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Sammanfattning   

Diagnosen autism uppstod så sent som på 1970-talet vilket innebär att kunskapen om 

ämnet är relativt ny inom forskarvärlden. Upplevelsen av att leva med diagnosen autism 

är svagt belyst och således även upplevelsen av bemötandet i sjukvården. Det gör det till 

ett ämnesområde som behöver efterforskas för att öka kunskapen om autism hos 

vårdpersonal. Syftet med denna studie är att belysa hur vuxna med högfungerande 

autism blir bemötta i sjukvården och ute i samhället. Studien utgår från en narrativ 

analys metod och har fem självbiografier som underlag, skrivna av personer med 

diagnosen autism. Gemensamt för författarna i studien som användes är att 

de upplever en känsla av att behöva anstränga sig mekaniskt med beteendestrategier för 

att passa in i samhället. De beskriver många gånger en känsla av utanförskap och 

isolering. Det är därför viktigt att i sjukvården planera väl inför möten med personer 

som har autism. Viktigt att tänka på som vårdare för att skapa en trygghet 

hos patienter med autism är att ha en öppenhet och följsamhet i samtalen. Att ha en 

förståelse för att patienten behöver tid för eftertanke och en tydlighet som kräver att 

kommunikationen kan behöva föras i skriftform. Den autistiske personen ska inte 

behöva använda sig av beteendestrategier för att passa in i vården, verksamheten ska 

formas runt individen och dess behov. På detta sätt kan samtalen i vården bedrivas på 

den autistiske personens villkor och grundtrygghet kan tillgodoses.   

 

 

Nyckelord: Autism, bemötande, socialt samspel, kommunikation, beteende, sjukvården, 

kunskapslucka. 
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INLEDNING 

Diagnosen autism ställs allt oftare i dagens samhälle jämfört med för 40 år sedan men 

det innebär inte att det är ett nytt fenomen. Forskning har underlättat identifieringen av 

sjukdomen men det finns fortfarande kunskapsluckor i vissa områden vad gäller 

diagnosen autism (Nylander & Thernlund 2013, s.107-108). Vi har valt att som snart 

nyblivna sjuksköterskor skriva om personer med diagnosen autism och deras 

upplevelser av bemötande ute i samhället och sjukvården.  Detta med anledning av att vi 

har kunnat identifiera en kunskapslucka hos vårdgivare vad gäller neuropsykiatriska 

diagnoser. Vårt intresse för bemötandeaspekten grundar sig i att vi har arbetat som 

stödassistenter inom LSS-verksamheten i Göteborg. Erfarenheten som stödassistenter 

har gett oss en inblick i hur personer med autism bemöts i olika sammanhang, 

framförallt i vårdsammanhang. Patienter med högfungerande autism är en patientgrupp 

som vi inte ofta talar om, de bär på ett funktionshinder som inte syns utanpå. Att öka 

kunskapen om hur den här patientgruppen känner att de blir bemötta tror vi kan förenkla 

och förbättra det goda vårdandet, vilket är vårt ansvar som sjukvårdare.   

 

BAKGRUND 

Historik   

Diagnosen autism kom till först efter 1970-talet då tillståndet fick en egen kategori och 

därmed särskildes från diagnosen schizofreni.  Diagnosen autism räknas idag som en 

neuropsykiatrisk diagnos men det har inte alltid varit så. Förr trodde folk att symtomen 

som autistiska personer bar på berodde på dålig uppfostran. Det var först år 1973 som 

den biologiska bakgrunden till autism accepterades som orsak och kunskapen spreds 

vidare av det nuvarande Autism och aspergerförbundet. Föreningen Autism- och 

aspergerförbundet har som mål att vården ska bedrivas mer vetenskapligt och jobbar 

aktivt för att ta fram pedagogiska metoder som ska underlätta den sociala förmågan hos 

människor med autism. De har även som mål att förbättra bemötandet av personer med 

autism (Nylander & Thernlund 2013, s.107-108).    

 

 När diagnosen först kom till under 1970-talet talades det mycket om barn med 

diagnosen autism och väldigt sällan om ungdomar och vuxna som levde med diagnosen. 

Autism ansågs vara ett område för barnpsykiatrin, det var först när föräldrar till barn 

med diagnosen autism började prata ut om symptom som kvarstod vid både 

ungdomstiden och vuxenlivet, som det började uppmärksammas som ett problem. En av 

förespråkarna för denna utveckling var Lorna Wing som var en psykiatriker, men även 

förälder till ett barn med autism (Nylander & Thernlund 2013, ss.109-110).    

 



 2 

 

Autism 

Autism är en neuropsykiatrisk diagnos, ett tillstånd som drabbar hjärnan och leder till en 

omfattande funktionsnedsättning. Sjukdomen yttrar sig i form av diverse 

funktionsnedsättningar före tre års ålder. Det kan vara begränsningar inom det sociala 

samspelet eller upprepade beteenden och intressen av ett typiskt slag. Ett av symtomen 

kan vara ett tal som kommer sent eller inte alls dyker upp. Människor med autism 

föredrar ofta en vardag med struktur för att kunna må bra. Ett möte med en annan 

människa styrs av kroppsspråk och muntlig kommunikation men om personen du möter 

har svårigheter med båda dessa blir det svårt att veta hur du som vårdare ska bemöta 

denna patient (Nylander & Thernlund 2013, s. 109-110). 

 

Orsak 

Prenatala skador på områden i den del av hjärnan som kallas för limbiska systemet och 

lillhjärnan som uppstår i samband med födseln antas vara grundorsaken till symptomen, 

vilket senare uttrycker sig i form av autism. Dessa prenatala skador på nämnda 

hjärnområden kan leda till en störning av all information som mottas av hjärnan. Detta 

resulterar i svårigheter för hjärnan vid bearbetning av information. Konsekvenser av 

hjärnskadorna blir att sinnena inte kan bearbeta information. Nämnda konsekvenser 

leder till att inlärningen, känslomässiga reaktioner och beteende i allmänhet blir gravt 

nedsatt hos personer med autism. Detta kan associeras med den resulterande faktorn att 

personer med autism har ett starkt sinne för ett utantillminne, medan association och 

bearbetings-minnet av information är nedsatt (Wing 1996, s. 91).   

     

Diagnoskriterier     

ICD-10 (International Classification of Diseases) är en diagnos manual som ges ut av 

världshälsoorganisationen. Manualen innehåller de kriterier som behöver uppfyllas för 

att kunna få en diagnos. Kriterierna finns även för att säkerställa att diagnosen är 

densamma i olika delar av världen. Diagnoskriterierna för autism skall enligt ICD- 10 

kodhänvisning (F84.0) vara en omfattande utvecklingsstörning som uppenbarar sig före 

tre års ålder. Diagnosen karaktäriseras av sämre utveckling i områden som socialt 

samspel, kommunikation och kännetecknas av ett repetitivt stereotypt beteende.    

Diagnoskriterierna för autism är uppdelade i tre olika grupper, varav varje grupp har 

vardera fem symtom. Här kommer vi att beskriva alla tre grupper och deras symtom. 

För att kunna få diagnosen ska individen visa uttryck för sammanlagt minst sex kriterier 

från grupperna socialt samspel, kommunikation och beteende. Personen måste visa 

uttryck för minst två symtom från gruppen socialt samspel och minst ett uttryck från de 

andra två grupperna.    
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1. Socialt samspel – nedsatt förmåga i att interagera socialt vilket visar sig i form 

av två uttryck från denna kategorigrupp.   

Det finns en bristande förmåga i att använda varierande icke-verbala uttryck såsom 

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

interaktionen. Det är svårt att hitta vänner i den accepterade sociala åldern och 

utvecklingsnivån för ett kamratskap. Det finns en bristande förmåga av att spontant vilja 

dela glädje eller att befinna sig i aktiviteter med andra till exempel visar inte, tar inte 

med sig eller uppmärksammar inte andra på sådant som är av intresse. Personen visar 

även brist på social eller emotionell ömsesidighet.   

  

2. Kommunikation – Nedsatt förmåga i att kommunicera vilket visar sig i form av 

två uttryck från denna kategorigrupp.    

Personen hade sen talutveckling eller började aldrig tala, individen gör inga försök att 

kompensera för detta via andra kommunikationssätt, till exempel gester eller pantomim. 

Hos personer med ett välutvecklat tal finns en påtagligt nedsatt förmåga att inleda eller 

upprätthålla samtal med andra. Talet är ofta stereotypt och innehåller många 

upprepningar. Barn uppvisar ofta en brist på varierad spontan låtsaslek eller socialt 

imitativt lekbeteende som är adekvat för utvecklingsnivån.      

  

3.  Beteende - Ett beteende som är begränsat, repetitivt och stereotypt i sitt 

mönster beträffande intressen och aktiviteter, vilket tar sig minst ett av följande 

uttryck från denna grupp.   

Personen har en omfattande fixering vid ett eller flera stereotypa och begränsade 

intressen, som är abnorma i intensitet eller fokusering. Ett vanligt symptom är en 

oflexibel fixering vid specifika, oändamålsenliga rutiner eller ritualer. Det kan även 

yttra sig som stereotypa och upprepade motoriska manér, till exempel vifta eller vrida 

händerna eller fingrarna. En del autistiska individer har en enträgen fascination inför 

delar av saker (Socialstyrelsen, 1993). 

 

Bemötande  

Öppenhet och följsamhet 

Sjuksköterskan i sjukvården präglas av sin förförståelse och det är av den anledningen 

som öppen kommunikation är viktig. Vårdaren ska alltid se till patientens livsvärld som 

en grund för vårdandet och ha ett öppet och följsamt förhållningssätt i samtalen. 

Patientens livsvärld ska uppmärksammas och tas hänsyn till, vårdaren ska vara öppen 

för detaljer i patientens berättelser i samtalen.  Det görs genom att vårdaren går in i 

mötet med patienten med stor öppenhet och följsamhet så patientens upplevelse av 

hälsa, lidande, välbefinnande och vårdande kommer till kännedom. Att vårdaren ställer 

frågor men även lyssnar och förstår svaren av patientens erfarna värld, med en tonvikt 

på öppenhet och följsamhet är av stor vikt (Dahlberg & Segesten 2010, ss.154-155). 
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Patientens delaktighet 

En person som upplever hälsa och välbefinnande reflekterar inte över att hen har sin 

hälsa. Denne personen har en stadig livsrytm och upplever ett någorlunda harmoniskt 

sammanhang.  Hälsoprocessen är i det harmoniska stadiet aktivt på ett passivt vis, på så 

sätt att individen är medveten om vikten av att exempelvis äta nyttigt, sova och 

motionera måttligt.  Om denna individ hamnar i sjukvården förändras hälsoprocessen 

eftersom patienten befinner sig utanför sitt vanliga sammanhang. Det som händer är att 

patienten hamnar ur balans och upplever då inte samma harmoni.  För att jobba mot att 

patienten känner sig mindre sårbar och upplever större frihetsgrader är det viktigt att 

patienten kommer in i ett nytt och vårdande sammanhang. Det är alltså viktigt för 

sjuksköterskan att jobba patientorienterat och få patienten delaktig i sitt vårdande. Att 

patienten skall kunna vara delaktig i sin vård räknas som dennes rättighet och ökar 

patientens inflytande, självbestämmande och ansvar (Dahlberg & Segesten 2010, s.108). 

 

Trygghet    

För att en individ ska uppnå ett tillstånd av hälsa gäller det att sjuksköterskan ser till 

människans alla komponenter, det vill säga inte bara det fysiska utan också det psykiska 

(Dahlberg & Segesten 2010, s.47).  Trygghet är bland de viktigaste fenomenen för att 

uppnå en god hälsa. Trygghet beskrivs av psykologen Maslow som komponenter av 

säkerhet, stabilitet, skydd och frihet från rädsla. Hälsosjukvårdslagen portalparagraf 

(SOSFS 1992:763) har med trygghet som ett av sina krav som ska uppfyllas i vården 

och behandling av patient för god hälsosjukvård.  Trygghet kan beskrivas som en känsla 

som är starkt kopplad till ens självkänsla. Beroende på hur man upplever sin 

grundtrygghet hos vårdpersonalen påverkar det ens självkänsla. Trygghet är också något 

som förutom påverkan av bemötandet hos sjukvårdspersonal kan påverkas av miljön vi 

befinner oss i. Det vill säga yttre faktorer så som goda materiella förhållanden, att den 

existerande miljön runt omkring är god med tillitsfulla relationer, samt att kunskap finns 

och en upplevelse av kontroll (Dahlberg & Segesten 2010, ss.83-84). 

 

 

Tidigare forskning   

Forskning i vårdvetenskap kring vuxna personer med autism och hur de upplever att de 

bemöts i vården är dåligt företrädd. Fokus genom åren har legat på närståendes 

upplevelse av att leva med någon som har diagnosen autism. Föreningen autism i 

Stockholm är dock bland de väldigt få föreningar som försökt belysa hur vuxna 

personer med högfungerande autism upplever bemötandet i vården genom en 

enkätundersökning. I slutsatsen av undersökningen presenterar föreningen att 

individerna i undersökningen upplever kunskapen hos vårdpersonalen som bristfällig. 

En respondent från enkätundersökningen; vården och autism säger exempelvis att  
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”tveksamhet hos sjukvårdspersonal ger omedelbar blockering och stress 

hos patienten. Fokus blir; varför ser han/hon si eller så ut i ansiktet -Har 

jag gjort något fel?”. (Föreningen autism u.å, s.7) 

 

 

  

PROBLEMFORMULERING 

Upplevelsen av att leva med diagnosen autism är svagt belyst medan det finns mer 

forskning kring närståendes upplevelser av att leva tillsammans med någon som har 

diagnosen autism. Det är ett ämnesområde som behöver belysas för att öka kunskapen 

om hur personer med autism ska bemötas i vården. Vårdare som inte ger tillräckligt med 

tid och utrymme för samtal kan ge intryck av att vara kalla och oengagerade. Detta leder 

till att patienten känner sig dränerad på energi och välbefinnande. Delaktighet är en 

viktig del i den goda vården, och brist på delaktighet kan leda till ett vårdlidande om 

patienten inte upplever detta. Patienter med autism kräver mer tid och tydlighet för att 

kunna uppnå en tillfredställande nivå av delaktighet och förståelse till skillnad från en 

patient utan en neuropsykiatrisk diagnos. 

 

SYFTE 

Syftet med denna studie är att belysa hur vuxna med högfungerande autism upplever att 

de blir bemötta i sjukvården och ute i samhället. 

 

METOD   

 

Narrativ analys metod  

Syftet med den valda narrativa metoden är att ha fokus på människans upplevelse av 

hälsa och lidande med anknytning till det vårdvetenskapliga. Forskningsproblemet i 

arbetet handlar om människor med diagnosen autism och deras upplevelse av 

bemötande i samhället och i vården. Vikten av att forska inom ämnet vi valt utgörs av 

att det har en betydelse för hälso-och sjukvården samt för sjuksköterskornas arbete. 

Genom att sätta tyngdpunkten på deras berättelser framhävs det vårdvetenskapliga 

perspektivet. Här handlar det om att individernas erfarenheter av hälsa, ohälsa och vård 

kommer till kännedom med hjälp av deras beskrivande berättelser. De valda 

självbiografiska böckerna utgör inte bara ett direkt svar till arbetets syfte utan ger en 

helhetsbild av bemötandet i sjukvården såväl som i ute i samhället. Berättelserna ger 

bilder av människans erfarna värld i olika skeenden och på så sätt en mer rik och 

detaljerad beskrivning av deras vardag (Dahlborg-Lyckhage 2006, s.139).   

 

 



 6 

 

Urval   

De självbiografier som vi valt ut, beskriver hur det är att leva med diagnosen 

högfungerande autism. Inklusionskriterier vid val av självbiografier var att samtliga 

böcker skulle vara skrivna i upplysande syfte av vuxna med diagnosen autism. Fokus 

har inte varit på könen hos dessa författare, eftersom vi i studien eftersökt hur alla med 

diagnosen högfungerande autism upplever bemötandet i vården. Författarna består av 

fyra kvinnor och en man. Eftersom studiens syfte är att undersöka vuxna individers 

upplevelser, blir åldern hos författarna ett avgörande inklusionskriterie. Således är 

samtliga författare av vuxen ålder vid skrivandet av självbiografierna.  För att minska 

risken för feltolkningar har vi valt att använda oss av självbiografier som är skrivna på 

svenska. Exklusionskriterier för självbiografierna är att de är skrivna av någon annan än 

personen i fråga.   

 

Presentation av författarna och deras berättelser  

Terese Ekman är författare till boken: Med andra ögon: Att få diagnosen 

högfungerande autism i vuxen ålder (2010). Hon skriver om sina upplevelser kring hur 

det är att leva med vetskapen om att hon är annorlunda. Det är en väldigt konkret 

berättelse om vad som är jobbigt i det vardagliga livet när man har autism. Målgruppen 

hon riktar sig till är framförallt individer med autism och deras närstående men även 

personal som möter personer med autism i sitt yrkesliv.  

Susanne Schäfer är författare till självbiografin: Stjärnor, linser och äpplen - att leva 

med autism(1996). Schäfer berättar i sin självbiografi om hur det är att leva med 

diagnosen autism från barndomen till vuxenlivet.  

Hon betonar mycket kring vilket bemötande hon har stött på ute i samhället i relation till 

sin diagnos. Målet med hennes självbiografi beskriver hon som en önskan att öka 

toleransen i samhället för att bland annat underlätta för personer som har autism. Hon 

vill även att forskare ska öka sin kunskap av diagnosen autism för att utrota existerande 

myter som finns bland lekmän och fackmän. Ett annat mål hon beskriver med 

självbiografin är att personer med autism ska få hjälp utan att individualiteten och 

friheten berövas.  

Iris Johansson är författare till självbiografin: Ett annorlunda liv (2013), där hon ger 

oss sitt perspektiv på livet. Iris har ett annorlunda förhållningssätt till sin diagnos, hon 

anser att det bara är ett annat sätt att leva på. Detta har resulterat i att många händelser 

och upplevelser har blivit ett lärande tillfälle för henne som hon själv beskriver det. Hon 

sveper förbi tragedier som inträffat i hennes liv och lägger inte fokus på sorgen utan 

använder dessa situationer för att lära känna sig själv. Hon beskriver att hon älskar att 

sällskapa med sin autism för att den tvingar in henne i en medvetenhet som gör livet 

mer intressant. 
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Gunilla Gerland är författare till självbiografin: En riktig människa (1996). Hon 

skriver om sin väg till att bli en riktig människa, så som hon kallar det. Hennes bok 

innehåller reflektioner och vi får följa hennes utveckling från barndomen till vuxenlivet. 

Hon skriver att hon länge imiterade andra människor för att bli en riktig människa, men 

insåg senare i livet att det var hennes diagnos som avskilde henne från andra människor. 

I boken får vi följa hennes livsresa där hon lär känna sig själv genom interaktionen med 

omvärlden. Hon är numera är en välkänd föreläsare och författare.  

Håkan Jansson är författare till självbiografin: Jag och mina diagnoser (2007).  I sin 

självbiografi förklarar han bland annat hur det är att leva med diagnosen autism.  

Han beskriver hur det sociala livet påverkats negativt i förhållande till att han uppfattas 

annorlunda och att det medfört svårigheter i livet. I sin bok ger han oss en inblick i hur 

han bemöts ute i samhället, med tydliga resonemang och tankestrukturer. Anledningen 

till det negativa bemötandet i samhället menar han beror på att människor är trångsynta 

och inte ger utrymme för personer som har olika typer av diagnoser. Självbiografin ska 

hjälpa till att öka platsen i samhället för personer som är annorlunda. 

Datainsamling  

De fem valda självbiografierna är skrivna av vuxna människor med diagnosen autism. 

Dessa lyfter fram hur de autistiska personerna erfar bemötande av olika slag ute i 

samhället. Förutom bemötandet ger självbiografierna en helhetsbild av hur det är att 

leva med diagnosen autism med nyanserade förklaringar. I framtagningen av valda 

självbiografier använde vi oss av databasen Libris. Sökorden som vi använde var 

"autism självbiografi" som gav åtta träffar. Av dessa åtta passade tre in i studiens 

inklusionskrav och användes i framtagning av resultatet. De resterande två böcker 

hittade vi i ett lokalt bibliotek. Andra böcker som återfanns men inte användes, var 

böcker som beskrev hur det är att bemötas i vården när individen har diagnosen autism.  

 

Dataanalys  

Insamlade data analyserades som tidigare nämnt med hjälp av en narrativ analysmetod. 

Med denna metod är det möjligt att hitta samband i innehållet. Den narrativa analys 

metoden innebär att syftet ska ha sin tyngdpunkt i ett vårdvetenskapligt perspektiv, på 

hur människan erfar världen. Berättelsernas innehåll kan delas in i koder, teman och 

kategorier för att sedan se ett mönster i innehållet. När man använder denna typen av 

analys bör man specificera vad det är man vill finna i berättelserna, för att sedan kunna 

besvara studiens syfte (Dahlborg-Lyckhage 2012, ss.161-165).  

Öppenhet, följsamhet samt reflektion är en viktig del vid analysen. Det sätter krav på att 

läsaren är insatt i berättelserna och vet hur de utspelar sig för att finna meningsbärande 

delar i texten.  Dessa meningsbärande delar i berättelserna plockas sedan ut och kodas. 

Kodningen kan ske i form av antigen kategorier eller teman. När kodningen är färdig 

bearbetas helheten och det som framkommer kan presenteras på ett mer konkret vis 

(Dahlborg-Lyckhage 2012, ss.164- 169).  Under tiden som självbiografierna bearbetates 
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valdes meningsbärande citat ut och placerades under passande teman på word. Delar av 

berättelserna som var av betydelse men som inte var kärnfyllda citat skrevs också ner 

under rätt tema.  När materialet var färdigställt och alla berättelser var genomlästa 

började slutgiltiga bearbetningen av materialet. I berättande text sammanställdes de 

mest meningsbärande berättelserna som samlats ihop och kärnfyllda citat presenterades 

i sin rena form. Vissa citat passade in i samtliga teman men för att skapa en bra 

helhetsbild placerades dessa citat under det tema där de andra författarna beskrev 

liknande händelser. Vid bearbetningen av materialet valdes att använda ICD-10s 

diagnoskriterier för autism som teman, samt ett tema med renodlade beskrivningar av 

bemötandet i sjukvården.  En del av citaten behölls som tidigare nämnt i dess original 

form för bevara "autenciteten" i det författaren vill förmedla. Vid renskrivningen av 

resultatet var använda citat/berättelser och böckerna av stor vikt, där en kontrolläsning 

gjordes för att försäkra att berättelserna förmedlades på ett sanningsenligt sätt. Detta var 

även en säkerhetsåtgärd för att inte låta förförståelsen hos författarna nyansera studiens 

resultat.  

 

Etiska aspekter  

Valda självbiografier har ett upplysande syfte. Detta innebär att författarna frivilligt 

publicerat sitt material för allmänheten och se. I vår studie har vi forskningsetiska 

principer att förhålla oss till gällande informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa krav uppfylls eftersom författarna 

själva givit sitt samtycke för publicering och spridning av deras berättelser 

(Vetenskapsrådet 2015, s.6).  

 

RESULTAT 

Socialt samspel  

Den sociala förmågan hos personer med autism är bristande, framför allt visar det sig i 

form av bristande förmåga i att använda varierande icke-verbala uttryck såsom 

ögonkontakt, ansiktsuttryck, kroppshållning och gester. I självbiografier skrivna av 

personer med autism beskriver de sin känsla i olika sammanhang av social interaktion.  

En av författarna, Susanne Schäfer, berättar i sin självbiografi:   

"När jag var barn och i min ungdom skällde de mig ofta för att vara 

"autistisk" utan att veta mycket om det. Bara därför att jag inte tyckte om 

att bli klappad och smekt och stod som "en planka" när de försökte krama 

mig. Också kanske därför att jag ibland inte såg folk ordentligt I ögonen." 

(Schäfer 1996, s.14). 

Att inte bli förstådd i det sociala samspelet är ett återkommande tema i författarnas 

beskrivande berättelser. Författarna berättar om sina upplevelser av att bli bemötta 

bristfälligt ute i samhället vid olika sammanhang. Icke-verbala uttryck och kroppsspråk 

som icke autistiska människor upplever som normala, exempelvis att få en klapp på 
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axeln, är oftast sådant som personer med autism beskriver som det jobbiga vid möten 

med andra människor.  

 

Terese Ekman, berättar i sin självbiografi att den icke verbala kommunikationen och 

samförståndet med blickar inte alltid fungerar i samspelet med andra människor. Hon 

berättar att det kräver extra ansträngning och uppmärksamhet för att kunna samspela 

med andra i syftet att bli accepterad. Ekman berättar vidare att hon inte använder sig av 

mimik och kroppsspråk i samma utsträckning som icke- autistiska människor, vilket 

försvårat hennes sociala interaktion (Ekman 2010, s.49). Både Ekman och Schäfer 

pratar om jobbiga möten med ögonkontakt och hur längre stunder av ögonkontakt kan 

bli utmattande och koncentrationskrävande. De beskriver svårigheter med att bli 

accepterade i olika möten med andra människor för att ögonkontakt inte faller naturligt. 

Mötet med den andre medför enligt deras berättelser en ansträngning för att försöka 

verka ”normala”. I Ekmans självbiografi beskriver hon; 

 

”Paradoxalt nog dras jag till dem för att jag lärt mig att bekräftelsen av 

den andre sitter i ögonkontakten, medan min naturliga instinkt sedan 

födseln är att undvika ögon.” (Ekman 2010, s.43)  

 

Iris Johansson skriver i sin bok om en liknande problematik gällande ögonkontakt. Hon 

beskriver ögonkontakten med den andre som något främmande i hennes natur och att 

det är nästintill omöjligt att möta en annan människas blick utan att "förlora sig själv i 

den andres inre". Detta beskriver hon som en anledning till att hon än idag undviker 

ögonkontakt med människor hon möter. (Johansson 2013, s.75)  

 

Håkan Jansson berättar i sin självbiografi om att hans svårigheter med social interaktion 

har orsakat en stark känsla av utanförskap och isolering. Jansson beskriver att han som 

"högbegåvad autist" samlar på sig beteendestrategier för att lättare kunna interagera. 

Förmågan att dölja sin autism och på så sätt fungera i samhället avgörs av denna faktor 

beskriver Jansson. Detta beteende skiljer sig från en "normal" person på så sätt att 

inlärningen är helt situationsberoende och mekanisk och kommer inte automatiskt 

menar han. Han beskriver vidare i sin självbiografi svårigheten att som högfungerade 

autist förstås gapet mellan den normala världens logik och tänkande, samt möjligheten 

att skilja den från den egna världen.  Detta är en faktor som bidrar till den förstärkta 

känslan av utanförskap och isolering (Jansson 2007, s.21).     

  

Kommunikation   

Personer med diagnosen autism har en nedsatt förmåga att inleda eller upprätthålla 

samtal med andra och det består oftast av många upprepningar.  
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"Dessutom förstår jag knappt hälften av vad folk säger. Jag vet inte vad 

det beror på; det handlar ju inte om brist på ord. Jag kan höra alla ord de 

säger, när jag väl lyssnar. De går nog bäst när det är vetenskapligt språk. 

Jag klarar t ex bra att följa med i ett föredrag, åtminstone om jag är något 

så när intresserad av ämnet." (Schäfer 1996, s.45).   

 

Flertal av författarna har som ett återkommande faktum i deras självbiografier att en 

lugn takt i samtalen, med utrymme för eftertanke och utan avbrott, förenklar förståelsen 

av samtalsämnen som annars känns röriga. Författarna talar även om vikten av att hålla 

sig till ett samtalsämne åt gången och där innehållet måste ha en röd tråd. Avsaknad av 

denna struktur i samtalen upplevs som svår och uttröttande.  Ekman förklarar i sin 

självbiografi att högt tempo i samtalen istället resulterar i att hon slutar lyssna (Ekman 

2010, ss.39-40). Tidsaspekten är också återkommande som faktor och har relevans för 

ett gott samtal i de självbiografiska texterna. Gerland beskriver att brist på tid i samtalen 

gör att hon inte hinner formulera meningen i huvudet innan hon ska uttala sig, och 

därför upplever hon att stress påverkar kommunikationen negativt (Gerland 1996, 

ss.171-172). En önskan som framförs i självbiografierna är att hellre föra 

konversationerna i skrift än i tal för att minska på intrycken.   

 

"När man använder brevkommunikation uppstår det inte så lätt 

missförstånd. Man behöver inte kunna läsa kroppsspråket, och man har 

tillräckligt med tid för att tänka ut vad man ska skriva. Dessvärre är de 

flesta människor brevlata." (Schäfer 1996, s.83).   

 

I citatet beskriver Schäfer en tydlig förklaring på hur samtalet kan upplevas mer 

kvalitativt för en person med autism. Att behöva koncentrera sig på att både tolka 

kroppsspråket och lyssna till ordens mening i samtalen upplevs som intrycksrikt av 

författarna. Ekman berättar att ögonkontakt får henne och tappa koncentration men att 

hon ändå söker sig till korta ögonblick av ögonkontakt för att hon lärt sig att det så skall 

vara (Ekman 2010, s.43).  Janssons problematik i kommunikationen liknar de andra 

författarnas och han beskriver i sin självbiografi fördelen med att inte behöva prata. Han 

beskriver det som att han då inte behöver använda sig av sina inlärda beteendestrategier 

för att passa in och slipper på så sätt bli uttröttad.  

 

"Skulle allra helst bara vilja skriva till alla andra människor, för då är jag 

explicit och får fram vad jag vill ha sagt även om det sker misstag även 

här." (Jansson 2007, s.86).  

 

Alltså beskriver även denna författare en önskan om att hellre föra konversation i skrift 

än i tal. Jansson beskriver att när han är i en konversation kan ett störningsmoment vara 

att han fastnar på vissa ord eller formuleringar, att meningarna som uttrycks är felaktiga 

ur grammatisk synvinkel, att personen betonar konstigt eller har syftningsfel i sina 
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meningar. Han beskriver vidare att när en person "slösar på ord", det vill säga talar utan 

tydlighet och mål, gör det att han blir ganska ouppmärksam på vad som egentligen 

diskuteras. Av denna anledning beskriver Jansson i sin självbiografi att han dras till 

människor som är fåordiga och med stor tydlighet visar sitt känsloläge.  

 

Beteende    

Människor med diagnosen autism kan även ha beteendemässiga funktionshinder. 

Symtomen som faller under denna kategori är stereotypa mönster i beteenden och 

intressen som är abnorma i sin intensitet enligt ICD-10 skalan. Känslighet för 

förändringar i omgivningen och svårigheter med att acceptera oförväntade händelser, 

kan vara ett uttryck för denna problematik.   

 

 "Ibland har jag svårt att identifiera människor som jag t ex bara har sett 

med arbetsrock på och så träffar dem oväntat av en slump utanför firman 

och med ovana kläder på sig. Det samma hände t ex när vår brevbärare i 

Norge kom utan uniform en dag när han hade ledigt." (Schäfer 2010, 

s.86).  

 

Schäfer beskriver en svårighet i att skapa adekvata samband mellan verkligheten och 

mentala fixeringar. Denna händelse är inte unik av sitt slag ut är ett uttryck för 

funktionshindret. Gerland beskriver en liknande händelse i sin bok. Hon skriver att hon 

inte kunnat förstå varför hennes syster inte kom hem en dag. Eftersom tidningen låg på 

exakt samma plats som den gjorde när systern brukade stiga in fann hon det konstigt att 

systern inte steg in, fast än tidningen låg där den brukade göra. Hon berättar vidare att 

hon hade svårigheter med att förstå varför sambandsteorin hon hade gjort i det egna 

huvudet inte stämde, trots att hennes teorier sällan var fel. Det var inga magiska tankar 

utan tvärtom, det var väldigt konkret, skriver Gerland. Information som samlades in 

med sinnesintryck var det som var sanning. Om människor i hennes omgivning störde 

dessa teorier genom att exempelvis inte dyka upp som i systerns fall, så skapade hon 

nya sambandsteorier som stämde. Sambandsteorierna som var ett resultat av kopplingar 

mellan sinnesintryck och situationer utvecklades senare till en positiv förmåga i 

Gerlands fall. Hon berättar att hon kunde upptäcka samband långt innan andra i hennes 

omgivning gjorde det (Gerland 1996, ss.28-29). Behovet av kontinuitet och 

sammanhang är faktorer som är återkommande i alla berättelser och ovanstående utdrag 

är konkreta exempel på detta. Att hela vardagen blir störd av en detalj som kan verka 

obetydlig, medan människan som lever med autism kanske tappar perspektivet på grund 

av en för henne för stor variation av vardagen. Ekman skriver om vikten av kontinuitet i 

en jobbig period i hennes liv där mycket i hennes liv förändrades drastiskt. 

 

"Jag har kunnat hålla mig flytande genom att tvinga mig själv hålla fast 

vid vardagens rutiner, under depressiva perioder" (Ekman 2010, s.26).  
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Att vara begränsad av sina rutiner och att vara oförstående för givna sociala spelregler 

försvårar ett normalt socialt liv. Men att inte veta hur de sociala spelreglerna ser ut vid 

ett givet tillfälle är något som inte är främmande för icke- autistiska människor. Det 

givna beteendet ligger i det omedvetna och har förvärvats genom observation av den 

omgivande miljön under en längre tid. Detta är något som inte alltid är lika självklart för 

en människa som lever med diagnosen autism. Författarna beskriver detta genom att gå 

tillbaka till olika händelser i sina liv där detta problem har satt sina spår. Jansson skriver 

om en diskussion som inträffade i hans närhet om hur ofta en person bör tvätta håret. 

Han berättar att ingen i omgivningen kunde ge ett exakt svar på denna fråga och att det 

var något som förbryllade honom.  

 

"Denna känsla, att det inte finns någon tydlig konsensus kring en 

fråga/situation, känner jag stadigvarande i sociala situationer. Jag har ett 

hum om det de yttre ramarna men vet lite eller inget sammanhängande om 

det inom ramarna" (Jansson, 2007, s.91)  

 

En annan författare som skriver om samma problematik är Iris Johansson. Hon 

beskriver i sin bok att hon inte hade impulser och känslor som berättade för henne om 

hur hon skulle agera i en situation. Hon berättar att hon fick lära sig att medvetet agera 

på det sättet som situationen krävde, genom att ställa frågor som skulle berätta för henne 

om vilken handling som var lämplig vid en given situation. (Johansson 2013, s. 26).  

Schäfer skriver i ett kapitel om sin omgivning att hon uppskattar alla människor som har 

accepterat henne utan att kräva en "förklaring". Hon menar att de andra inte förstår hur 

mycket de krävt av henne dag efter dag. Det som hon var tvungen att slita med att lära 

sig var en "självklarhet" för dem. Vidare berättar hon att hennes mamma tyckte att hon 

skulle lära sig att ljuga för att det var en social sak, men Schäfer ansåg inte att det var 

anständigt att ljuga och såg därmed inget behov av det. (Schäfer 1996, ss.83-84)   

 

Sjukvårdsbemötande   

I självbiografierna ingick det även stycken där författarna beskrev ett tydligt missnöje 

vad gäller bemötandet i olika sjukvårdssammanhang. Ekman skriver i sin bok att 

människor med diagnosen autism har inneboende resurser som kan blomma ut på rätt 

plats och med rätt bemötande. (Ekman 2010, s.8) Den gemensamma faktorn i alla 

självbiografier gällande sjukvården är att kvalitén i bemötandet styr hur givande mötet 

upplevs att vara för personen med autism.  
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Ekman skriver i ett kapitel om bemötandet i sjukvården: 

 

"Det är skrattretande hur jag ibland stött på kommentarer som 

kontrollbehov, när jag har berättat om mina svårigheter med 

perceptionen. Hur alla ljud och kommentarer runtomkring letar sig in i 

mina öron, tills det blir grötigt i huvudet. Terapeuter och läkare kom inte 

ens på tanken att min hjärna kunde ha problem med att sortera och 

utestänga störande ljud"(Ekman 2010, s.33).  

 

En annan författare som nämner samma problematik i sjukvården är Gerland som också 

skriver om tiden innan hon fick sin diagnos som jobbig. Gerland skriver att hon visste 

att hon var annorlunda som barn. Det var först när hon började jobba som hon insåg att 

hon var i behov av en förklaring till varför hon tyckte det var jobbigt med perceptionen. 

När hon väl nämnde denna problematik för sin terapeut fick hon ett svar som inte var 

tillfredställande.  

”Att jag inte kunde utestänga vad människor pratade om, att jag blev så 

trött av att vara i så stora lokaler med mycket folk och inte kunde hålla 

ljud ifrån mig, berodde nog på mitt behov av att kontrollera allt omkring 

mig. Och att jag hade behov av att kontrollera var inte konstigt, menade 

hon, när jag växt upp i en sådan störd miljö” (Gerland 1996, s.204). 

 

Gerland skriver mycket om hur missnöjd hon var över sin terapeuts bemötande. Hon 

kände sig inte lyssnad till och förstådd, även om hon gång på gång beskrev sina känslor. 

Hon jämför terapeutens bemötande med en läkare hon träffade vid ett senare tillfälle av 

sitt liv. Denna läkare var den första som inte hade attityden "inte är det något fel på dig 

lilla vän". Hon skriver vidare att hon kände sig sedd och respekterad på grund av att han 

hade lyssnat på hennes känslor. Det gjorde inget att han vid det tillfället också sa att hon 

inte gav ett autistiskt intryck. Att läkaren gav henne tid och rum för att uttrycka sina 

bekymmer i sin egen takt och på sitt eget sätt var tillräckligt för henne i den situationen 

(Gerland 1996, s.235).    

 

Schäfer har en annan förklaring i sin bok till varför sjukvården brister i mötet med 

människan som har diagnosen autism.  

 

"Men det beror säkert på att forskningen på autismområdet ännu inte har 

kommit så långt (och man visste ännu mindre när jag var liten). Framför 

allt vet ju de allra flesta människor ingenting om detta, inte ens utbildade 

psykologer, och fortfarande existerar det en massa myter om det." 

(Schäfer 1996, s.13).   

 

Hon har ingen anklagande ton i sin beskrivning av hur sjukvården ser ut men antyder att 

det finns kunskapsluckor.  En person som fick fel diagnos på grund av samma anledning 
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som Schäfer är Johansson. Hon skriver att diagnosen började användas för första 

gången i historien kort innan hon föddes. Autism var inget som fanns i det lilla 

samhället hon hade växte upp i. Resultat av detta blev att hon bedömdes som 

utvecklingsstörd, något det skulle bli ändring på efter ett par decennier. Hon skriver att 

hennes okunnighet om livet resulterade i att det mesta hon gjorde blev fel. (Johansson 

2013, s.18) 

 

METODDISKUSSION 

Studien är kvalitativ och grundar sig i en narrativ metod. Anledningen till val av metod 

grundar sig i brist på vetenskapliga studier i det ämne som efterfrågades. Databaserna 

som utgjorde grund för artikelsökningen var Pubmed, Cinahl, Google schoolar och 

Google. De få artiklar som påträffades visade på en okunskap ute i samhället gällande 

människor med diagnosen autism, men resultaten i dessa studier var inte förenliga med 

det valda syftet i vår studie.  Närstående och deras upplevelser av att leva med någon 

som har diagnosen autism, var det som framkom i de vetenskapliga texterna som vi 

hittade. Eftersom vårt syfte efterfrågar personliga berättelser och upplevelser hade vi 

intervjuer i tankarna vid idéutformningen. Dock insåg vi snabbt att respondenterna 

skulle vara svåra att hitta och processen skulle bli tidskrävande.  

 

Under litteraturgranskning och kartläggningen fann vi att självbiografier var ett 

passande material för att besvara vårt syfte. Det som är bra vid denna typ av narrativ 

analys är att självbiografier är väldigt innehållsrika och det ger författarna tid för 

eftertanke. Utrymme för feltolkningar är minimala eftersom läsaren får ta del av 

berättelsens helhet. Nackdelar med metoden är att urvalet blir begränsat på grund av 

tidsramen men också för att det inte finns många självbiografier som är skrivna av 

individer med högfungerande autism. Vid en intervjuundersökning skulle 

respondentgruppen varit större och studien skulle därmed blivit mer omfattande. Vårt 

resultat är applicerbart främst på patienter med högfungerande autism eftersom vårt 

material författades av individer med högfungerande autism. Självbiografier som var 

författade av någon annan som agerade tolkningsföreträde, som till exempel en nära 

anhörig till individen i fråga exkluderades vid ett tidigt skede eftersom de gav utrymme 

för tolkningar.  

 

 

Genom vårt metodval med självbiografier var målet att finna individer med diagnosen 

autisms upplevelser av att bemötandet i sjukvården såväl som i resten av samhället. I en 

enkätundersökning utförd av föreningen autism i Stockholm ” Vården och Autism”, 

presenteras det i resultatet att en majoritet av de deltagande som har diagnosen autism 

upplever att det finns en kunskapslucka hos vårdpersonalen vad gäller bemötandet. 

(Föreningen Autism u.å, s.7).  I undersökningen deltog 100 individer med diagnosen 

högfungerande autism och resultatet som framkom i enkätundersökningen styrker 
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slutsatserna som framkom i vår studie. Det visar på att det finns en kunskapsbrist om 

diagnosen autism vare sig individen som har diagnosen är högfungerande eller inte.   

 

Att jobba utifrån att kategorisera författarnas upplevelser i form av citat och 

sammanfattande berättelser till olika teman gav en bra kartläggning med tydlighet i 

strukturen. Vid sammanställning av resultatet gjorde vi om citaten och de 

sammanfattande berättelserna till berättande text med undantag för vissa citat. Dessa 

behöll vi för att behålla äktheten och känslan i det författarna själva förmedlar kring 

deras upplevelser. Citaten skrevs även med för att styrka det som redan stod i berättande 

form. En del av våra författare nämnde i sina böcker att de var skrivna i ett upplysande 

syfte vilket gav en tydlighet i formalia. För att inte skapa utrymme för feltolkningar 

använde vi oss av citat som var innehållsrika och var svåra att misstolka.  

 

Självbiografierna som utgjorde grunddata till vår studie är skrivna under olika årtal. Två 

av böckerna är utgivna år 1996 medan de resterande böckerna är utgivna mellan år 2007 

-2013. Spridningen i utgivningsåren visar på att det inte är så mycket som har förändrats 

vad gäller hur människor med autism upplever att de bemöts ute i samhället. ICD-10 

manualen för diagnosen autism har inte förändrats under dessa årtal och därför påverkar 

inte spridningen i årtalen relevansen i studien.  

 

 

RESULTAT DISKUSSION  

De kategorier som vi presenterar i resultaten utgår från diagnoskriterierna för autism.  

Kriterierna presenteras i tre kategorier som består av socialt samspel, kommunikation 

och beteende. Fynden som samlats under de olika rubrikerna ger konkreta exempel på 

händelser i författarnas liv där mötet med den andra människan har varit bristande. 

Händelserna i dessa kategorier kan appliceras på sjukvårdssammanhang eftersom de 

beskriver bemötandet i samhället, som på många sätt liknar möten i vårdsammanhang. 

Den sista kategorin sjukvårdsbemötande innefattar händelser som utspelats i ett verkligt 

sjukvårdssammanhang och besvarar direkt syftet i studien.   

 

Följande reflektioner utgår från vårt resultat och styrks med relevanta begrepp ur 

vårdvetenskapen för att visa på vikten av ett bra bemötande. Fynden som presenteras i 

kategorin socialt samspel visar att individer med autism upplever att de blir bristfälligt 

bemötta ute i samhället. De skriver om svårigheter med att följa de sociala spelreglerna 

och att det orsakar en känsla av utanförskap och isolering. Författarna beskriver att de 

använder sig av beteendestrategier för att lättare kunna interagera med omgivningen. 

Detta är en energikrävande process, eftersom det är en mekanisk inlärd process som inte 

kommer automatiskt. Vårdarens ansvar i mötet med en patient som har dessa inlärda 

beteendestrategier blir att inge trygghet för att kunna ge bra vård. 
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En vårdare kan inge trygghet genom att se till att patienten inte hamnar i en situation där 

de känner att kompetensen inte räcker till för att kunna ha kontroll. Känslan av inte ha 

kontroll över situationen som råder kan i sin tur leda till brist på trygghet och säkerhet 

(Edlund 2012, s.365). 

 

Kommunikation var en annan viktig del som ingick i vår studie.  

Kommunikationen i mötet med patienten är en stor del av vårdandet. Resultatet gällande 

detta stycke påvisar att patienter med autism behöver mer tydlighet, lugnare takt och en 

känsla av sammanhang för att mötet skall vara givande. Att en vårdare kommunicerar 

med en autistisk patient på samma sätt som med en icke-autistisk patient funkar inte i 

praktiken som resultatet påvisat. Diagnosen autism innebär tydliga svårigheter med 

kommunikationen, som i sin tur påverkar patientens delaktighet i sitt vårdande. För att 

skapa ett bra vårdande möte med en autistisk patient krävs det att kommunikationen 

sker på deras villkor. Sjuksköterskan ansvar i detta är föra konversationen på patientens 

villkor och i praktiken kan det vara så enkelt som att vårdaren frågar patienten vilket 

kommunikationssätt patienten föredrar. Många autistiska individer uttrycker att det är 

enklare att föra konversationen i skrift än i tal. Det är viktigt att även ta det som vana att 

prata med stor tydlighet försöka skapa en röd tråd i samtalet. 

 

Kommunikationen kan användas som ett medel som förenar människor genom att öka 

förståelsen för varandra, men det kan också skapa friktion om det inte förs på rätt sätt. 

Att inte skapa friktionen som han talar om kräver förståelse för patienternas olikheter 

(Fredriksson 2012, s.330).  

 

Med grunden i vårdvetenskapen sätter vi även stor vikt vid delaktigheten för denna 

patientgrupp. Delaktigheten i vården förutsätter att patienten är med på vad som händer 

vid en given situation. Författarna i självbiografierna beskriver svårigheter med att 

hantera förändringar och veta hur de ska agera vid olika situationer. Denna svårighet 

bottnar i diagnosen och är bra att ha i åtanke vid det vårdande mötets gång. Resultatet i 

vår studie påvisar att det finns en önskan hos den autistiska individen om att inte bli 

överrumplad vid olika sammanhang och detta kan appliceras i det vårdande mötet. Om 

du som vårdare vet i förväg att patienten du möter har diagnosen autism är det bra om 

du avsätter mer tid för mötet. Det är även viktigt att försöka strukturera samtalet genom 

att inte hoppa mellan ämnen och på så sätt skapa sammanhang. 

 

När patienten är delaktig i sin vård skapar vårdaren en viss värdighet i situationen. 

Begreppet värdighet har inte en exakt definition, men att begreppet innefattar att bli 

sedd av den andre som sitt riktiga jag (Edlund 2012, s.372). Detta lägger återigen 

betoning på vikten av patientcentrerad vård och kräver att sjuksköterskan ser till patients 

alla behov. Att införskaffa nödvändig kunskap om en patientgrupp som den vanliga 

allmänsjuksköterskan kommer stöta på i sitt yrkesliv är rätt steg mot rättvis 
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patientcentrerad vård.  

 

En annan diagnos som omfattas av autismspektrumets diagnoser är aspergerssyndrom, 

som delar många symtom med diagnosen högfungerande autism. Dessa symtom indelas 

i kategorierna socialt samspel kommunikation och beteende precis som vid 

högfungerande autism. Müller, Schuler & Yates skriver i sin studie om de sociala 

utmaningar dessa människor möter. Studien är kvalitativ utförd med semistrukturerade 

intervjuer. Fynden i resultaten påvisar att deltagarna hade liknande erfarenheter var 

gällande interaktion med andra människor i samhället, men också 

kommunikationssvårigheter och svårigheter med att förstå oskrivna regler (Müller, 

Schuler & Yates 2008).  

   
Detta tyder på att patienter med aspergers syndrom och patienter med högfungerande 

autism kräver lika stort stöd i det vårdande mötet eftersom de beskriver att de möter 

liknande problematik ute i samhället. Studiens resultat kan på så sätt användas i mötet 

med patienten. Detta genom att undvika handlingar patienten med diagnoserna autism 

eller aspergers upplever som jobbigt i det vårdande mötet genom att göra patienten 

delaktig.  

 

Individer med diagnoserna autism och aspergers utgör en ansenlig del av individerna i 

samhället och genom att försumma deras rättigheter som människor skapar vi en ond 

spiral. Ett gott sjukvårdsbemötande leder oss i rätt riktning genom att skapa ett mindre 

antal patienter som resultat av kortare vårdtider. Risken för att denna patient grupp 

utvecklar depressioner och olika ångest syndrom minskar avsevärt om vi lyssnar på 

patienterna första gången de söker vård. Syftet med arbetet var inte att lägga betoning 

på våra olikheter. Varje människa är individuell, men om alla patienter behandlas på 

samma villkor så handlar vi inte efter konceptet personcentrerad vård. 

 

SLUTSATSER 

Individer med autism upplever:  
 

 Att inte bli förstådd i det sociala samspelet som många gånger ger en känsla av 

utanförskap och isolering.  

 Icke- verbala uttryck som en klapp på axeln eller ögonkontakt som utmattande 

och koncentrationskrävande.  

 Att användning av inlärda beteendestrategier i syfte att kunna samspela och bli 

accepterade i samhället är av stor vikt men väldigt utmattande.   

  Att högt tempo i samtalen, brist på tid, fler deltagande, avsaknad av röd tråd och 

snabba ämnesbyten ofta resulterar i förlorad koncentration.   

 Samtal som förs i skriftlig form mer kvalitativt eftersom det ger utrymme för 

eftertanke och upplevs mindres stressande.  

 Att stor variation i vardagen kan leda till förlust av perspektiv.  
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 Vistelser i sjukvården upplevs ofta negativa med tanke på brister i bemötandet 

från vårdpersonalens sida.  

 

KLINISKA IMPLIKATIONER 

 

Vid mötet med patienten ska vårdaren beakta både miljön och sitt eget förhållningssätt 

genom att:        

 

 Vara tydlig med målet för sjukvårdsbesöket. Detta kan förtydligas innan mötet 

genom utskick till patient med utförlig skriftlig information, även om besöket 

bara handlar om exempelvis en blodprovstagning.  

 Utsätta extra tid för möten med autistiska individer.  

 Fråga patienten om vilket kommunikationssätt denne föredrar, och vara tydlig i 

talet.    

 Undvika skämt av ironisk eller sarkastisk form.   

 Försäkra sig om att patienten har förstått allt som har sagts, upprepa gärna och 

utelämna inga detaljer.    

 Många patienter med diagnosen autism uppskattar inte kroppskontakt, därför är 

det inte alltid givet att till exempel vilja skaka hand.   

 Lyssna på patienten och invänta svar även om det inte kommer någon direkt 

respons, var generös med tid - detta kan inte betonas nog.   
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