere, men det syns jeg det er en del
terapeuter som forvalter i terapirommet, at annerledeshet ofte blir avspist med noe som kan
minne litt om moral eller...definert som dårlige folk, umotivert for behandling, forstår ikke, er
dumme...".... "...også tror jeg vi må øve oss på at det skal sitte langt inne før vi karakteriserer
folk som dumme eller vanskelige eller teite eller, han er jo helt skrudd eller...jeg syns jeg har
hørt mye av det i familievernet. Og det syns jeg er...ja, det er i hvert fall dårlig terapeutisk
arbeid, hvis de går rundt og tenker at folk gjør ting av vond vilje.."
Her blir det nettopp viktig at terapeuten forstår hva denne annerledesheten dreier seg
om. Det blir avgjørende å vite om forskjellene, forstå at partnerne er forskjellige og har ulike
behov, og ta hensyn til dette i terapirommet.
6.4.2 Om å hjelpe paret å akseptere forskjeller
Utfordringer i parforholdet
Som tidligere nevnt understreker alle terapeutene at det er store individuelle forskjeller
blant mennesker med en Aspergerdiagnose, og at de er like forskjellige som nevrotypiske
mennesker. Men alle sier også at disse parene er litt annerledes enn andre par, at det er et
parforhold med litt andre utfordringer. Et par av terapeutene nevner at parproblemer forsterkes
hos disse parene.
"...den store frustrasjonen er jo for partneren, at de ikke føler at de blir møtt emosjonelt, at det
ikke er noen sånn intuitiv forståelse av hva den andre, hva en partner trenger. Og i forhold til
nærhet og at de aller fleste sier at de savner en emosjonell gjensidighet eller respons. Altså,
partneren liksom må..lære seg at min kone syns det er kjekt å få en klem når jeg kommer hjem
for eksempel. Det er ikke noe han intuitivt kan skjønne.."
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Det er flere forhold som kan skape en ubalanse i disse parforholdene. Partneren
rapporterer ofte om savn av emosjonell gjensidighet og neglisjering av egne behov, og en
følelse av ikke å bli sett. Nærhet er ofte mangelfullt. Den som har Asperger kan ha en tendens
til å kreve mer tilpasning til seg, enn omvendt, og at det blir partneren som må tilpasse seg.
Videre kan den med diagnose ha vansker med mentalisering, altså vansker med å ta andres
perspektiv og å se hvordan egen atferd kan påvirke andre. Den med Asperger klarer ikke helt å
forstå hvordan den andre har det. Det kan dermed bli mye på den enes premisser, noe som lett
bidrar til en vanskelig ubalanse i forholdet. I tillegg nevner et par av terapeutene begrenset
overføringsverdi; at Aspergerpartneren kan lære seg nye ferdigheter ved å øve, men at det ofte
er vanskelig å overføre denne kunnskapen til andre, lignende situasjoner i parforholdet. Han
kan lære seg en god del ting, men det vil aldri bli særlig intuitivt.
Det felles sosiale livet blir også preget av dette, blant annet ved at Aspergerpartneren
trekker seg unna mens den nevrotypiske tar mye mer ansvar for de områdene som er mindre
forutsigbare, som ikke planlagte hendelser.
Flere av terapeutene nevner også skam knyttet til det å leve med en som har Asperger.
At det kan være noe litt flaut eller tabubelagt å være sammen med en person med denne
diagnosen.
"..Det at du møter en partner, det tar litt tid før du skjønner at her er det noe, for eksempel
Asperger eller...ja altså, at du kan føle deg litt dum fordi du ikke har skjønt det før..." "Og
hvordan introdusere en partner i ditt sosiale nettverk hvis han har med seg noen snåle greier
eller...det er jo ikke alle som takler det.."
Et par av terapeutene har erfart at mange nevrotypiske partnere ofte er veldig
omsorgsfulle og at de kan ha en tendens til å strekke seg langt for andre. Dette refereres til som
Cassandrasyndrom.
"...det finnes jo undersøkelser som viser at partnere til de med Asperger har en type atferd eller
syndrom, de strekker seg altfor langt for andre...altså, nettopp det at du skal ta deg av noen på
en måte, og dermed så har jeg avslørt meg selv, ikke sant..."
Det blir nevnt av en terapeut at den nevrotypiske partneren kan oppleve en slags
sorgprosess på grunn av at forskjellene innad i paret er store. Det kan være en sorg å erkjenne
at slik vil livet med denne partneren være.
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"J..eg syns en av de tingene som er veldig viktig å si noe om, det er at et par hvor den ene har
en autismespekterdiagnose, forblir et par hvor den ene har autismespekterdiagnose. Så kan vi
jo si at alle par er forskjellige, også disse parene er forskjellige, men jeg tror, det..altså, det å
si at, det å leve i et parforhold hvor den ene har en autismespekterdiagnose, det er et annerledes
parforhold, men det trenger ikke være et dårligere parforhold. Men det er annerledes, det
inneholder noen annerledes element, eller noen element som skiller seg fra vanlige parforhold.
Også tror jeg det er viktig å sette seg ned og definere hvordan det parforholdet blir annerledes,
og gjennom den kunnskapen så tror jeg vi formidler mye håp. Ikke sant, og det handler jo om å
løfte opp verdigheten i det å være et...å ha, å være sammen med et menneske som har
autismespekterdiagnose.."
Det å akseptere disse forskjellene blir et viktig tema som må løftes opp i terapien.
Terapien kan hjelpe på å erkjenne at paret har de utfordringene de har, og paret må akseptere at
det er noe som er litt annerledes i dette parforholdet. Det blir viktig for begge parter å akseptere
at de ikke kan endre hverandre, men at de må leve med forskjellene. Dersom man stadig går og
håper at den andre skal forandre seg, vil ikke kvaliteten på parforholdet bli god.
Som nevnt tidligere i oppgaven er psykoedukasjon om diagnosen og hvordan diagnosen
kan påvirke parforholdet, viktig for paret. Kunnskap skaper større forståelse av parets
utfordringer. Det hjelper den nevrotypiske til å tenke at partneren strever med noe, og hun kan
tilpasse seg. Aspergerpartneren kan forstå mer av egne begrensninger og akseptere disse
begrensningene på en bedre måte.
Aksept fra begge partnere er viktig og det at begge er villige til å komme hverandre i
møte, men spesielt aksept fra den nevrotypiske understrekes. Det å akseptere at slik vil livet
med denne partneren være, blir viktig, og å fokusere på det som fungerer og som er bra.
Partneren må i større grad enn andre partnere ta vare på egne behov, være tydelig, og ha større
bevissthet rundt egen atferd. Den med Aspergerdiagnose må være mottakelig for at den andre
har behov, og kan mangle og trenge noe, og ut fra dette være villig til å prøve og lære seg noe
av det som partneren trenger.
"...vi kan ikke få fiksa det, det vi må, hvis de velger å bo sammen videre, er at de må lære seg å
leve med det som er annerledes, og ha fokuset i den grad det er mulig, mest på det som faktisk
er bra. For det er jo som regel en del som er bra óg. Og at man må kanskje innse at okei, vi
blir ikke det drømmeparet, vi blir ikke sånn som vi ser på film eller vi blir ikke det paret som vi
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skulle ønske at vi kunne bli, av disse grunnene, men vi velger hverandre allikevel".... "..Jeg tror
at mange parforhold kan, og jeg tror at mange av disse parene kan ha det veldig godt sammen
hvis de får verktøy til å håndtere det godt i hverdagen sin og leve med det, istedenfor å kjempe
mot det.."
"...og det kan jo føles...selv for en kone som vet han har Asperger så kan det jo føles urimelig,
for hun blir jo også sliten, ikke sant, men de som klarer å leve sammen med en, de som klarer
å akseptere at vi må planlegge veldig nøye, vi må legge inn pauser for den som har Asperger,
så han kan få henta seg inn, vi må gjøre mange sånne grep da..og hvis det da er mye kjærlighet
og mye imøtekommenhet og ønsker fra den som har Asperger til å komme konen i møte og hun
kan akseptere at..jeg får ikke forandra han helt, men han er villig til å prøve og komme meg i
møte på ting..de vil kanskje klare det, mens der hvor..den som bare føler at "oi, nå fikk han
diagnose, da er det jo ikke håp lenger", for da..inntil da har man kanskje håpet at han skal
endre seg, men når du da får vite det så skjønner du at det ligger litt i kortene at dette er en
varig..svakhet eller deficit på en måte, på det sosiale området, og jeg får ikke mine emosjonelle
behov dekket og da kan jeg ikke ha noe håp om at det skal skje heller. De vil jo ofte gå fra
hverandre.."
Terapeutene forteller om parforhold som skiller seg litt fra andre forhold og som har
noen andre utfordringer på grunn av forskjeller mellom partene. For å få parforholdet til å
fungere blir det avgjørende at begge parter aksepterer disse forskjellene, og klarer å fokusere
på det som er bra og ikke på det som mangler. Én terapeut trekker frem som eksempel at mange
av disse parene er et godt arbeidsteam. Måten parene ser på parforholdet sitt på blir viktig. Flere
av terapeutene forteller om en ekstra bevissthet rundt hva et parforhold er, i terapi med disse
parene.
Hva er et parforhold?
Det kan se ut til at disse parene kanskje må tenke litt annerledes omkring hva et
parforhold skal være, og at dette kan være et tema som i større grad trekkes eksplisitt frem i
terapi.
"...for det er noe med det, hva er det egentlig et parforhold skal gi? Hva er forventningene i
utgangspunktet? Er det at en skal ha en person som skal utfylle en, er det en person som alltid
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skal forstå en, er det en person som skal liksom alltid være den som skal fange en opp hvis en
har personlige ting som er vanskelige...?"
I arbeidet med parene fremhever flere av terapeutene at det kan være nyttig å arbeide
med avklaring av roller mellom partnerne og videre utforske hva slags forventninger de har til
hverandre og til selve parforholdet. Dette kan for eksempel innebære å avklare hva som er
nærhet og hva man trenger av nærhet. Hva er det partneren din mangler, og hva kan vi gjøre
med det? Hvordan komme hverandre i møte og lære noen ting som er bra for forholdet? Et par
av terapeutene nevner også at disse parforholdene er preget av litt lite dynamikk. At i
samspillsdynamikk endrer parforholdet seg hele tiden, mens mønsteret for en med
Aspergerdiagnose endrer seg ikke, og at partneren dermed kan oppleve forholdet som litt platt.
Ved å hjelpe paret å få justert forventningene sine slik at de kan finne noe felles å bevege seg
mot, vil utfordringene bli lettere å akseptere.
"..Og er kjærligheten basert på en mer praktisk kjærlighet, tilknytning, en økonomisk.. ja sant,
eller er det den der voldsomme følelsen av tiltrekning det er snakk om eller..ja. Den avklaringen
der.."
"..Altså, det er sjelden jeg treffer personer som er så bevisste egne atferder,..da snakker jeg om
parforhold som har vart litt over tid, der man har vært nødt til å finne ut av, hvor er det skoen
trykker, hvorfor må jeg snakke på den måten, ..hvis jeg har lyst til å få i gang det så må jeg
gjøre sånn og sånn, må liksom gå en del omveier, og viljen til å opprettholde det da, er...den
må jeg si har vært imponerende...for jeg tror kjærlighet, det handler veldig mye om vilje,
handler veldig mye om den jobben man legger i det, og at en velger hver dag den personen som
en har truffet.."
Disse utsagnene antyder at parforholdet løftes opp som tema i terapien. Dette innebærer
å avklare hvilke forventninger partene har til hverandre og til parforholdet, og hvordan de ser
på hverandre som partnere. En slik avklaring vil gjøre det lettere å akseptere utfordringene som
paret har.
6.5 Terapeutens årvåkenhet og konstante oppmerksomhet
Terapeutene forteller om en årvåkenhet og en særlig oppmerksomhet i møtet med disse
parene. Det krever noe ekstra av terapeutene, hvor de må koble seg på, på en litt annen måte.
Terapeutene formidler at mange med Asperger har med seg mye negative opplevelser og har
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erfaringer med ikke å bli møtt med forståelse. Dette kan gjøre det ekstra viktig å møte paret i
terapirommet med en årvåken holdning. Som én terapeut sier; disse parene har med seg en
forforståelse inn i hjelpeapparatet, hvor de er redde for å bli møtt på en dårlig måte. En annen
terapeut hevder at disse parene har et ekstremt forklaringsbehov, et sterkt behov for å bli
forstått, kanskje på grunn av erfaringer med ikke å bli forstått.
"...folk har behov for å beskytte seg...og når jeg møter folk med Asperger så tror jeg det er viktig
å huske på at det har vært en periode før diagnosen ble oppdaget, at det er en periode for veldig
mange av dem, som er preget av dårlige opplevelser. Avvisning, kraftige reaksjoner, rare
reaksjoner, ensomhet, utestengning. Og jeg syns jeg møter mange som forteller meg om en
ganske krevende barndom. Og særlig krevende ungdomstid. Og det har vært med på å skape
selvbildet disse møter terapien med..."
Det å vite at slike negative opplevelser og erfaringer ofte gjør at i alle fall den ene i paret
frykter å ikke bli forstått og ikke bli møtt på en god måte i terapi, er av stor betydning. For
terapeuten blir det viktig å ha med seg dette i møtet med paret.
Inntoning
Flere terapeuter forteller om et større fokus på inntoning og det å være oppmerksom på
signaler hos den andre.
"...jeg bruker å si det at...det å lytte med øynene, altså det du ser, du ser veldig fort om det
stopper litt liksom, det stivner.." .... "..Jeg tror jeg gjør det samme som ellers, men at jeg har på
en tanke om at den andre nesten trenger lenger tid...ja, kanskje mangler språk litt, jeg vet ikke
jeg.. Finne ut litt sånn, hva er dine begrensninger i denne vanlige samtalen.."
Én terapeut forteller om erfaringer fra arbeid i psykisk helsevern, hvor hun har opplevd at
det blir sagt om personer med Asperger at de ikke nyttiggjør seg samtaleterapi. Hennes
erfaringer er derimot at de kan snakke mye, men at de trenger å føle seg trygge og å bli møtt
på den "kanalen" de snakker på. Det handler om å tilrettelegge samtalen for å få ut informasjon.
Det gjør man ikke ved å ta utgangspunkt i kriteriene for Aspergerdiagnosen, men man må tone
seg inn og finne ut av hvordan akkurat denne personen vil lytte og bearbeide informasjon.
"..Vi er ikke så opptatt av å selge vårt fag.., men å snakke deres språk, og rett og slett bare
være med, og være nysgjerrig.."
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Samme terapeut forteller også at hun er ekstra oppmerksom på mikroatferd:
"...Så vi kan se det når en person kommer inn, se at han trekker seg litt unna, har egentlig ikke
lyst til å ta i hånda, men vi gjør alltid det, så kan vi si at...jeg opplever at du har det sånn og
sånn, og da treffer vi på ni av ti ganger, og da får de veldig fort tiltro..altså, oi, denne personen
forstår meg....så det blir rett og slett det å være litt på og lese disse..altså, mikroatferden deres,
det å kunne gi en god beskrivelse av de, noe de selv kan kjenne seg igjen i, det tror jeg nok er
den største suksessfaktoren.."
Videre nevner terapeuten hvordan hun kan "koble seg på" Aspergerpartnerens
emosjonelle forståelse og hjelpe vedkommende til å uttrykke følelser. Hun hevder de kan ha
vansker med å uttrykke og sortere følelsene sine fordi selvfølelsen ofte er lav og de er redde for
å gjøre det på feil måte.
"..En ser jo helt klart at de har en sånn..en stor grad av kognitiv empati, men....i samtaler hvor
det er den som kommer fram, så ser vi at det handler nok mest om måten vi stiller spørsmålene
på, det handler mer om metodikken og vår manglende forståelse av hvordan deres
følelseshjerne er bygd opp, og hvordan de skal få uttrykt det. Så når vi greier å koble oss på
det, så er de utrolig flinke til å bruke den emosjonelle forståelsen....jeg tenker det handler om
vår mangel som terapeuter til og forstå kompleksiteten av autisme.."
Det kreves derfor en evne hos terapeuten til å lese signaler og være ekstra oppmerksom.
Det kan være en utfordring å balansere relasjonen i terapi med disse parene, og klare og tone
seg inn på begge to på en god måte. Det blir viktig å være veldig til stede for ikke å miste den
som har Asperger, samtidig ikke bli for mye over på diagnosen og miste den som ikke har
Asperger. Terapeuten må prøve å bevege seg i en god balanse hvis det skal være nyttig for
begge parter.
Terapeutens varsomhet
Et par av terapeutene beskriver erfaringer med at det fort kan "låse seg" hos den som
har Asperger. Dette fordrer en varsomhet fra terapeutens side. Terapeuten må passe seg for å
oppfattes påståelig i begynnelsen av en samtaleterapi eller begynne og konkretisere for tidlig
fordi det kan føre til at man mister tillit og det hindrer muligheten for en god terapiprosess. En
av terapeutene beskriver det slik:
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"En kan jo møte en typisk stahet som kan være vanskelig å komme rundt. Det blir en viktig
egenskap hos terapeuten å komme seg rundt et konfliktområde, å komme ut igjen, altså komme
på andre siden av det konfliktområdet med relasjonene i behold. Og uten at det har vært skapt
en konflikt, altså at en kan bevege seg inn i vanskelige områder med et åpent og dynamisk sinn,
som gjør at ting ikke må få lov til å låse seg fast. For det er nå litt sånn, at hvis du utfordrer et
menneske med Asperger, på mening eller kunnskap eller hva det nå måtte være, og det låser
seg, så låser det seg. Og da kan en ødelegge mulighetene til å skape forandring, ikke bare i
denne timen men kanskje for lang tid framover. Så jeg tror det å være åpen og dynamisk og når
du nærmer deg sånne muligheter til å låse deg fast, trekke deg litt tilbake, prøve og finne nye
innfallsvinkler... Så man må ha evnen til å bevege seg gjennom en krigssone, uten å skape krig".
Disse eksemplene illustrerer betydningen av hele tiden å være veldig til stede i
terapirommet med disse parene. Det kreves en konstant oppmerksom og årvåken holdning hvor
terapeuten fokuserer på å tone seg inn og koble seg på slik at det oppleves trygt.
6.6 Skape trygghet
"..Det er jo dette med å skape trygghet. Altså, den med Aspergerdiagnose er veldig ofte utrygg,
som en del av det å ha Asperger.."
Det å skape trygghet i terapirommet ser ut til å være spesielt viktig i arbeid med par der
den ene har Asperger. Flesteparten av terapeutene forteller om viktigheten av å ha en særlig
oppmerksomhet på det å trygge, at det er noe de er mer bevisste på og bruker mer tid på. Én
terapeut oppgir at han noen ganger bruker "kanskje uforholdsmessig mye tid på å trygge folk i
terapi". En annen terapeut beskriver erfaringer med at den som har Aspergerdiagnose er ekstra
krenkbar og at ting som andre ikke reagerer på oftere oppfattes krenkende. Hun har etter hvert
lært å være mer bevisst på dette. En terapeut nevner at hun som regel har et økt fokus på mannen
i parterapi, men at dette blir særlig uttalt hos par med Asperger, og at hun gjør en ekstra innsats
for å skape trygghet hos disse slik at de ønsker å komme tilbake. En av terapeutene sier de fleste
er utrygge når de kommer til familievernkontoret, men at dette er ekstra uttalt hos en med
Asperger.
"..Men jeg tenker jo...det er jo utryggheten jeg tenker som er..at mange er veldig eksistensielt
utrygge. For man opplever kanskje at man ikke blir tatt helt på alvor.."
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Det trekkes frem at paret ofte kan ha med seg en del dårlige opplevelser og husker særlig
detaljer fra slike opplevelser. Det blir derfor viktig for terapeuten å ha et spesielt fokus på å
skape en trygg atmosfære i terapitimen.
“..Og når vi møter par, så tror jeg vi skal huske på at i hvert fall den ene parten i dette paret
har med seg noen erfaringer hvor det har vært viktig å skjule for å unngå og få reaksjoner. Og
den skjulinga, den kan være relatert til sosial angst eller....og derfor når vi møter de så skal vi
være veldig trygge på at vi kan og at vi forstår og at vi kan møte de med åpenhet og kunnskap,
og god vilje..”
Også den nevrotypiske partneren må møtes med trygghet, på grunn av vedkommendes
erfaringer med ikke å bli møtt på en god måte, og ikke bli trodd. Anerkjennelse fra terapeuten
for at det kan være ganske utfordrende å leve i dette parforholdet blir viktig, og forståelsen fra
terapeutens side skaper økt trygghet for den nevrotypiske partneren.
Terapeutene forteller at personer med Asperger ofte har økt følsomhet for stress. De kan
håndtere noe jobbrelatert stress, men det relasjonelle stresset er vanskeligere å forholde seg til.
Én terapeut har erfart at en av hovedårsakene til at disse parene oppsøker parterapi, er at den
partneren som har Asperger kommer over sin stressterskel, noe som kan føre til mye sinne.
"...å forstå at når hun truet med å gå så ble han kjempestresset, fordi da mister han på en måte
en som har vært med å hjelpe han og ordne dagen hans, sånn at han mister ikke bare partneren
sin, han mister på en måte litt frontallappen sin. For veldig ofte så har disse funnet seg, kanskje
hatt en veldig omsorgsfull mor som har ordnet mye for dem, fordi de har hatt litt spesielle
behov, og så har de en partner som på en måte også er veldig omsorgsfull og da ordner en god
del ting som er vanskelig for dem....da mister de jo den som kanskje har kompensert for en del
av de tingene som de ikke er så gode på.."
Fordi det relasjonelle og det sosiale er vanskelig for den med Asperger er de kanskje
ekstra utrygge, og det kan være ekstra viktig for terapeuten å fokusere på å skape trygghet i
terapien. Den med Asperger har vansker med å forstå hvordan partneren har det.
"..Jeg kan sitte og se paret sliter, fordi vedkommende klarer ikke å forstå det, klarer ikke å sette
seg inn i hvordan det er, klarer ikke å gjenkjenne de følelsene som partneren har....det kan være
veldig sårt og veldig leit for de det gjelder....og det klarer vi ikke å fikse.."
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Det å gå i parterapi kan man anta er en stressende situasjon for mange, men hos disse
blir det kanskje forsterket. Det å ikke forstå hva partneren trenger, kan føre til fortvilelse hos
den som har Asperger. I tillegg kan det å komme i terapi og snakke om disse relasjonelle
vanskene føles mer overveldende for paret.
"..Aspergeren kan være litt fortvilet over at...ja, jeg kan jo gjøre noe annet enn det, men jeg
skjønner jo ikke alltid hva hun vil..." ..."Aspergeren som føler at jeg klarer jo ikke..hun har noen
forventninger til meg som jeg ikke klarer. De blir stresset...for det er ikke det at han ikke vil,
han bare skjønner det ikke intuitivt.."
Flere av terapeutene forteller at de benytter enesamtaler med partene, noe som gir dem
mulighet til å prøve og forstå for å kunne hjelpe bedre. Aspergerpartneren får sagt ting som han
ikke får sagt foran partneren, og det kan være lettere å ha samtaler alene enn å “tape ansikt”
foran den andre. Terapeutene erfarer at dette kan skape en trygghet. Nevrotypikeren opplever
også at det er nyttig med enesamtaler, da det gir en mulighet til å uttrykke frustrasjon i trygge
omgivelser.
Én av terapeutene forteller at ved å begynne en samtale med Aspergerpartneren rundt
emner som vedkommende er interessert i for eksempel vitenskap eller science fiction, skaper
hun et trygt rom og får dem etter hvert til å åpne opp og snakke om temaer som er vanskeligere
å snakke om. Terapeuten har erfart at det å ikke ta ting så alvorlig og å bruke litt latter kan være
hjelpsomt. Dette krever en fleksibilitet fra terapeuten og den fleksibiliteten er viktig for å få
tillit og å skape trygghet, ettersom personer med Asperger oftere har vansker med å gi tillit til
andre. Når denne tryggheten er etablert, gir det en mulighet for bevegelse.
"..Og så lenge vi greier å få til den, så kan vi bevege de ganske mye. Og.. som en ganske
god..form for terapi, eller relasjonsdanning..”
Flere av terapeutene vektlegger betydningen av å bruke ekstra tid i arbeidet med disse
parene, spesielt i begynnelsen for å skape et trygt rom. Det blir viktig at terapeutene fokuserer
enda mer på å bygge opp tillit hos disse parene enn hos nevrotypiske par. Trygghet peker seg
ut som avgjørende i arbeid med disse parene.
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7 Diskusjon
Vårt formål med denne studien var å undersøke parterapeuters erfaringer med terapi der
den ene har Asperger syndrom. Vi ønsket å finne ut hva slags tilnærminger terapeutene erfarte
som nyttige i arbeidet med disse parene.
Gjennom analysen kom vi frem til seks temaer som beskriver hovedfunnene våre. Disse
temaene er kunnskap, forutsigbarhet, tydelighet, aksept av forskjeller, terapeutens årvåkenhet
og konstante oppmerksomhet, og skape trygghet. Temaene gir en oversikt over hva terapeutene
forteller om som viktig og sentralt i terapi med par der den ene har Asperger.
Terapeutene understreker betydningen av kunnskap om Aspergerdiagnosen og hvordan
den kan påvirke parforhold, både kunnskap til terapeuten og til paret. Forutsigbarhet dreier seg
om å avklare forventninger, planlegge og gjøre ulike forhold i parets relasjon forutsigbart, i
tillegg til forutsigbarhet i terapitimen for å skape økt trygghet for partneren som har Asperger.
Terapeutene forteller om viktigheten av tydelig og konkret kommunikasjon i arbeidet med
parene. Dette innebærer at terapeuten kommuniserer tydelig i terapitimen, samt at paret får hjelp
til å kommunisere tydelig seg imellom. Aksept av forskjeller understreker hvor viktig det er at
både paret og terapeuten aksepterer ulikheter, og at dette er en forutsetning for at parene skal
kunne ha et godt parforhold. Terapeutens årvåkenhet og konstante oppmerksomhet handler om
terapeutens holdning i terapitimen, og hvordan terapeuten hele tiden må fokusere på å være
oppmerksom og veldig til stede i timene med paret. Det å skape trygghet anses som ekstra viktig
i arbeidet med disse parene, da mange med Asperger har med seg mye negative erfaringer og
ofte er ekstra sensitive. De har derfor behov for å bli møtt i et trygt rom, og det blir viktig for
terapeuten å være bevisst på dette.
I det følgende diskuterer vi funn fra studien. Vi har valgt ut noen punkter som vi ønsker
å belyse nærmere og som vi tenker er sentrale og viktige i arbeidet med par der den ene har
Asperger syndrom. Vi vil drøfte disse funnene og knytte disse til relevant teori og vi vil trekke
inn mulige implikasjoner for praksis.
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7.1 Både terapeuter og par trenger kunnskap
Alle informantene fremhever at noe forhåndskunnskap om diagnosen og dens
innvirkning på parforhold er en forutsetning for å lykkes med parterapi der den ene har
Aspergerdiagnose. Kunnskap om forhold knyttet til en Aspergerdiagnose fremstår som svært
vesentlig både for terapeuten selv, og for paret. Fra vår undersøkelse kom det tydelig frem at
disse parene vil ha behov for psykoedukasjon. Alle informantene understreker betydningen av
å kjenne til Aspergerdiagnosen og typiske utfordringer Aspergerpar opplever. På bakgrunn av
informantenes egen erfaring med å tilegne seg denne kunnskapen, har de også konkrete forslag
til hvordan andre terapeuter kan opparbeide seg tilsvarende kunnskap. Det er lite forskning per
i dag om Aspergerpar i parterapi. Det finnes økende grad av forskning som undersøker den
nevrotypiske partnerens opplevelse i et parforhold der partneren har Aspergerdiagnose.
Attwood og Aston sine bøker er blant de mest kjente i feltet og er basert på terapeutenes egne,
langvarige erfaringer fra parterapi der den ene har Aspergerdiagnose. Astons bok fra 2009 gir
praktiske råd og verktøy for Aspergerpar og terapeuter. Hennes erfaringer baserer seg på
heterofile par der det stort sett er mannen som har Aspergerdiagnose, og derfor omtaler vi i
diskusjonen mannen i paret som den som har diagnosen. I det følgende bruker vi disse
terapeutenes erfaringer der det blir relevant og drøfter disse opp mot funn fra resultatene og
betydning i praksis.
Det ser ut til at terapeutens kunnskap om diagnosen kan gi terapeuten mulighet til å ha
et overordnet blikk, et slags metaperspektiv i terapi, slik at terapeuten kjenner terrenget og vet
på hvilke måter terapien må tilpasses diagnosen og paret. Vi tenker at parterapeuter som møter
Aspergerpar muligens bør starte terapien ett skritt foran paret, særlig i starten, enn hva
terapeuten ellers ville trenge med et nevrotypisk par. Med ett skritt foran mener vi at terapeuten
bør ha en bevisst holdning i møte med disse parene. Dette betyr at terapeuten kjenner til måtene
å jobbe med disse parene på som fremkommer i resultatene våre i studien. Å møte paret på
denne måten vil trygge spesielt den sensitive personen med Asperger, men også den
nevrotypiske partneren som har et stort behov for å bli forstått og validert. Par har fortalt til
informantene i vår studie at de ikke har blitt møtt på en god måte i hjelpeapparatet samt at de
har møtt mangel på kunnskap. Aston (2003a, s. 173) påpeker at mange av parene hun har hatt i
terapi har prøvd parterapi tidligere og har hatt dårlige terapierfaringer. Parene forteller at de har
blitt misforstått og følt seg sviktet av terapeuten på grunn av terapeutens mangel på kunnskap.
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Aston (2003a, s.171) understreker at parterapi blir til skade for parforholdet dersom terapeuten
ikke har en bevisst holdning eller kunnskap om Asperger syndrom.
Også våre informanter har vært opptatt av å få fram hvordan mangel på kunnskap hos
terapeuten gjør at par ikke føler seg forstått, deres problemer blir bagatellisert, og personer med
Asperger betraktes som vanskelige å jobbe med. Terapeutens manglende kunnskap ikke bare
bekrefter, men forsterker også parets syn om hva slags hjelp de kan forvente i møte med
profesjonelle. Faren blir at disse parene gir opp både terapien og parforholdet. En terapeut som
har nødvendig kunnskap vil kunne møte parene med en kombinasjon av fasthet, fleksibilitet og
åpenhet. Dette vil trygge klientene og vise at de har kommet til et sted som har den kompetansen
de har savnet. Dette kan være av betydning for om paret vil komme tilbake til terapi og om de
forblir et par.
Som informantene forteller, vil den nevrotypiske partneren ofte strekke seg langt i
parforholdet for å løse problemer. Asperger syndrom er en skjult tilstand fordi den ikke påvirker
personens intellektuelle evner, og vedkommende ser ut som en nevrotypisk person i møte med
andre. Vanskene vil ofte kun være synlige for de nærmeste (Aston, 2003a, s.173). Dersom
parterapeuten ikke har kunnskap og i tillegg tolker Aspergerpartnerens atferd som “vanlig
mannlig" atferd kan parterapi være destruktivt. I følge Aston (2003a, s. 169) er forskjellen
mellom en nevrotypisk manns atferd og en mann med Asperger syndrom i terapi, at den
nevrotypiske mannen kan velge å endre atferd for å imøtekomme partnerens emosjonelle behov,
mens Aspergerpartneren ikke har den samme valgmuligheten, fordi han mangler evnen til å
forstå hva som er forventet av han. Hvis terapeuten ikke klarer å forstå denne forskjellen vil
partneren til den med Asperger oppleve at hun ikke blir lyttet til og trodd på, beskrevet som
Cassandrasyndrom. Det blir da lett å misforstå Aspergerpartnerens atferd overfor den
nevrotypiske partneren, og situasjonen forverres fordi den nevrotypiske ikke lenger klarer å få
Aspergerpartneren til å se sitt bidrag i parforholdet. Vi fikk inntrykk av at å gå i terapi der
terapeuten har kunnskap om diagnosen og om dens påvirkning i parforholdet har stor betydning
for par som søker hjelp. To terapeuter fikk mange henvendelser fra Aspergerpar fordi parene
hadde fått vite at vedkommende terapeut hadde erfaring med å jobbe med slike par. Vår
forståelse av informantenes fortellinger tilsier at det er behov for terapeuter som har kunnskap
på dette området.
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Våre funn viser at terapeuten bør først selv få forståelse for at det ligger en årsak bak
atferden til den som har Asperger, og formidle den kunnskapen til paret. Slik forstår den
nevrotypiske partneren også at Aspergerpartneren ikke har onde hensikter, men at en del av
vanskene skyldes diagnosen. I en undersøkelse uttalte nevrotypiske partnere at etter at partneren
fikk diagnosen eller paret innså at problemene skyldtes diagnosen, begynte forholdet å bli
bedre. Partneren forsto at hun ikke var ansvarlig for Aspergerpartnerens mangel på
følelsesmessig respons og initiativ i forholdet. Aspergerpartneren kunne rett og slett ikke gi
følelsesmessig støtte, heller enn at de ikke ville det (Aston, 2003a, s.165-166). Gjennom
formidling av kunnskap kan Aspergerpartneren opparbeide innsikt i hvordan diagnosen
påvirker den nevrotypiske partneren samt relasjonen, slik at han tar ansvar for eget bidrag. Som
én av informantene i intervjuet sier: “å ha Aspergerdiagnose gir ingen frikort”,
Aspergerpartneren bør kunne ta ansvar og holde avtaler. Det er viktig for parets videre utvikling
at han forstår hvordan egen atferd og holdninger påvirker partneren og parforholdet, og det er
terapeutens kunnskap som kan hjelpe paret med å innse dette.
I likhet med nevrotypiske par kommer også Aspergerpar til terapi med forventninger til
terapeuten og terapien, til hverandre og til parforholdet. Det som fremstår som viktige
forskjeller mellom disse parene er kanskje at det som parene ser på som problematiske hos
hverandre er mer uoverkommelige i Aspergerpar på grunn av diagnosen enn det er hos
nevrotypiske par. Det blir enda vanskeligere når Aspergerpar ikke klarer å identifisere og enes
om hvilke av vanskene som skyldes diagnosen og hvilke som skyldes andre faktorer.
Funnene våre viser at dersom terapeuten har kunnskap om diagnosen og dens
innvirkning på parforhold kan de se parets problemer gjennom andre briller, forstå årsaken til
problemene og de får dermed tilgang på andre virkemidler tilgjengelige i sitt terapeutiske
arbeid. En terapeut som tør og kan snakke åpent om diagnosen med paret kan også utforske
sammen med paret hvilke problemer i forholdet som kan tilskrives diagnosen og ikke, slik at
terapimetoder tilpasses begrensningene Aspergerpartneren har på grunn av diagnosen.
Terapeuten kan på denne måten hjelpe paret til å justere forventningene sine og få mer
realistiske mål i terapi. Dette synet støttes av Aston (2014, s. 53-54). Hun oppgir at
parterapeuten kan hjelpe paret til å sile ut problemer som skyldes diagnosen slik at paret føler
seg forstått og validert og slik at de får bedre forutsetninger for å jobbe på egen hånd utenfor
terapirommet.
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Vårt inntrykk av det informantene forteller er at et systemisk perspektiv i terapi med
disse parene kan være nødvendig, med andre ord, at terapeuten har et fokus på familiesystemet
og den sosiale sammenhengen som paret lever i. Med tanke på at Asperger syndrom anses som
arvelig er det ofte flere i familien som kan ha diagnosen eller trekk av den. Det er forskjellige
elementer som påvirker dynamikken i familiesystemet på grunn av diagnosen. Diagnosen
påvirker ikke bare parforholdet, men også alle relasjoner rundt. Paret kan ha behov for
tilrettelegging på flere områder; jobb, fritidsaktiviteter, venner, øvrige familiemedlemmer, som
nevnes av noen av informantene. Dette kan også formidles gjennom psykoedukasjon til paret.
Selv om informantene er enige om at disse parene stort sett har mye kunnskap om diagnosen
når de kommer til terapi, mener likevel fire av de fem informantene at parene har behov for
psykoedukasjon og at terapeuten bør formidle den kunnskapen i terapisamtalene.
Flere av informantene beskriver også at terapeuter bør tilegne seg kunnskap om hva
seksualitet innebærer i et parforhold der den ene har Asperger syndrom, og forstå hva slags
ekstra utfordringer paret har på grunn av diagnosen, i tillegg til generell kunnskap om
seksualitet i parforhold. Kommunikasjon er vanskelig for en med Asperger syndrom. Sex er
også en form for kommunikasjon. Mange nevrotypiske partnere rapporterer om mangel på
seksuell kontakt med Aspergerpartneren, noe som gjør at de ikke føler seg elsket, men enda
mer avvist og ensomme (Aston, 2014, s. 84-85). Informantene i vår studie forteller at
Aspergerpar ofte har store problemer i dette relasjonelle samspillet når de kommer til terapi. En
som har Asperger kan ha utfordringer med det å forstå andres kroppslige uttrykk eller verbale
kommunikasjon og kan også være oversensitiv for ulike typer stimuli. Særlig kan taktil
sensitivitet være en utfordring i parforholdet. Det var spesielt én av informantene i utvalget vårt
som undret seg over at det ikke finnes pensum om seksualitet ved profesjonsstudiet i psykologi.
I følge Attwood (2015, s. 320) kan seksuelt samspill være utfordrende i et parforhold der den
ene har Asperger syndrom. Seksuelt samspill kan oppfattes ubehagelig på grunn av
oversensitivitet, noe som gjør at ingen av partnerne får glede av det. Det er ikke uvanlig at en
person med Asperger syndrom mangler realistisk kunnskap om seksualitet. Mange av dem lærer
seksualitet gjennom pornografi og kan bruke den kunnskapen som en manual i det seksuelle
samspillet. Dette stemmer med informantenes erfaringer i vår studie. Å tilby hjelp til disse
parene uten å snakke om seksualitet i parforholdet er dermed ikke tilstrekkelig.
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Fokus på diagnoser?
Som nevnt før er det viktig for disse parene å komme til et sted som har kompetanse, og
at de blir møtt på en god måte. I Norge finnes det et offentlig tilbud, Familievernet, som tilbyr
hjelp til par og familier med relasjonsproblemer. Men familievernet er ikke definert som en
helsetjeneste og sorterer ikke under Helse- og Omsorgsdepartementet. Det settes ikke diagnoser
i familievernet og det fokuseres ikke på diagnoser i de familieterapeutiske retningene som
dominerer på fagfeltet. I den grad det fokuseres på diagnoser, behandles de som regel som
sosiale konstruksjoner, som kan reflekteres over og snakkes om, men som i liten grad påvirker
den terapeutiske tilnærmingen som benyttes (Hanna, 2019). Hvordan blir det mulig å møte disse
parene på en god måte når man ikke har den kunnskapen som skal til og ikke fokuserer på
diagnoser? Dette kan være en utfordring, også fordi ikke alle som jobber på familievernkontoret
har spesiell kompetanse på psykiske lidelser. En annen utfordring som informantene trekker
frem, er at det er lite kunnskap tilgjengelig ute om Aspergerpar i terapi, og særlig i Norge.
Informantene i vår studie beskriver hvordan kunnskap kan tilegnes. De mener først og
fremst at en terapeut bør være nysgjerrig på å forstå hva disse parene strever med, og anbefaler
å sette seg inn i hva diagnosen innebærer. De anbefaler å bruke eksisterende kunnskap som er
kjent fra individualterapi med Asperger og kanskje anvende noe av denne kunnskapen i
parterapi. Informantene understreker hvor viktig det er å skaffe seg erfaring med å jobbe med
disse parene. Å arbeide med Aspergerpar ser ut til å kreve at terapeuten utvider terapeutrollen
i en aktiv, strukturert og psykoedukativ retning. Gjennom prøving og feiling, reparasjon og
læring, integreres nye ferdigheter, og terapeuten vil gradvis oppleve seg tryggere i møte med
disse parene. Selv om familievernet i utgangspunktet er diagnosefritt anbefaler informantene at
man noen ganger tenker diagnostisk, ikke for å stemple folk men for å forstå hva parene trenger.
Våre informanter har vært nøye med å tydeliggjøre at de ikke vil bli forstått som talspersoner
for at det generelt skal settes mer diagnoser, men for at det i enkelte tilfeller vil ha avgjørende
betydning for klientene og terapiforløpet at man jobber med utgangspunkt i kunnskap om en
diagnose. Aston (2014, s.37) hevder at så lenge paret er klar over og aksepterer at årsaken til
noen av problemene kan være Asperger syndrom selv om det ikke foreligger en diagnose, så er
det mulighet for paret å bevege seg fremover, men også åpenhet og kunnskap blir en
forutsetning for terapi.
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Selv om ikke alle som jobber på familievernkontor har lik kompetanse innenfor
psykiske lidelser, fremstår det som en fordel å kunne arbeide tverrfaglig, som én av
informantene i studien nevnte. Informantene i studien vår, samt litteratur på området, vektlegger
at en viktig faktor for utfallet av terapien er forståelse for at en del av problemene disse parene
strever med, skyldes Aspergerdiagnosen. Det blir viktig at både terapeutene og paret jobber ut
fra en slik forståelse. Vi stiller oss dermed spørsmål om det er grunn til å se nærmere på
familievernets kunnskaps- og arbeidsgrunnlag. Det er et faktum at vi ikke klarte å få rekruttert
psykologer til vår studie. Det var noe overraskende, sett i lys av at psykologer er den
yrkesgruppen blant par- og familieterapeuter som fra sin grunnutdanning har mest kunnskap
om diagnoser innen psykisk helsevern.
7.2 Hva er et godt parforhold?
Hva forteller terapeutene om forhold som utfordrer det som er blitt beskrevet som
kriterier for gode parforhold, og hvilke forhold synes å være mer i tråd med disse? I det følgende
vil vi drøfte dette med utgangspunkt i Gottmans beskrivelser av kjennetegn på gode parforhold
(Gottman et al., 2002).
Å bygge vennskap handler om å oppdatere kjærlighetskart, at partene uttrykker ømhet
og beundring for hverandre, og det å vende seg mot hverandre istedenfor å snu seg fra hverandre
(Gottman et al., 2002). Det dreier seg om å oppleve den andre som interessert. Hvordan
forholder dette seg i parforhold hvor den ene har Asperger syndrom? Ut fra kriteriene som
kjennetegner Asperger syndrom, som mangel på sosial og emosjonell gjensidighet og vansker
med å forstå hvordan den andre har det, samt det terapeutene forteller om partnernes erfaringer,
kan det synes vanskelig å imøtekomme disse kriteriene i disse parforholdene. Det vil ofte være
vanskelig for den med Asperger å vise interesse på denne måten. Dette støttes av terapeutenes
beskrivelser av hvordan det er å være en nevrotypisk partner i et slikt parforhold. Terapeutene
forteller at de nevrotypiske partnerne opplever mangel på emosjonell gjensidighet i
parforholdet, at følelsesmessige behov ikke blir dekket. Det er liten intuitiv forståelse av
partnerens behov og hvordan partneren har det. Nærhet er mangelfullt, og mange forteller om
en opplevelse av ikke å bli sett. Det er ofte mye tilpasning til den partneren som har Asperger.
Mange forhold må planlegges og tilrettelegges og det kan oppleves som at tilpasningen i stor
grad kun går én vei.
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Når det gjelder konflikter i parforhold fant Gottman et al. (2002) at 69 % av
parkonflikter ikke er mulige å løse på grunn av varige forskjeller mellom partene, for eksempel
ulikheter i personlighet. Det som er viktig er hvordan paret takler disse forskjellene.
Terapeutene forteller om en ubalanse i disse parforholdene, hvor disse parene vil oppleve slike
uløselige konflikter fordi de har såpass ulike behov. Som Gottman hevder, vil det å skape en
dialog rundt konfliktene kunne føre til at forskjellene etter hvert kan møtes med aksept. Aksept
blir viktig, og understrekes også av terapeutene som avgjørende og en viktig forutsetning for at
disse parforholdene skal fungere. Det blir essensielt i behandlingen at parene lærer seg å
håndtere forskjellene seg imellom. "Hvis de velger å bo sammen videre må de lære seg å leve
med det som er annerledes, og ha fokuset i den grad det er mulig, på det som faktisk er bra".
Kunnskap blir en forutsetning for aksept, derfor blir det så viktig at terapeutene tilegner seg
kunnskap som de kan formidle til parene om Aspergerdiagnosen og om hvordan den kan
påvirke parrelasjonen.
Gottman et al. (2002) fremhever videre at det å skape felles mening karakteriserer gode
parforhold. Hvordan opplever partene i disse forholdene mening med parforholdet? Hva er
parets felles forventninger og drømmer? På grunn av at partnerne er såpass ulike og kan sies å
ha to forskjellige måter å tenke om verden på, er det sannsynlig å anta at disse parene har
vanskeligere for å skape mening enn nevrotypiske par.
Emosjonsfokusert parterapi bruker tilknytningsteori som grunnlag for å forstå hva par
strever med. Parforholdet sees på som et følelsesmessig bånd mellom partnerne. Problemer i
parforholdet oppstår når partene ikke klarer å møte hverandres tilknytningsbehov (Dalgleish et
al., 2015). Målet i emosjonsfokusert parterapi er å hjelpe paret til å skape et tryggere
tilknytningsbånd seg imellom ved utforskning av følelser. For å styrke tilknytningen er det
særlig viktig å utforske og avdekke de primære, underliggende følelsene (Wiebe & Johnson,
2016). Når tilknytningsbåndet mellom partene styrkes, øker tilfredsheten i parforholdet og
tilliten til hverandre (Dalgleish et al., 2015). I tillegg til behovet for trygg tilknytning i
parforholdet, hevder Greenberg og Goldman (2008) at behovet vårt for identitetsbekreftelse er
like viktig; det å ha noen som ser oss som den vi er, og som bekrefter, støtter og anerkjenner
oss. Hvordan passer disse forutsetningene for et godt parforhold overens med par der den ene
har Asperger? I og med at partneren som har Asperger har vansker med å forstå og bekrefte den
andres behov og har manglende evne til emosjonell gjensidighet, vil vi anta at det er vanskelig
å imøtekomme kriterier for et godt parforhold ut fra denne tilnærmingen.
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Flere av terapeutene trekker frem at disse parforholdene er litt annerledes enn parforhold
der ingen har en slik diagnose, og at det kan være nyttig å løfte opp selve parforholdet i terapien
og avklare hva et parforhold skal inneholde. Attwood (2015, s.160) sier at han spør paret i terapi
hvordan de beskriver og forstår kjærlighet. En Aspergerpartner vil kunne ha mer rigide
forventninger på grunn av diagnosen fordi han har mer behov for forutsigbarhet, mens en
nevrotypisk partner vil fortsette å håpe på at partneren kommer henne i møte på ett eller annet
tidspunkt. Terapeutene forteller at det ofte er kvinnen i forholdet som tar initiativ til parterapi,
som i nevrotypiske parforhold. Aston (2014, s. 167-168) beskriver en undersøkelse der flere
partnere med Asperger rapporterte om at parforholdet hadde bidratt til at de følte seg både
psykisk og fysisk bedre, mens flere nevrotypiske partnere rapporterte om at deres psyke
forverret seg på grunn av parforholdet. Dette forklarer hvorfor Aspergerpartneren ikke forstår
når partneren kritiserer hans interpersonlige ferdigheter, mens han mener at parforholdet går
bra (Attwood, 2015, s. 322). Det å avklare parets forståelse av kjærlighet, forventninger og
behov ser derfor ut til å være en viktig del av terapien. I forlengelse av dette kan man spørre
seg om det finnes andre måter å se parforholdet på, som gir en annen mening for partene? Finnes
det andre modeller for parforhold enn den romantiske, og er noen av disse mer nyttige for par
der den ene har en Aspergerdiagnose?
Øfsti (2008) fremhever at terapi er en praksis der rådende diskurser i samfunnet
opprettholdes. Hvordan vi snakker om kjærlighet og parforhold og hvordan disse skal leves er
preget av et romantisk ideal som mange parterapeuter ofte tar for gitt. Mange par kommer i
terapi fordi de sliter med dette idealet. Øfsti hevder at terapeuter i større grad trenger å
problematisere denne romantiske diskursen og utforske andre former for praksiser enn den
tradisjonelt romantiske. Hun stiller spørsmål ved om terapeuter må endre sitt syn på hvordan
kjærlighet og parforhold skal leves. Det kan hende at terapeuter må utvide synet på hvordan et
parforhold skal være og øke bevisstheten rundt hvordan vi hjelper. At det ikke blir én måte å
leve parforholdet på, og hvis en går ut i fra en slik forståelse, innskrenkes kanskje muligheten
for disse parene til å få et velfungerende parforhold.

Er premissene i den romantiske diskursen vanskeligere for disse parene? "Det å ikke få
det til i kjærlighet, handler ofte om å falle utenfor det forventede, det normale" (Øfsti, 2008, s.
370). For disse parene kan det være vanskelig å prøve hardt å få til det som "kreves" av den
romantiske diskursen. Kanskje er dette et romantisk ideal som ikke er mulig å oppnå i like stor
grad, og som kan medføre at paret føler at de mislykkes ved å forsøke og strebe etter dette. Det
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kan være at disse parene må forhandle om en annen diskurs enn den romantiske, og at andre
måter å definere parforholdet på vil føre til at det blir lettere å håndtere annerledesheten.
7.3 En annen terapeutrolle?
Som det kommer frem i terapeutenes fortellinger vil det være viktig å være i en god
balanse mellom partene for å få med både den som har Asperger og den nevrotypiske partneren,
og å klare å tone seg inn på begge to. I parforhold der den ene har Asperger vil partene ha ulike
måter å kommunisere på og ulike behov. De trenger forskjellige ting og ulike forutsetninger for
å føle seg forstått. Hva kreves for å lytte og kommunisere godt med begge partnere? Hvordan
skape trygghet og redusere stress for begge? Det blir viktig å lage en terapi som ikke er for
utfordrende for den med Asperger og som ivaretar kravene om tydelighet og forutsigbarhet som
terapeutene fremhever som viktige, og som samtidig har med den nevrotypiske som kanskje
har behov for noe annet. Hva blir viktig å tenke på for terapeuten?
Måten terapeuten kommuniserer på i terapi med disse parene blir litt annerledes enn i
arbeidet med nevrotypiske par, og kan medføre en rekke utfordringer for terapeuten når det
gjelder måter han eller hun skal kommunisere med parene på. For at den partneren som har
Asperger skal føle seg trygg i terapisituasjonen må terapeuten bruke et konkret og tydelig språk
og være oppmerksom på begrepsbruk, som å unngå bruk av metaforer og begreper med dobbel
betydning. Det kreves en mye større bevissthet fra terapeutens side om hvordan ordlegge seg i
samtalene. I stedet for å forutsette intuitiv forståelse vil terapeuten i større grad være avhengig
av å lage "bruksanvisninger" i terapi med disse parene. En viktig del av terapien blir å hjelpe
parene med å planlegge, tilrettelegge, utarbeide detaljerte lister og gi konkrete råd på ulike
områder, altså lage grundige beskrivelser av det som for andre kommer av seg selv.
Strukturering av terapisituasjonen blir også litt annerledes. Terapeutene forteller blant annet at
de bruker det skriftlige og det visuelle som hjelp i større grad, for eksempel ved å skrive det
konkrete på tavla, samt å dele inn timene i tidsbolker for å gjøre terapitimen forutsigbar. Denne
måten å jobbe på, hvor terapeuten arbeider med fokus på tydelig kommunikasjon og hjelp til å
gjøre forhold i relasjonen forutsigbart, kan være en form for modellæring hvor terapeuten
kommer inn som en modell i parets liv og viser for paret hvordan de kan håndtere problemene
sine og fortsette og jobbe med disse utenfor terapirommet.
Disse måtene å jobbe på synes å kreve en litt annen rolle enn den typisk terapeutiske.
Istedenfor å arbeide med å for eksempel utforske følelser mellom partnerne, vil terapien med
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disse parene i større grad fokusere på mer konkrete forhold i form av praktisk tilrettelegging.
Maxine Aston (2003a, s. 172), hevder at fokus på følelser og det å utfordre Aspergerpartneren
på følelser kan være skadelig, fordi det å ha kontroll over følelsene er viktig for vedkommende.
Hva med den nevrotypiske partneren? Man kan tenke seg at partneren kan ha behov for noe
annet i tillegg, og kan trenge å møtes på opplevelsen av ikke å bli sett og bekreftet, altså en
tilnærming som er mer emosjonsfokusert. Noen partnere beskriver at de får en rolle som mor
eller lærer, noe som innebærer at mange aspekter ved parforholdet som vanligvis ville blitt delt
mellom partene, ikke er til stede. Det kan oppleves som at den ene i større grad tilrettelegger
for den andre (Wilson et al., 2014). Partneren vil i større grad enn andre partnere måtte lære seg
å eksplisitt uttrykke sine behov overfor den andre. Det kan føles slitsomt å endre måten å
kommunisere på i parforholdet, og vanskelig å hele tiden være bevisst på dette (Aston, 2003b).
Hvordan håndtere to så ulike behov i terapirommet? Aston (2003b) hevder at den nevrotypiske
partneren vil trenge mye oppmuntring og støtte fra terapeuten, og forståelse for at
vedkommende ikke får sine behov møtt. Dette krever fleksibilitet fra terapeutens side, og en
evne til å være oppmerksom og veksle mellom partene.
Det å arbeide med disse parene representerer noe litt annerledes enn måten mange
parterapeuter kanskje er vant til å jobbe på. Det blir en terapi som er mer praktisk rettet og som
krever andre typer intervensjoner, en annen måte å nærme seg det terapeutiske på. Kan det være
slik at terapeuten trenger å utvide forståelsen av seg selv som terapeut i arbeidet med disse
parene? Man kan også spekulere i om en mer tydelig ledet, strukturert og "oppskriftsbasert"
terapeutisk praksis virker mer fremmed for psykologer enn for andre yrkesgrupper som arbeider
med par- og familieterapi.
7.4 Om forskjeller som ikke blir borte
De fleste blir sannsynligvis terapeuter fordi de ønsker å forandre noe til det bedre.
Hvordan forholde seg til tilstander som i større grad holder seg uforandret? Kan det være at
terapeuter tenker at det ikke nytter å få til noe med disse parene? Vi tenker at terapeuter kanskje
kan være umotiverte for å drive terapi med disse parene som følge av at dette handler om en
nevroutviklingsforstyrrelse. Terapeutene kan ha en forestilling om at det er begrenset hva de
kan bidra med fordi det ikke er mye rom for endring. Dette illustreres av et par av terapeutenes
utsagn om at mange går rundt med en myte om autisme, hvor de har bestemte oppfatninger eller
stereotypier om hvordan mennesker med Asperger er, og at de må ha ting på bestemte måter.
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Slike holdninger kan føre til at terapeuter vurderer potensialet for endring som lite, og at det er
begrenset hva det går an å gjøre noe med. Slike utsagn illustrerer mangelen på kunnskap, og
det blir derfor viktig for terapeuten å skaffe seg kunnskap om disse forskjellene.
Hvordan kan disse forskjellene jobbes med i terapirommet? Gottmans funn om uløselige
konflikter i parforhold antyder at terapeuter trenger å endre forventninger om å løse
grunnleggende problemer i parforhold. At det ikke er forskjellene i seg selv, men hvordan de
håndteres som har betydning for parforholdet. “Vi kan ihvertfall ikke si at det går over. For det
gjør det jo ikke…” “de må lære seg å leve med det som er annerledes”. En viktig endring i
terapien blir derfor at terapeuten, i tillegg til paret, aksepterer at det er store forskjeller mellom
partnerne, og at terapeuten våger å tydeliggjøre disse forskjellene i samtalene. Kanskje kan man
ikke få til akkurat det samme eller akkurat like mye som man gjør med nevrotypiske par. Men
man kan jobbe med å få til aksept av disse varige forskjellene, og kan på den måten formidle
håp.
Terapeuter kan muligens tenke at handlingsrommet blir snevert i arbeidet med disse
parene fordi metodene man er vant til å bruke ikke passer helt. Det er synd dersom terapeuter
skal kvie seg for å gå inn i situasjoner de ser på som vanskelige og utfordrende. Våre
informanter la heller ikke skjul på at det tar tid å lære seg og arbeide med Aspergerpar. Samtidig
formidlet de glede over å ha tilegnet seg kunnskap og ferdigheter til å kunne hjelpe også denne
gruppen klienter. Fra våre intervjuer med terapeutene fikk vi eksempler på konkrete
tilnærminger som de opplever er nyttig i terapi med disse parene, for eksempel det å hjelpe
paret med å planlegge aktiviteter som nevrotypiske par i større grad setter i gang spontant, på
intuisjon, og lage detaljerte "bruksanvisninger" til bruk i utfordrende situasjoner for å gjøre
relasjonen mer forutsigbar, samt det å bruke et konkret språk i samtalene. Dette gir noen
tydelige "knagger" å jobbe etter.
Følte terapeutene i vår studie at de fikk til noe endring? Inntrykket vårt fra intervjuene
er at det er mulig å få til endringer med disse parene og å gjøre en forskjell. Men det trengs tid,
og det kreves litt andre tilnærminger. Noen av endringene vil være i form av nye rutiner og
praktiske tiltak, mens andre endringer vil bestå av å ha tilegnet seg ny og essensiell kunnskap,
som igjen har gitt ny mening til fenomener og forskjeller som tidligere ble opplevd som
uforståelige eller i verste fall som uttrykk for likegyldighet eller vond vilje. Men når terapeuten
har kunnskap om diagnosen og om forskjellene innad i paret, samt våger å gå inn i det ukjente
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og gjøre disse forskjellene tydelige i samtalene, slik at man ser partene som ulike, men
likeverdige, har terapeuten gode forutsetninger for å kunne hjelpe.
7.5 Metodediskusjon
Vi valgte å benytte oss av kvalitative intervjuer fordi vi var interessert i terapeuters
erfaringer, men også deres subjektive opplevelser fra arbeid med par der den ene parten har
Aspergers syndrom. I det følgende gjør vi rede for reliabilitet og validitet og ser studien vår i
lys av dette.
Reliabilitet
Reliabilitet handler om hvorvidt forskningsresultatene er troverdige og konsistente.
Resultater er reliable dersom andre forskere som gjentar den samme studien på et senere
tidspunkt reproduserer lignende resultater. Dette er vanskelig å oppnå i kvalitative studier, da
det vil være umulig å få akkurat samme svar og resultater fra et semistrukturert intervju hvis
intervjuet gjentas. Dette handler om reliabiliteten under intervjuet, i transkriberingen og i
analysen. Vi som forskere virker inn på prosessen (Kvale & Brinkmann, 2012). Fordi forskeren
ikke kan opptre på samme måte og få de samme resultatene gang på gang, må reliabilitet i
kvalitativ forskning derfor knyttes til at forskeren gjør rede for fremgangsmåtene i prosjektet
og gjør forskningsprosessen gjennomsiktig, slik at prosessen kan vurderes trinn for trinn.
Det siste intervjuet som helhet, samt den ene delen av et annet intervju ble utført av kun
én av oss. Det er mulig at dette kan ha påvirket hva som kom ut av intervjuet, for eksempel ved
at det ble mindre oppfølgingsspørsmål underveis, og noe kan derfor ha blitt utelatt som ville
kommet frem dersom vi var to.
Validitet
Evaluering av validitet i kvalitativ forskning innebærer å presisere hvor godt
forskningen er utført, og om funnene fra forskning kan betraktes som troverdige og nyttige. Det
er flere måter å se på validitet i kvalitativ forskning. Forskertriangulering handler om å
involvere mer enn én forsker for å balansere forskernes perspektiver i kodingen. Hvis
forskjellige perspektiver peker i samme retning kan dette indikere en høyere grad av validitet
(Yardley, 2008, s.235-242). I vår oppgave har vi vært to forskere som har jobbet individuelt
med datakoding og temadannelse. Vi har diskutert resultatene med hverandre og har stor grad
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av overensstemmelse. Ytre validitet handler om i hvilken grad forskningsresultater kan
generaliseres (overføres) til andre kontekster eller deler av populasjonen. Det blir ikke mulig å
generalisere funn fra oppgaven, da validitet i kvalitativ forskning forstås i den grad analysen
passer til data (tekst), og at datainnsamlingen og analyseprosessen er transparent i rapporten,
samt at forskere viser bevissthet over egen potensiell påvirkning i datainnsamling og analyse
(Howitt, 2016, s. 435-441).
Vi benyttet et strategisk utvalg i prosjektet og søkte etter terapeuter som hadde erfaring
med parterapi der den ene har Asperger. Vi hadde utfordringer med å få tak i mange
informanter. Vi har et forholdsvis lavt antall informanter i undersøkelsen vår, noe som gir
mulighet for å gå i dybden. Men det kan samtidig ha gjort at noen perspektiver har blitt utelatt.
Det at intervjuene ble transkribert fortløpende kan ha påvirket fokus for de neste intervjuene.
Malterud (2003, s. 129) hevder at intervjuguiden som regel bør revideres underveis i arbeidet,
etter hvert som forskeren lærer mer om hvor fokuset bør konsentreres. Kanskje vi fikk noen
ideer underveis om hva vi tenkte var viktig og interessant, og fokuserte mer på disse etter hvert.

Vi ønsker å legge frem noe som kan være en potensiell subjektiv påvirkningskilde. En
av oss har observert et parforhold hvor det var mistanke om Aspergerdiagnose. Det kan ha
påvirket tolkningen av resultatene, fordi en av oss kan ha lagt mer vekt på noen aspekter og
oversett andre. Ettersom vi har vært to forskere som har samarbeidet, har vi vært
oppmerksomme på denne forforståelsen og samarbeidet om grunnlaget for tolkningene våre i
henhold til dette.
For å styrke reliabilitet og validitet har vi forsøkt å være transparente gjennom å gi
detaljerte beskrivelser og presentasjon av metodiske fremgangsmåter. Ved å beskrive hvordan
vi har utformet intervjuguiden og ved å fremlegge denne, beskrive måten vi har samlet inn data
og analysert datamaterialet på, samt gjennom bruk av direkte sitater i rapporten i tillegg til å
være to forskere, har vi forhåpentligvis gjort det lettere for lesere å vurdere graden av reliabilitet
og validitet i oppgaven. Det å være to forskere i prosjektet, som samarbeider og diskuterer
beslutninger i forskningsprosessen, styrker også reliabiliteten (Thagaard, 2009).
Tross mulige begrensninger opplevde vi at vi fikk svar på det vi ønsket å vite mer om.
Vi mener at vi har fått rike beskrivelser av hvordan terapeutene jobber. Vi fikk informanter fra
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forskjellige yrkesgrupper som har litt ulike perspektiver i arbeidet med disse parene og det ser
vi som verdifullt.
7.6 Sluttord
Thuen (2009) ”..Noen samlivsproblemer har en diagnose…”
Innledningsvis presenterte vi et utdrag fra Aftenpostens A-magasinet, der en svært
fortvilet nevrotypisk partner søkte hjelp i hjelpeapparatet. Hennes desperasjon og søken etter
fagpersoner som kan noe om Asperger i parforhold gir leserne et dypt inntrykk.
Hvorvidt dette fortsatt er en aktuell problemstilling har vi ønsket å belyse i oppgaven,
og dette har vi undersøkt ut fra terapeutenes perspektiv. Beskrivelser fra fem terapeuter i vårt
prosjekt antyder likeså et behov for kunnskap om Asperger syndrom i parforhold og terapeuter
med kunnskap. Vi håper at informantenes erfaringer, kunnskap og konkrete råd som kommer
frem i oppgaven kan bidra til økt oppmerksomhet på dette feltet og kan være til hjelp for andre
terapeuter som kommer til å jobbe med disse parene i fremtiden. Hovedmålet er å bidra til håp
for klientgruppen som vi møter i terapi. Således kan det være behov for å se noen
samlivsproblemer gjennom andre briller. Det kan også tenkes om det er behov for et parkurs
også for denne klientgruppen, slik som det tilbys til par der den ene har ADHD-diagnose. Som
én av informantene nevnte, “de kommer alltid til å være et par med Asperger”. Da er det best
at vi terapeuter er forberedt på hvordan vi kan hjelpe disse parene på en best mulig måte.
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Behandlingen kan starte.
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personopplysninger.
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Vedlegg 2
Informasjonsskriv om forskningsprosjektet ”Parterapeuters erfaringer med par hvor den ene
partneren har høytfungerende autisme (Aspergers syndrom)”
Vi takker for at du ønsker å delta i prosjektet vårt som er hovedoppgave på profesjonsstudiet i
psykologi. I dette skrivet gir vi deg informasjon om målene for prosjektet og hva deltakelse vil
innebære for deg.
Formål: Formålet med prosjektet er å undersøke parterapeuters erfaringer med par hvor den
ene partneren har Aspergers syndrom. Det er lite forskning nasjonalt på temaet asperger i
parforhold. Vi ønsker å få frem dine erfaringer med disse parene og dine synspunkter på hva
som er nyttig og ikke, til forskjell fra dine erfaringer med nevrotypiske par (utenfor
autismespekteret). Vi ønsker å øke bevisstheten rundt dette temaet og drøfte mulige
implikasjoner av dine erfaringer i det konkrete arbeidet med familier og par.
Hvorfor får du spørsmål om å delta?
Vi spør deg om å delta fordi vi har vært i kontakt med deg og forstått det slik at du har erfaring
med den problemstillingen vi er interesserte i å undersøke.
Hva innebærer det for deg å delta?
Hvis du velger å delta i prosjektet, innebærer det at vi intervjuer deg. Det vil ta ca. 1 time.
Intervjuet inneholder spørsmål om dine terapeutiske erfaringer, blant annet spesifikke
utfordringer knyttet til terapi med disse parene, og hvordan du har møtt disse utfordringene. Vi
kommer til å spørre deg etter konkrete eksempler du har møtt i terapi med disse parene.
Intervjuet vil tas opp på lydbånd. Det vil bli transkribert fortløpende, og opptaket slettes etter
transkribering.
Hvem er vi som skriver hovedoppgaven?
Vi er to studenter som går siste året på profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Oslo.
Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?
Psykologisk Institutt (PSI) ved Universitetet i Oslo. Hovedveileder er professor og
psykologspesialist Nora Sveaass ved PSI og ekstern biveileder psykologspesialist Anne Marie
Fosse Teigen.
Det er frivillig å delta. Hvis du velger å delta i prosjektet, kan du når som helst trekke ditt
samtykke tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle opplysninger du da har gitt vil bli slettet.Det
vil selvsagt ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke ønsker å delta eller om du
senere velger å trekke deg.
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Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger
Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi
behandler alle opplysninger konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. Både
opplysninger om deg som terapeut og informasjon fra intervjuene blir behandlet konfidensielt,
og materialet blir behandlet på en måte som ikke gjør gjenkjenning, verken av pasienter eller
informanter, mulig. Det er kun vi to studenter som vil ha tilgang til opplysningene.
● Navnet og kontaktopplysningene dine vil vi erstatte med en kode som lagres på egen
navneliste adskilt fra øvrige data. Dine personopplysninger som navn, alder, kjønn, type
arbeidssted, utdanning blir behandlet konfidensielt og brukes i oppgaven i anonymisert
form.
Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet?
Prosjektet skal etter planen avsluttes 01.06.2019. Etter dette vil alt materiale slettes.
Dine rettigheter
Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:
-

innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg (navn, alder, kjønn, type
arbeidssted, utdanning),
å få rettet personopplysninger om deg,
få slettet personopplysninger om deg,
få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet) og
å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine
personopplysninger.

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?
Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke.
På oppdrag fra Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo har NSD – Norsk senter for
forskningsdata AS vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar
med personvernregelverket.
Hvor kan jeg finne ut mer?
Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med:
● Universitetet i Oslo, Psykologisk institutt ved hovedveileder Nora Sveaass, tlf.
22845158, mail nora.sveaass@psykologi.uio.no
● NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personvernombudet@nsd.no) eller
telefon: 55 58 21 17.
Med vennlig hilsen
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Prosjektansvarlig/veileder
Studenter

Psykologspesialist Nora Sveaass

Kari Taksdal og Aylin Aure
95853125 og 90099948

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Samtykkeerklæring til deltakelse i prosjektet

Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet ”Parterapeuters erfaringer med par hvor
den ene partneren har høytfungerende autisme (Aspergers syndrom)”, og har fått anledning til
å stille spørsmål. Jeg samtykker til:

◻ å delta i intervju
Jeg er inneforstått med at jeg når som helst kan trekke meg fra prosjektet uten at det får
konsekvenser for meg. Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er
avsluttet, ca. 01.06.2019.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Signert av prosjektdeltaker, dato)
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Vedlegg 3
Intervjuguide
Forskningsspørsmål: Hva opplever terapeuter er nyttige tilnærminger i parterapi når
den ene parten har Aspergers syndrom? På hvilke måter?
Informantens bakgrunn


Fortell meg kort om bakgrunnen din som terapeut (utdanning, klinisk erfaring osv.)

Terapeutens forståelse og opplevelse av det å arbeide med par der den ene har
Aspergerdiagnose



Hvor synes du det er meningsfullt å starte, om du skal reflektere over dine erfaringer
med å arbeide med par der den ene har en Aspergerdiagnose?
Hvordan var det for deg første gang du møtte et Aspergerpar? Var det noe som var
overraskende eller påfallende?
o Hva har endret seg etter hvert som du har fått mer erfaring med å jobbe med
slike par?

Terapeutens opplevelse av spesifikke utfordringer for disse parene


Er det noe disse parene strever mer med sammenlignet med andre par? Er det spesielle
problemstillinger som er særegne for denne gruppen?
o Konkrete eksempler? Hvordan møter du disse utfordringene?

Terapeutens forståelse av hva som er hjelpsomt i terapi med disse parene







Hva er dine erfaringer med hva som er hjelpsomt i terapi?
o Hvordan fant du ut hva som er hjelpsomt og ikke?
Finnes det et typisk forløp for disse parene? Hvordan legger du eventuelt opp et slikt
forløp?
o Evt. individuelle samtaler vs parsamtaler? Familiesamtaler?
o Brukes andre arbeidsmetoder enn den terapeutiske samtalen i større grad (eks.
psykoedukasjon)?
Tror du det er noen typiske utfordringer på grunn av diagnosen i et slikt parforhold?
o Hvordan jobber du med disse utfordringene i terapien?
o Er det noen fordeler på grunn av diagnosen?
Hva er mest krevende i arbeid med slike par? Og mest givende?

Terapiens mål og håp


Har disse parene andre mål/bestillinger for terapien enn andre par?
o Har partene ulike bestillinger og mål? Hva gjør du da?
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o Hvordan formidle håp til paret?
Kunnskap på området, terapeutfaktorer og implikasjoner for praksis
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Hvis du skulle lage et tilbud som kunne hjelpe disse parene med å få det bedre sammen,
hva ville det vært? Er det noe spesifikt du tenker kan tilbys?
Hvilken kompetanse og eventuelt hvilke egenskaper mener du er nødvendig eller
ønskelig for en terapeut som skal jobbe med par der den ene har Asperger?
Hva tenker du at andre yrkesgrupper kan lære av måten du jobber med disse parene på?
Hvilke råd vil du gi til andre terapeuter?
Er det noe mer du synes jeg bør vite? Noe du synes er viktig som ikke har kommet med?
Hvis en med Asperger hadde hørt denne samtalen, hva tror du vedkommende ville
tenkt? Savnet? Satt pris på? Og partneren?

