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Sammanfattning    

 

Autism är troligen något som har funnits i alla kulturer. Gemensamt för alla inom 

autismspektrumet (AST) är svårigheter med kommunikation, socialt samspel och 

föreställningsförmåga. Orsaken bakom svårigheterna är ännu inte helt klarlagda. Länge 

har det varit känt att många inom AST kan ha en annorlunda perception. Personer med 

AST återfinns i alla vårdkontexter och vårdpersonal finns i allmänhet en liten kunskap 

om hur sjuksköterskan kan bemöta dessa personer som kräver extra hänsyn. 

Sjuksköterskan kan behöva planera omvårdnaden genom att undvika att tala i bilder 

utan att anända ett så rakt språk som möjligt. Syftet med arbetet är att belysa hur 

personer med autismspektrum kan uppleva sin livsvärld. Resultatet bygger på studier av 

självbiografier skrivna av personer med AST. En kvalitativ innehållsanalys är gjord som 

resulterade i två kategorier med fem subkategorier. Resultatet antyder att en annorlunda 

perception innebär att personer med AST har svårt att förstå sig på sin omvärld.  

Inte förrän nyligen har vetenskapen börjat lyfta frågan om en annorlunda perception kan 

vara ett av huvudsymtomen för AST. 

 

 

Nyckelord: Autismspektrum, Annorlunda perception, Livsvärld, Kommunikation, 

Bemötande 
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INLEDNING 

Många har säkert träffat personer som har ansetts vara lite excentriska och udda. Kanske 

pratar personen annorlunda eller har väldigt egensinniga intressen. Det är också möjligt 

att personen ifråga har behov av strikta rutiner och om de inte blir uppfyllda kan det bli 

utbrott. Ibland har tanken kommit att den människan har nog en diagnos, och ibland 

kanske att det är en mycket udda person 

 

 

AST används som ett samlingsnamn för autism och Asperger syndrom och liknande 

funktionsnedsättningar. Ett gemensamt drag är att alla har svårigheter med 

kommunikation, interaktion och en begränsad föreställningsförmåga. De kan även ha en 

annorlunda perception vilket kan betyda olika saker för olika individer. Någon kan t.ex. 

vara känslig för lätt beröring eller uppleva färger när andra personer pratar. 

Vårdpersonal har idag lite kännedom om de svårigheter funktionshindret kan medföra. 

Tanken med uppsatsen är att belysa de vardagssituationer som kan upplevas som svåra 

för personer med AST. Men med ökad förståelse om funktionshindret, är sjuksköterskan 

bättre rustad för att vårda en patient med AST.  

 

 

BAKGRUND 

Historisk bakgrund 

Autism är något som troligtvis har funnits sedan långt tillbaka, även när det inte fanns 

några begrepp för det (Wing, 1998). Enligt Gillberg (1999) går det att datera 

beskrivningar av autism till mitten av 1700-talet, men sannolikt har det förekommit alla 

tider och i alla kulturer. Begreppet autism kommer från grekiskans ”autos” i betydelsen 

”själv” och myntades början av 1900-talet. Troligen syftade begreppet på det 

självcentrerade tänkandet. På 1940-talet beskrev barnpsykiatern Leo Kanner första 

gången det tillstånd vi idag skulle kalla autistiskt syndrom (infantil autism). Med 

betäckningen syndrom avses här en samling symtom som tillsammans bildar ett 

syndrom. Ungefär i samma tid som Kanner publicerade sin artikel i USA observerade 

barnläkaren Hans Asperger beteendemönster som senare skulle resultera i Asperger 

syndrom. Trots att Kanner och Asperger arbetade oberoende av varandra, hade deras 

beskrivning av de svårigheter och den problematik som förekommer vid autism och 

Asperger stora likheter sinsemellan. Detta blev startskottet för en debatt som fortfarande 

pågår. Det finns de som ifrågasätter att Asperger syndrom är ett enskilt syndrom som 

skiljer sig från autism. Kritikerna menar att det är samma tillstånd men att svårigheterna 

kan variera från individ till individ. Kanner hävdade i sin artikel från 1943 att han 

trodde att orsaken till autism var genetisk. Trots detta florerade länge uppfattningen att 

orsaken bakom tillståndet låg hos föräldrarna. Många myter har kringgärdat autism och 

uppkomsten av funktionsnedsättningen. En av de mer kända är att modern skulle vara 

”kall som ett kylskåp och att hon tillfälligt frostades av tillräckligt länge för att 

producera ett barn.” Barnet kom att känna sig avvisat och skulle därför ha utvecklat 

autism. (Gillberg, 1999). 
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Autismspektrum 

I arbetet kommer termen AST användas som ett paraplybegrepp vilket inkluderar alla 

människor inom spektret. 

AST är en samlingsterm för olika neuropsykiatriska funktionshinder (se bilaga I, II). 

Det råder oenighet vilka kriterier som ska väga tyngst vid diagnostisering av Asperger 

syndrom och autism, kriterierna är ospecifika och det medför svårigheter vid diagnostik 

(Larsson Abbad, 2007). Gemensamt för alla diagnoserna inom spektret är att 

individerna har olika grader av svårigheter inom områdena social interaktion, 

kommunikation och föreställningsförmåga, dessa tre områden utgör tillsammans 

Bristernas Triad (Wing, 1998). Funktionshindret kan visa sig som att en person med 

AST har svårt att se helheten i ett sammanhang, har svårigheter med fokusering och att 

flytta fokus från ett område till ett annat. Ofta finns också en bristande förståelse för 

andra människors känslor och perspektiv (Rasmussen, 2010).  

 

 

Majoriteten av personer med AST utvecklar ett tal, vissa senare än normalt. Det kan 

finnas svårigheter att lära sig ordens betydelse samt att använda dem på ett korrekt sätt, 

ord kan tolkas bokstavligt (Wing, 1998). Nyanser och intonationer i språket uppfattas 

inte alltid, ironi och sarkasm går dem förbi (Gillberg, 1999). Det finns en stor variation i 

svårighetsgrad och funktionsnivå inom spektret (Larsson Abbad, 2007). Funktionsnivån 

kan i vissa fall skilja sig markant mellan olika människor. Inom AST finns det både 

människor med grav utvecklingsstörning som saknar språk och det finns människor som 

har gjort akademisk karriär (Rasmussen, 2010). Det finns ett visst samband mellan AST 

och psykisk ohälsa men det är svårt att säga hur utbrett det är. Förekomst av 

underdiagnostisering av AST sker eftersom det ibland kan vara svårt att avgöra 

konsekvenserna av de psykiska och neurologiska svårigheterna (Fries, 2010). 

 

 

Diagnos fastställs utifrån observerat beteendemönster och är i de flesta fall medfött. 

(Rasmussen, 2010). Det är inte helt klarlagt varför en individ får AST. Det finns 

kopplingar till ärftlighet, miljöpåverkan i livmodern och för tidig födsel. (Marco, 

Hinkley, Hill & Nagarajan, 2011). Ibland blir symtomen mindre framträdande med 

tiden. AST tycks vara vanligare hos pojkar, ungefär 3-4 pojkar på varje flicka 

(Rasmussen, 2010). Det finns inga exakta siffor på fördelning mellan könen. Det kan 

vara så att symtomen på AST yttrar sig på olika vis mellan flickor och pojkar. Flickor 

kan därför gå länge utan att få en diagnos, för att diagnoskriterierna är ställda utifrån 

pojkars beteende. Uppskattningsvis är det ca 1 % av befolkningen som har någonting 

inom AST (Socialstyrelsen, 2010). 

 

 

Det finns idag ingen helhetsförklaring till hur AST uppkommer, existerande forskning 

tycks peka på att det föreligger ett samspel mellan olika funktioner på psykologisk nivå 

och på neurologisk nivå. Störningarna kan ta sig uttryck i att personen får ett annorlunda 

sätt att tänka. Inom psykologisk kognitiv forskning belyses framför allt tre områden: 

Theory of Mind, exekutiva funktioner och central koherens (Larsson Abbad, 2007; 

Dahlgren, 2004).   
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Många nuvarande teorier har influerats av de tidiga uppgifter som dokumenterades på 

Kanners tid. Dessa påstod att människor med AST hade annorlunda sinnesintryck. 

Existerande tankegångar som behandlar autism idag antyder att sättet som människor 

med AST processar sinnesintryck kan vara ett huvudsymtom. Huvudsymtomet skulle i 

så fall kunna påverka hela den perceptuella utvecklingen i människan (Iarocci & 

McDonald, 2006). 

 

 

Perception  

Människan uppfattar världen via sinnesorganen, det är via sensoriska system som 

människan håller sig informerad om sin omgivning eller om tillståndet i den egna 

kroppen. Människan har fem sinnen; syn, hörsel lukt, smak och känsel. Sinnena 

medverkar till lagring av tankar och känslor samt medverkar till att kroppen styrs på ett 

ändamålsenligt sätt. Kroppen har olika organ med olika typer av sinnesceller som kan 

registrera olika typer av stimuli. Sinnescellen tar emot ett stimulus som blir en 

nervimpuls. Nervimpulsen förmedlas till hjärnan, det är i hjärnan som informationen får 

en betydelse och människan får en upplevelse av stimulit. Beroende på var i hjärnan 

nervimpulsen tas emot får vi olika upplevelser (Sand, Sjaastad Øystein, Haug & Bjålie, 

2007). 

 

 

Perceptionprocessen 

Den process som handlar om att stimuli i omgivningen, t.ex. ljud, ljus, smaker, lukt och 

beröring når hjärnan i form av elektriska impulser. Den kallas perceptionsprocess och 

det är ett psykologiskt begrepp. Begreppet innefattar hela förloppet från insamling av 

information till tolkning och förståelse. I hjärnan finns tidigare kunskap och erfarenhet 

lagrad. När nervimpulsen från örat når motsvarande område i hjärnan tolkar vi in ljud. I 

det ledet registreras endast ljudet. Nästa led innebär att via perceptionen kan vi säga att 

ljudet till exempel är musik som vi tycker om. Perceptionsprocessen är nödvändig för 

att människan ska kunna få förståelse om sin omvärld och därigenom kunna bilda sig en 

uppfattning om sig själv (Bogdashina, 2003). 

 

 

Stimulus             förnimmelse             tolkning             förståelse 

 

 

Kognitiva teorier 

Theory of Mind. 

I tidig ålder läggs grunden till det som ska utvecklas till människans inlevelseförmåga. 

Förmågan benämns Theory of Mind vilket innebär att kunna relatera till andra 

människor och förstå att andra individer har känslor som kan skilja sig från sina egna. 

Att utveckla denna förmåga är grundläggande för att senare i livet kunna interagera med 

omgivningen. Människor med AST har en begränsad förmåga att kunna tillskriva andra 

människor känslotillstånd (Gillberg, 1999; Wing, 1998). 
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Exekutiva funktioner. 

Exekutiva funktioner är ett begrepp vilket innebär förmåga att starta igång en uppgift, 

kunna lösa problem när de uppstår för att sedan kunna återvända till och slutföra 

uppgiften, d.v.s. ett slags samordnade instans i hjärnan som styr fokus i människans 

beteende (Dahlgren, 2004). Brister i dessa funktioner kan medföra svårigheter med 

flexibilitet och att byta fokus (Bogdashina, 2003). 

 

 

Central koherens. 

Central koherens innebär förmåga att skapa mening och sammanhang genom den 

information som erhålls genom sinnena, det innebär också att överföra information från 

en situation till en annan. Hos personer med AST kan fokus ligga på att uppmärksamma 

en enda detalj, men det kan bli svårt att se det övergripande sammanhanget i en bild 

eller en händelse. Det heter att då att människan har svag central koherens. ”Ser inte 

skogen för alla träden”. Vid svag central koherens kan upplevelsen av verkligheten bli 

fragmentarisk och splittrad. (Larsson Abbad, 2007). Det kan också vara tvärtom, att 

fokus ligger på att fånga helheten men på bekostnad av detaljerna, det benämns som 

stark central koherens (Frith, 1994). Personer med AST kan ha olika förmåga till central 

koherens (Larsson Abbad, 2007; Bogdashina, 2003).  

 

 

Annorlunda perception. 

Länge har det varit känt att människor med AST har haft annorlunda reaktioner på 

sensoriska stimuli, observationer rapporterades från Kanner (Marco et al., 2011). Trots 

detta har lite intresse funnits att undersöka fenomenet, forskning har fokuserat på 

kognitiv utveckling för individer med AST istället för att fokusera på den problematik 

som ger upphov till de kognitiva bristerna och skapar de ibland ”udda” reaktionerna på 

stimuli (Bogdashina, 2003). I en översiktsartikel av Marco et al. (2011) visar på att 

självskadebeteende och aggressivitet relaterat till sensoriska upplevelser. Författarna 

menar att smärtan som vissa sensoriska stimuli skapar, kan medföra självskadebeteende 

och aggressivitet för de individer som inte kan uttrycka sitt tvång. De områden där det 

har kommit in flest rapporter om annorlunda sensorisk sinnesbearbetning rör ljud, syn 

och känsel. Det finns olika neurologiska/neurofysiologiska teorier kring 

informationsbearbetning och vilka delar i hjärnan som är påverkade.  

 

 

Forskning idag pekar på att annorlunda sensoriska upplevelser är utmärkande drag för 

AST (Bogdashina, 2003; Iarocci & McDonald, 2006; Marco et al., 2011) som kan 

försena utvecklingen av språk samt innebära svårigheter att läsa av människors 

kroppsspråk (Marco et al., 2011). Ett flertal författare påpekar att det behövs mer 

forskning inom ämnet för att kunna förstå komplexiteten och för att kunna utforma en 

adekvat behandling (Bogdashina, 2003; Iarocci & McDonald, 2006; Marco et al., 2011). 
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Vårdvetenskapliga utgångspunkter 

Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg (2003) skriver att personer inom 

vården kan möta patienter som inte har tillgång till världen på samma sätt som andra, 

p.g.a. sjukdom eller narkos. Detta innebär att patienten inte kan uttrycka sin 

livsvärldserfarenhet.  

 

Varje vårdare måste vara i världen och medverka i den för att kunna möta varje patient. 

Först när vårdaren befinner sig i samma rum som patienten kan vårdaren gå patienten 

till mötes och möta denna där hon eller han är. Alla patienter är unika och de har en 

unik livsvärld. Vårdandet handlar även om ett etiskt förhållningssätt, vilket kan betyda 

att vårdaren tar patientens perspektiv. För att kunna ta patientens perspektiv måste 

vårdaren vara deltagande i situationen och lägga bort sina egna värderingar och normer. 

Vårdaren måste möta patienten med ett öppet sinne och möta patientens verklighet så 

som den uppenbarar sig. Med det menas att även om patientens verklighet avviker från 

det ”normala” måste patientens värdighet beaktas skriver Wiklund (2003).  

 

 

Av vårdpersonal kan människor med Asperger uppfattas som excentriska, gåpåiga och 

socialt klumpiga. De har svårt att förstå sociala koder och det är en sårbar grupp. 

Individer med Asperger behöver tydlig och konkret information. Det är viktigt att 

förklara vad som ske härnäst för att kunna skapa en känsla av kontroll över situationen 

(Bergqvist Månsson, 2007).  

 

 

I kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) står det att sjuksköterskan 

ska ha ett etiskt förhållningssätt och värna om patientens autonomi vilket innebär att 

sjuksköterskan kan  

 

 

”Uppmärksamma patienter som ej själva uttrycker 

informationsbehov eller som har speciellt uttalade 

informationsbehov” (Socialstyrelsen, 2005, s. 11). 

 

 

Livsvärlden handlar ur ett fenomenologiskt synsätt om att beskriva fenomen som de 

yttrar sig för människan. Fenomenologin som sådan strävar efter att beskriva 

verkligheten så som den gestaltar sig, den försöker inte inordna fenomenen i någon 

teori. Den är förutsättningslös, vilket ger trovärdighet och tillförlitlighet. Livsvärlden är 

den verklighet som människan lever i varje dag, i den finns allt en människa kan känna 

och erfara (Bengtsson, 2005). Vid studier av livsvärlden är det inte intressant att 

kontrollera olikheter sinsemellan fenomenen, det som är av intresse är att beskriva 

variationen i det vi ser. Människan är en berättande och upplevande varelse, detta måste 

beaktas. Ett etiskt patientperspektiv innebär att sjuksköterskan möter patienten och 

dennes livsvärld med ett öppet sinne och utan att döma. Det betyder också att patienten 

är experten på sig själv Intentionalitetsteorin innebär att medvetandet alltid är riktat mot 

något och att vi erfar världen som något. Tyngdpunkten ligger här på att försöka förstå 

den levda världen som patienten lever i och sträva efter att förstå mening och innebörd. 
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Här är det oviktigt att tänka i termer av ”normalt eller ”onormalt” medvetande 

(Dahlberg et al., 2003).  

 

Eriksson (1994) skriver att lidandet är unikt och uttrycks på olika sätt av människor. 

Lidandet förvandlas till ett observerbart fysiskt uttryck och då även till ångest och 

smärta. Lidande är också relationslöst. Det är det som människan har inom sig i form av 

känslor som självfördömelse, otillräcklighet och oförmåga att leva sitt önskvärda liv. 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Personer med AST finns inom alla sammanhang i vården trots det finns det lite kunskap 

om funktionsnedsättningen. Ännu mindre kunskap finns det om att de kan ha en 

annorlunda perception. För sjuksköterskan gäller det att vara medveten om vilka 

begränsningar funktionsnedsättningen kan ge och hur den kan yttra sig. Det är också 

viktigt att visa förståelse och acceptans för hur individen kan uppleva sin omvärld 

annars finns risken att personen känner sig kränkt och upplever ett lidande. Personer 

med AST kan ha svårt för att kommunicera och är känsliga för ett dåligt bemötande. Det 

är därför viktigt att sjuksköterskan har en individanpassad kommunikation till dessa 

personer. 

 

 

SYFTE 

Syftet var att beskriva hur personer med autistspektrum kan uppleva sin livsvärld. 

 

 

METOD 

Metoden som har använts är en manifest kvalitativ innehållsanalys, enligt Lundman och 

Hällgren Granheim (2008) vilket innebär att se det som direkt uttrycks i texten. Denna 

metod lämnar ett litet utrymme för tolkning. Författarna menar att människan är av 

berättande natur och då syftet med arbetet är studera upplevelser är det lämpligt att 

använda biografier som underlag. Genom att människan återberättar det hon har upplevt 

i en biografi kan vi få hennes beskrivning av den upplevda verkligheten Det är genom 

berättelserna som människan blir till och skapar sin egen verklighet. Berättelsen skildrar 

här författarnas erfarenheter av livsvärlden. Genom att ta del av livsberättelsen uppnås 

en större förståelse för människan.  

 

Datainsamling 

Vid urval av biografier användes två inklusionskriterier och två exklusionskriterier. 

Inklusionskriterier var en diagnos inom AST och att upplevelserna skulle komma ifrån 

en primärkälla, d.v.s. att författaren själv ska ha upplevt det hon eller han skriver om. 

Exklusionskriterier var samtidig utvecklingsstörning och uppenbar psykisk 

samsjuklighet. 
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Till litteratursökningen användes Högskolan i Borås biblioteksdatabas. För att få utöka 

sökningen kontaktades Autism- och Aspergerförbundet. 

 

För att hitta litteratur som motsvarade kraven användes sökorden ”autism” och 

”biografi” i biblioteksdatabasen. Av de böcker som fanns tillgängliga på biblioteket 

blev det totalt 11 titlar. Nio titlar föll bort efter en snabb granskning då deras innehåll 

inte motsvarade syftet. På grund av tidsbrist beslöts att tre titlar skulle analyseras. En av 

böckerna fanns sedan tidigare och skulle ligga till grund för resultatet. Biografier som 

motsvarade syftet var tre kvinnliga författare och en manlig. För att få en bred variation 

i analysmaterialet valdes ett manligt perspektiv och två kvinnliga. Sammantaget ligger 

ca 800 sidor grund för resultatet. 

 

 

I samtliga böcker gör författarna ett aktivt val i en ålder av 12 -14-år. Valet handlar om 

att personerna lämnar sin autistiska värld bakom sig. Då arbetets syfte är att beskriva 

autistens livsvärld avslutas datainsamlingen då informanterna har uppnått den åldern. 

 

 

Nedan följer en kort sammanfattning av vald litteratur: 

 

 

Judy och Sean Barron är författarna till ”Pojken innanför”. Boken baseras på Judys 

dagboksanteckningar och beskriver hur livet gestaltade sig när hennes son Sean får 

diagnosen autism i fyra års ålder. Det är en ärlig skildring av uppväxtåren, som 

kommenteras av Seans tillbakablickar i vuxen ålder (Barron & Barron, 1992). 

 

 

I boken ”En riktig människa” (Gerland, 1996) går Gunilla igenom barndom och tonår 

med den ständiga känslan av att vara ”fel” och att inte veta vad som är felet. Boken 

belyser hur livet kan upplevas när omgivningen inte förstår och inte ser och fram till den 

dag hon finner ut att hon kan ha en diagnos.  

 

 

Iris växte upp på en gård på 1940- och 50-talet, i en tid då man inte pratade om 

begreppet autism. Läkaren förklarade att Iris var sen i utvecklingen. I ”En annorlunda 

barndom” berättar Iris med ett levande språk hur hennes värld och omvärld gestaltade 

sig som barn och ung vuxen innan hon beslutar sig för att lämna sin autistiska värld 

bakom sig. Hon ger en skarp inblick i en annorlunda värld (Johansson, 2007).  

 

 

Dataanalys 

Den metod som har använts är en manifest kvalitativ innehållsanalys. Den här typen av 

analys är lämplig att använda när människors upplevelser ska beskrivas och vid stora 

mängder data. Vid inläsningen av materialet har en manifest ansats använts. Detta 

betyder att läsaren ska hålla sig nära texten för att inte lägga in några förutfattade 

meningar. Fokus ligger på att finna likheter och skillnader i texten, men det är viktigt att 
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komma ihåg att texterna måste ses i sitt sammanhang. Likheterna och skillnaderna som 

kommer fram genom analysen placeras sedan in i kategorier och i subkategorier 

(Lundman & Hällgren Granheim, 2008). 

 

 

I första skedet lästes litteraturen igenom för att försöka bilda sig en uppfattning. 

Därefter lästes den igenom igen med fokus på att hitta meningar eller stycken i texten 

som hade likheter sinsemellan genom att de uttryckte liknande innehåll. Efter det 

kondenserades texten, vilket innebar att den kortades ner men att det bärande innehållet 

inte försvinner.  

 

 

I nästa skede abstraherades texten vilket innebar att ett eller flera ord togs ur varje 

meningsenhet. Att abstrahera en text betyder att man lyfter innehållet i texten till en 

högre logisk nivå för att se det uppenbara som uttrycks. Ordet/orden representerar det 

som uttrycks i texten, dessa markerades med en enskild färg och ett nummer. Numret 

visar i vilken bok och var i boken ordet/orden kan hittas. Koderna sattes in i  

subkategorier avseende på närbesläktat innehåll. Många subkategorier som liknar 

varandra till sitt innehåll abstraheras ytterligare och bildar tillsammans en kategori. 

Innehållet inom en kategori ska vara likartat samt att det ska skilja sig från innehållet i 

andra kategorier. Namnet på kategorin ska vara beskrivande och svara på frågan ”Vad?” 

(Lundman & Hällgren Granheim, 2008).  

 

 

Text Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Subkategorier Kategorier 

”Hon tyckte att jag 

var besvärlig och 

inte gick att få 

någon ordning på. 

Hon blev galen på 

mig för att jag inte 

gjorde som hon sa, 

för att jag inte 

anpassade mig så 

att jag passade in, 

och hon tyckte att 

jag var korkad som 

inte kunde lära mig 

på samma sätt som 

andra barn.” 

 
(Johansson,  2007, s. 

38). 

… Blev galen på 

mig för att jag inte 

anpassade mig så 

att jag passade 

in…” 

För att jag 

inte anpassade 

mig 

En 

oförstående 

omvärld 

Att försöka 

anpassa sig 

till om-

givningen 
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RESULTAT 

Utfallet i studien presenteras i två kategorier med vardera två eller tre subkategorier. Se 

tabell 1.  

 

 

Tabell 1 Översikt över resultat 

Subkategori Huvudkategori 

Perception  

  

Ett sätt att uppleva verkligheten 

 

 
 

Att inte förstå och samtidigt försöka 

förstå en obegriplig omvärld 

 

Att vara inne i sig själv 

En oförstående omvärld  

Att försöka anpassa sig till 

omgivningen 

 

Att känna sig misslyckad och vara rädd 

för misslyckande 

 

 

 

Ett sätt att uppleva verkligheten 

I resultatet träder två områden fram lite mer. Dessa områden kommer att beskrivas 

ytterligare nedan. Det ena området är ”Perception” och det andra är ”Att inte förstå och 

samtidigt försöka förstå en obegriplig omvärld.”  Under arbetets gång har det framträtt 

allt mer att dessa områden hör ihop på det sättet att ha en annorlunda perception kan 

leda till att omvärlden blir svår att förstå sig på. 

 

I biografierna beskrivs perception både som något positivt och som något negativt. Det 

innebär något som kopplas ihop till omgivningens bristande förståelse. Att ha en 

annorlunda perception kan göra att världen kan uppfattas som obegriplig och 

oförståelig. Upplevelse av världen som sådan kan leda till ett avskärmande från 

omvärlden.  

 

 

Perception 

Personer med AST kan ha en form av perception som kan leda till oväntade reaktioner 

på stimuli. Olika typer av sensoriska upplevelser som framkommer i berättelserna är 

syn, känslighet för beröring och luktsinne (Barron & Barron, 1992; Gerland, 1996; 

Johansson, 2007). 
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I två biografier skildras upplevelser av ljus ihop med ljud (Gerland, 1996; Johansson, 

2007). I samband med vredesutbrott upplever en författare att orden som förmedlas blir 

till ett färgsprakande fyrverkeri som ständigt ändrar form. Föregående har den 

uppfattningen att alla känslotillstånd som en människa kan uppleva är positiva, därför 

blir hon glad när hon förstår att människor är upprörda på något sätt. Det finns ingen 

medvetenhet om att alla känslor inte är behagliga (Johansson, 2007).  

 

 

Det finns även beskrivningar av att känslor kan uttryckas med en färg och på så sätt kan 

situationer kopplas ihop. En röst som har klarröda stråk kan kopplas ihop med ett visst 

sammanhang. Färgerna fungerar som ett slags inre system (Gerland, 1996). 

 

 

”För mig var orden en lek, ord hade form, färg, ljus och ljud 

som var som ett multiscenario…” (Johansson, 2007, s. 37). 

 

 

Gerland (1996) och Johansson (2007) skriver att deras tandytor är oerhört känsliga, 

känslan beskrivs som elektrisk. För att lugna den kliande känslan kan det hjälpa att bita 

i något. Upplevelsen av att bita beskrivs som något som de måste göra. Då tänderna 

möter ett lagom hårt och jämnt fördelat motstånd i munnen känns det bättre menar 

Gerland (1996). Matens konsistens kan ibland medföra obehag i munnen då tänderna 

tycks reagera. I perioder kan de bara äta en viss typ av mat.  

 

 

Perceptuella erfarenheter av lukt beskrivs i två biografier (Gerland, 1996; Johansson, 

2007). En lukt kan ge behagliga sensationer som kan liknas vid en kort berusning och 

då kommer det en reaktion i form av att det snurrar till framför ögonen. Det är viktigt att 

lukta på allting, luktandet fungerar som en bro till livet och allting blir verkligt 

(Johansson, 2007). En upplevelse av en doftförnimmelse kan kopplas ihop med att 

någon har suttit på en stol, därefter är det inte möjligt att sitta på stolen, så länge som 

den luktar någon annan. Det är som att någon har lämnat något på stolen, och det måste 

tas bort (Gerland, 1996). 

 

 

”Jag kan inte sitta på ditt sitt, sade jag till dem” 

(Gerland, 1996, s. 60). 

 

 

Smärta beskrivs som antingen något njutningsfullt eller som en okänslighet, det kan 

också upplevas som överkänslighet (Gerland, 1996; Johansson, 2007). Smärta är något 

som kan kännas på insidan och som kan fylla tomrummet där, menar Johansson (2007). 

Samtidigt beskrivs huden utanpå som väldigt känslig för lätt beröring som kan göra ont, 

båda författarna uppger att lätt beröring kan upplevas som eld och svida (Gerland, 1996; 

Johansson, 2007). Gerland (1996) beskriver en upplevelse av ren skräck och ett skarpt 

visslande metalliskt ljud i öronen.  
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”Hon älskar smärta för den känns som liv. Om hon själv känner 

på något blir det som färgkänslor inuti, det blir som varmt, kallt, 

rysligt, smärtsamt på många olika sätt, och det ger en massa 

bilder och associationer” (Johansson, 2007, s. 158). 

 

Den fysiska reaktionen som uppstår vid lätt beröring kan medföra ett motstånd till att 

bära vissa material närmast kroppen, såsom kläder, knappar eller smycken (Gerland, 

1996; Johansson, 2007).  

 

 

Samtliga uttrycker att de har ett annorlunda förhållande till sin kropp, men att 

annorlundaheten tar sig olika uttryck. Författarna uttrycker mer eller mindre svårigheter 

med känslan av att inte ha kontroll över sina armar och ben (Barron & Barron, 1992; 

Gerland, 1996; Johansson, 2007). Kroppen måste kommenderas för att kroppen ska 

lyda. Den gör inte något per automatik. Det kan upplevas som mycket obehagligt när 

någon kommer emot dem med hög hastighet, det blir en fysisk sensation i kroppen. Den 

blir som eld och perspektivet tappas vad som är upp och ner (Gerland, 1996; Johansson, 

2007). Barron och Barron (1992) berättar hur han fysiskt måste känna rummet med sin 

kropp för att kunna skaffa sig en överblick och ett perspektiv av hur rummet är 

beskaffat.  

 

 

”Mina sinnesintryck kunde inte följa med rörelsen, det var bara 

obeskrivligt hemskt. Som om någon vände upp och ner på och 

skakade om rummet jag befann mig i och jag kunde aldrig förmå 

mig att göra om det” (Gerland, 1996, s.113-114). 

 

 

Att inte förstå och samtidigt försöka förstå en obegriplig omvärld 

Det framkom att samtliga författare hade svårigheter att förstå sin omvärld. En 

obegriplig omvärld beskrivs som främmande, oförutsägbar och motsägelsefull. 

Upplevelser av att inte förstå hur saker hänger ihop uttrycks hos alla. Samtidigt uttrycks 

hos dem en stark önskan om att förstå, att begripa sammanhang (Barron & Barron, 

1992; Gerland, 1996; Johansson, 2007). 

 

 

”Det var snart inte bara en teori. Det blev en sanning som fick 

konsekvenser för mitt sätt att försöka förstå världen i 

fortsättningen.” Gerland, 1996, s.117-188). 

 

 

Att inte kunna förstå sin omvärld gör att de börjar utveckla teorier för att få till 

sammanhang eller metoder för att försöka bemästra sin omvärld. De försöker räkna ut 

vad som ska hända härnäst, vad som ska göras och hur man ska göra (Gerland, 1996; 

Johansson, 2007). Ofta måste nya teorier skapas om hur världen fungerar. Ibland händer 

det att förklaringen inte stämmer. Om något sker på en viss dag på en viss plats, måste 
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det nästa gång förhålla sig på exakt samma sätt, annars stämmer inte teorin (Gerland, 

1996).  

 

 

Samtliga skriver att deras sätt att uppfatta saker ofta kan orsaka missförstånd eftersom 

de har en bokstavlig uppfattning av meningar. Tillsammans med en vilja att vara till 

lags kan det göra att de ger det svaret som de tror att personen vill höra (Barron & 

Barron, 1992; Gerland, 1996; Johansson, 2007). Detta bokstavliga sätt att förstå världen 

tillsammans med liten självbevarelsedrift kan leda till att omgivningen utsätter dem för 

psykiska eller fysiska påfrestningar menar Gerland (1996).  

 

 

Tillvaron tillsammans med nya personer i skolan beskrivs av Gerland (1996) och 

Johansson (2007) som en rörig plats. Upplevelsen beskrivs som att författarna anar att 

personerna i klassrummet har något med varandra att göra, men att det är svårt att förstå 

vad (Gerland, 1996; Johansson, 2007). Barron och Barron (1992) skriver att det i skolan 

är svårt att koppla ihop en situation med en annan och få till ett sammanhang. Skolan 

beskrivs samtidigt som en plats där det förekommer rutiner, vilket kan skapa en form av 

trygghet i det otrygga. Tryggheten innebär att man vet vad som ska hända (Barron & 

Barron, 1992). Även om det bara är en sak i skolan som är likadan jämt, så kan det 

kännas som en trygg punkt i ett kaos (Gerland, 1996). 

 

Förändringar upplevs som något som kan skapa otrygghet i en obegriplig värld, helstska 

allting se likadant ut. Människor ser inte likadana ut och uppträder inte på samma sätt. 

Om en människa uppträder på ett sätt som inte stämmer in i de erfarenheter och i de 

teorier som existerar upplevs det som skrämmande och otryggt (Barron & Barron, 1992; 

Gerland, 1996). Samtliga beskriver människor i omgivningen inklusive föräldrar som 

något som bara råkar finnas där, något som författarna ser som omständigheter att 

förhålla sig till. Gerland (1996) skriver att hennes familj och hon själv råkar ha 

parallella liv, och bo på samma ställe, annars lever de som i olika världar.  

 

 

Samtliga skriver om en stark önskan om att förstå människor och hur världen hänger 

ihop (Barron & Barron, 1992; Gerland, 1996; Johansson, 2007). Genom att undersöka 

världen genom ett mikroskop och katalogisera information i huvudet om den och hur 

den fungerar känns det lite lättare att förstå. Kunskapen kan användas för att kunna 

kommunicera. Barron och Barron (1992) beskriver att han talar med omgivningen i 

koder och i bokstavskombinationer. Det beskrivs ett starkt kontrollbehov. Detta uttrycks 

som en vilja att kunna kontrollera konversationen. Hos Johansson (2007) beskrivs 

listorna som en källa till kommunikation. Allt som går att få vetskap om och går att 

förstå upplevs som positivt. Vidare skriver författaren att för att kommunicera bläddras 

materialet igenom för att se om det finns något användbart som passar in i samtalet.  

 

 

”Jag kunde inte inse sambanden, lika lite som jag kunde se 

konsekvenserna. Gårdagens framgångar betydde ingenting för 

mig. De saker som mamma använde i övningarna verkade helt 
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nya även om jag hade använt dem rätt dagen innan” (Barron & 

Barron, 1992, s.79). 

 

 

Barron och Barron (1992) och Gerland (1996) skriver om olika böjelser som skapar en 

känsla av trygghet. Kedjor som är sammanlänkande i det oändliga och som alla har 

samma form och samma storlek ger en känsla av kontroll och glädje. Böjda föremål 

skapar en känsla av trygghet hos Gerland (1996), att känna den välvda ytan rent fysiskt 

är lugnande. 

 

 

Upplevelsen av att ta del av något som av andra människor uppfattas som underhållande 

eller roligt och själv inte förstå vad humor innebär beskrivs av två författare (Barron & 

Barron, 1992; Johansson 2007) som svårt och obegripligt. En författare tänker skaffa sig 

ett sinne för humor, för det har han förstått att människor har. Humor beskrivs som ett 

medel för att skaffa vänner (Barron & Barron, 1992). 

 

 

”Jag hade bestämt mig för att jag behövde ett sinne för humor, 

jag tyckte mycket illa om det faktum att alla andra tycktes ha 

det” (Barron & Barron, 1992, s. 202). 

 

 

Att vara inne i sig själv 

Förmåga att gå in sig själv och sluta sig för omgivningen uttrycks utav samtliga 

författare. När yttervärlden är obegriplig och oförståelig har författarna gått någon 

annanstans inuti sig själva (Barron & Barron, 1992; Gerland, 1996; Johansson, 2007). 

 

 

Upplevelsen av att vara inne i sig själv är som att gå in i sin egen värld, avskärmad men 

ändå i den vanliga världen. Tillståndet beskrivs som en tomhet eller intighet inuti sig 

själv, en slags ensamhet men ändå en behaglig plats skriver Gerland (1996) och 

Johansson (2007). Känslan är paradoxal, där inne i sig själv finns en absolut ensamhet, 

som behöver fyllas med något. Samtidigt är det tryggt att vara inuti sig själv menar 

Johansson (2007). För att fylla den tomheten tuggar hon sönder läpparna, dunkar 

huvudet i väggen eller att biter sig själv. Om hon är inuti sig själv för länge kan 

tvångstankarna eller de autistiska stereotypierna komma in. Vidare beskriver hon sig 

själv som en observatör i den yttre världen i samtidigt som hon är inne i sin egen värld. I 

egenskap av observatör deltar hon i gemenskapen.  

 

 

När de är inuti sig själva kan världen beskrivas som små isolerade bitar som passerar en 

och en framför deras ögon, de får en förmåga att fokusera på små detaljer. Upplevelsen 

av det föremål som står i fokus blir total (Barron & Barron, 1992; Gerland, 1996; 

Johansson, 2007). Denna förmåga beskrivs som en skyddsfunktion hos två av dem när 

sinnesintrycken blir för kraftiga eller om yttervärlden är svår att förstå. Detta tillstånd av 

att vara inne sig själv kan vara i timmar (Barron & Barron, 1992; Gerland, 1996). 
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”På dagarna kunde jag stänga ute världen försjunka i mig själv 

och knäppa av vakenheten utan att somna” (Gerland, 1996, s. 

56). 

 

 

Att försöka anpassa sig till omgivningen 

Känslor som framkommer är rädsla för misslyckanden och en upplevelse av att de 

måste anpassas till omvärlden. Samtliga författare beskriver erfarenheter om en 

oförstående omgivning. Ord som författarna har använt för att beskriva upplevelsen är 

hyfsa till mig, fostra mig, krav på anpassning, vara fel (Barron & Barron, 1992; 

Gerland, 1996; Johansson, 2007). 

 

 

En oförstående omvärld 

Alla biografier beskriver omvärlden som normativ och den framstår som mycket 

intolerant gentemot människor som inte följer det förutbestämda sättet att uppträda 

(Barron & Barron, 1992; Gerland, 1996; Johansson, 2007).  

 

 

Omgivningen anser ibland att de är bortskämda eller korkade som inte kan begripa 

samma saker som andra barn. De undrar hur ett barn kan göra något ena dagen för att 

nästa dag inte kunna upprepa samma sak. Omgivningen tycker att det är lathet menar 

Gerland (1996) och Johansson (2007). Gerland (1996) skriver att under uppväxten talar 

vuxna i omgivningen om för henne att hennes sätt att uppleva saker inte är på riktigt. 

Att ständigt bli ifrågasatt leder till en upplevelse av att bli djupt kränkt. Dessutom 

skriver författaren att omgivningen anser att hon är envis. Vissa saker är nödvändiga att 

göra för henne. Personerna i hennes närhet ser inte efter hennes livsviktiga behov. Ofta 

upplever omvärlden att deras beteende är obegripligt och skäms ibland över dem.  

 

 

”Allt jag gjorde var störande eller ofint i folks ögon och det blev 

obehagligt. De flesta fick lust att fostra mig och jag fick ofta 

tillsägelser om vad jag inte skulle göra” (Johansson, 2007, s. 

57). 

 

 

Ibland undrar två av dem om orden som de säger kanske låter annorlunda i 

omgivningens öron. Inuti dem säger författarna precis vad de menar, men omvärlden 

tycks inte förstå vad de vill säga. Reaktionen från omvärlden blir inte den avsedda. Att 

inte bli förstådd när man menar precis vad man säger upplever Barron och Barron, 

(1992) och Gerland (1996) som ett tecken på att de inte duger eller på att omvärlden inte 

bryr sig om dem. 
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Personer i deras närhet blir ofta frustrerade för de upplever att de inte får någon kontakt 

eller reaktion. Båda författarna beskriver att människor i deras omgivning har gått till 

handgripligheter för att försöka få kontakt med dem. Vidare beskrivs att omgivningen 

förväntar sig saker av dem som de inte kan ge. Omgivningen förväntar sig saker som de 

inte kan göra och saker som de dessutom inte har någon möjlighet att ge. Omvärlden 

tycks inte förstå att de själva inte har någon förståelse för vad ömsesidighet innebär utan 

att de har en egen upplevelse av vad det innebär att vara i en gemenskap (Gerland, 

1996; Johansson, 2007). För dem kan samvaro ta sig annorlunda uttryck. Att vara i 

gemenskap kan innebära att sitta med i ett sällskap utan att någon kräver någonting eller 

att vara i samma rum och observera de andra personerna skriver Johansson (2007) och 

Gerland (1996).  

 

 

”Själva min uppenbarelse tycktes trycka på knappar i 

människor, som om jag utlöste deras barska modersinstinkt och 

deras lust att hyfsa till mig” Gerland, 1996, s.133). 

 

 

Känsla av att vara misslyckad och rädsla för ett misslyckande 

Omgivningens reaktioner skildras med frustration över deras handlande vilket kan leda 

till en känsla av misslyckande. (Barron & Barron, 1992; Gerland, 1996). 

 

 

De upplever omgivningens reaktioner som en känsla av att inte duga och en 

förnimmelse av att inte riktigt vara likadan som alla andra (Barron & Barron, 1992; 

Gerland, 1996). Upplevelsen av den ständiga bekräftelsen om att vara lat, dum och 

odräglig under uppväxten leder till en önskan om att vara någon annan. Känslan som 

kan skapas beskrivs av författaren som att vara en dålig imitation av en människa. Att 

hon inte är på riktigt därför att hennes upplevelse av omvärlden inte kan vara på riktigt 

enligt omgivningen (Gerland, 1996).  

 

 

”I treårsåldern började de (förödmjukelserna) lägga sig i ett 

litet lager… Sedan byggdes de på… Lager på lager av att jag 

borde vara någon annan.” (Gerland, 1996, s. 136). 

 

 

En stark rädsla för misslyckande belyses då omgivningen förväntar sig att det finns 

saker man ska kunna behärska i en viss ålder. Författarna känner att det finns saker de 

inte riktigt förstår. Hur det kan vara så att de ibland gör vissa saker rätt och ibland blir 

det fel. De kan heller inte se eller förstå vad det är som blir fel (Barron & Barron, 1992; 

Gerland, 1996). Detta visar sig som en osäkerhet som tar sig uttryck genom att en 

författare inte vågar delta i någon annans lekar än sina egna. I andras lekar finns det 

utrymme att misslyckas skriver Barron och Barron (1992). Genom att det är en egen lek 

med egna regler är risken obefintlig. 
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Både Gerland (1996) liksom Johansson (2007) skriver att det är lättare att acceptera ett 

misslyckande om det är de själva som har satt upp kraven. När någon annan kräver eller 

förväntar sig något då går det inte. De beskriver en vilja att vara till lags men det är 

svårt när omgivningen inte tillgodoser de behov och svårigheter som finns. Dessutom 

kan personer i omgivningen ta det som en personlig kränkning när författarna inte 

lyckas genomföra det som omgivningen har för avsikt att lära ut. 

 

 

DISKUSSION 

Enligt Friberg (2006) är det lämpligt att dela upp diskussionen i två delar; 

metoddiskussion samt resultatdiskussion för att skapa tydlighet i vad som diskuteras. I 

metoddiskussionen kommer studiens utförande att granskas i avseende på styrka och 

svaghet. Resultatdiskussionen kommer att inledas med en kort sammanfattning över 

studiens resultat sedan kommer områden som förtjänar mer uppmärksamhet att lyftas 

fram.  

 

 

Metoddiskussion 

Syftet har varit att studera hur personer med AST kan uppleva sin livsvärld. Jag 

upplever att syftet är uppfyllt. En manifest kvalitativ innehållsanalys har använts därför 

att den fokuserar på att finna likheter och skillnader i materialet. Metoden är bra att 

använda då människors upplevelser ska belysas, den är även användbar när stora 

mängder texter ska granskas, således är en manifest kvalitativ innehållsanalys lämplig 

när ca 800 sidor ska granskas.  Under analysen har en närhet till texten eftersträvats, 

sammanhanget i den har hela tiden hållits i åtanke. Det betyder att under tiden som 

texten läses så måste författarnas levnadsförhållanden hållas i minnet. En text kan inte 

tas ur sitt sammanhang och placeras in i ett annat. 

 

 

Samtliga berättar att de ett aktivt beslut om att lämna sin autistiska livsvärld bakom sig 

vid ca 12- till 14 års ålder. Beslutet gör att de t.ex. väljer att försöka vara mindre 

autistiska, ha mindre stereotypier eller försöka vara mindre inuti sig själv (Barron & 

Barron, 1992; Gerland, 1996; Johansson, 2007). Därmed har materialet som har legat 

till underlag för analys en naturlig avgränsning. 

 

 

 

Biografier är en bra metod för att få en beskrivning av en persons levnadsberättelse. 

Underlaget som berättelserna har gett har visat på liknande och skilda erfarenheter. 

Särskilt utmärkande har två av biografierna varit (Gerland, 1996; Johansson, 2007). 

Dessa böcker har haft ett rikt språk med levande ordbilder och på så vis har det hjälpt 

till att måla upp en värld så som den kan upplevas vid AST. Johansson (2007) har egna 

ord, ”Irisord”, som används i boken. Både Gerland (1996) och Johansson (2007) 

använder ett eget språk, med annorlunda uttryck, vilket gör att språket är en tillgång 

som ökar trovärdigheten i berättelserna. 
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Enligt Dahlborg Lyckhage (2006) kan människor i biografier ”regissera” sina liv för att 

det ska låta mer spännande, det är ofta de händelser som är lite annorlunda som tar upp 

plats i texten samt att det medvetet kan förekomma ett visst urval av situationer.  

I Johansson (2007) har läkaren och författaren Göran Grip skrivit ett förord till boken 

där han intygar att berättelsen i boken är författarens egen. Författaren hade inga ord för 

att beskriva sin barndom, utan hennes problematik kom att berättas när hon som vuxen 

fick en diagnos. Innan dess var delar av hennes barndom ordlösa. Ytterligare en av 

författarna fick även hon sin diagnos i vuxen ålder och har därför inte heller haft 

möjlighet att berätta om sina svårigheter (Gerland, 1996). Efter diagnossättning har 

författarna genom att skriva om det i bokform fått berätta sin levnadsberättelse. Genom 

detta är texten inte färgad av någon annan än de själva och det höjer trovärdigheten. I 

det här fallet är det svårt att se att se varför en person med AST skulle göra sin 

livsberättelse mer intressant. Böckerna ger en unik skildring av hur det är att växa upp 

med annorlunda sinnesintryck. Texterna är raka och väjer inte för sådant som kan vara 

mindre smickrande.  

 

I Barron och Barron (1992) ligger en mammas dagbok till grund för texten, därefter har 

författaren själv fått berätta vad han kommer ihåg om den aktuella situationen. 

Dagböcker är sällan regisserade då de följer en kronologisk ordning skriver Dahlborg 

Lyckhage (2006). 

 

 

Författarna berättar att de har vuxit upp under olika årtioden vilket kan resultera i olika 

upplevelser och olika syn på svårigheter. Fynden i resultaten verkar peka på likheter i 

gemensamma svårigheter hos individerna oavsett vilket decennium de växte upp, 

materialet motsvarade syftet. 

 

AST är överrepresenterat hos manliga individer. Under den första överblickande 

litteraturundersökningen påträffades material av män, men eftersom dessa inte 

motsvarade kriterierna eller syftet valdes dessa bort. Matrialet som fanns att tillgå som 

var upprättat av män föll bort därför att det förekom samtidig utvecklingsstörning eller 

psykisk samsjuklighet som skulle försvåra tillgången till livsvärlden. En bok som gicks 

igenom innehöll endast korta brottsstycken av den beskrivna vardagen, detta material 

ansågs inte vara tillräckligt för att kunna genomgöra en innehållsanalys. 

 

 

Under slutet av analysprocessen upplevdes det som att några av subkategorierna gled in 

i varandra men det visar på hur komplext det är att beskriva upplevelser.  

 

 

Resultatdiskussion 

 

Syftet med arbetet var hur personer med AST kan uppleva sin livsvärld. Resultatet 

pekar på att hur de upplever annorlunda perception kan vara kopplat till hur 

omgivningen reagerar på dem. Både positiva och negativa beskrivningar av att ha en 
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annorlunda perception ges. De positiva upplevelserna är kopplade till en mer 

accepterande och förstående omgivning. De negativa upplevelserna är kopplade till en 

miljö som inte är förstående. Genom att de upplever omvärlden på annorlunda sätt kan 

den bli svår att förstå sig på. Svårigheter att begripa sammanhang är något som uttrycks 

av alla författarna, men även en stark önskan att förstå (Barron & Barron, 1992; 

Gerland, 1996; Johansson, 2007). 

 

Resultatet visar på att personer med AST tycks ha en förmåga att gå in i sig själva och 

bli okontaktbara. Att vara inne i sig själv har beskrivits som både en trygg plats och en 

slags intighet. Detta beteende kan skapa stor frustration hos omgivningen. Dessutom 

pekar resultatet också på att de vill ta del av en gemenskap men på deras villkor förstå 

(Barron & Barron, 1992; Gerland, 1996; Johansson, 2007). 

 

 

Omvärlden beskrivs som intolerant mot personer som uppträder annorlunda. En känsla 

av att inte vara som alla andra och en rädsla för att göra fel belyses också. Rädslan är 

kopplad till att omgivningen förväntar sig saker. När förväntningarna inte infrias blir 

omvärlden besviken och det kan personer med AST känna av (Barron & Barron, 1992; 

Gerland, 1996; Johansson, 2007). 

 

Även om det har varit känt länge att personer med AST kan ha en annorlunda 

perception har det varit lite diskussion vad det kan ha för betydelse för den enskilda 

människan. Forskning har varit mer inriktad på kognitiv utveckling av barn med AST 

hellre än att försöka se på vad som orsakar beteendet. De aktuella teorierna visar på ett 

antal kognitiva brister hos individer med AST. Men varken de olika teorierna var för sig 

eller alla tre tillsammans kan förklara funktionsnedsättningen (Bogdashina, 2003). 

 

I resultatet upplevs att det kan vara så att det är den annorlunda perceptionen som gör att 

omvärlden blir obegriplig och svår att förstå. Detta bekräftas av Bogdashina (2003) och 

Marco et al. (2011) som menar att ex de språkliga svårigheterna vid autism uppstår på 

grund av det perceptuella sättet att förstå sin omvärld, ibland tillsammans med en vilja 

att vara till lags. Vidare framkommer det att för att förstå autism måste man gå till 

autistiska personer själva och fråga hur de upplever sin perception.  

 

 

I resultatet beskrivs att personer med AST har svårt att se sammanhang och att 

omvärlden kan upplevas som obegriplig Detta att inte förstå leder till att de börjar 

utveckla teorier för hur den hänger ihop, samtidigt drivs de av en stark önskan om att 

förstå. (Barron & Barron, 1992; Gerland, 1996; Johansson, 2007). Kopplat till deras sätt 

att uppfatta omvärlden kan detta då leda till språkliga missförstånd. Att missförstå något 

som man väldigt gärna vill förstå och som man tror att omvärlden tycker att man borde 

förstå kan leda till känslor av att inte duga eller en undran av vad det är som alla andra 

tycks begripa men inte jag (Barron & Barron, 1992; Gerland, 1996). När omgivningens 

förväntningar blir för höga kan det resultera i ett lidande. Den egna upplevelsen av den 

personliga identiteten hänger till stor del ihop med prestation. Livslidandet menar 

Wiklund (2003) är något som berör hela människans existens och kopplas ihop med en 

persons verklighet. Det genomsyrar kroppen och den grundläggande hållningen till 

livet. Detta livslidande kan ta större eller mindre plats i en människas liv.  
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En tankegång som går att koppla till ovanstående resonemang är att personer med 

autism ofta förstår ganska tidigt i livet att de är annorlunda på något sätt, men de vet 

inte riktigt hur. Det finns många teorier om vad som är normalt eller avvikande, dessa 

förändras dessutom med tiden (Larsson Abbad, 2007).  

 

 

Att ha en annorlunda perception har tidigare inte ansetts vara ett grundläggande 

kriterium för diagnosen enligt DSM (Diagnostic and Statistical Manual of mental 

disorders). DSM är ett av två stora klassificeringssystem som ges ut av American 

Psychiatric Association (APA). Systemet används i västvärlden för att diagnostisera 

psyksiska sjukdomar och identifiera diagnostiska kriterier (Skärsäter, 2010). År 2013 

kommer en reviderad upplaga, DSM-5, ut. Där kommer annorlunda sinnesbearbetning 

att lyftas fram som ett kriterium för diagnosen (”över- eller under känslighet för 

sinnesintryck eller ovanligt intresse för vissa sensoriska stimuli”). 

 

För vårdpersonal är det viktigt att man har beredskap att möta en patient med AST. 

Sjuksköterskan bör veta att AST innebär ett spektrum vilket betyder att det kan finnas 

en stor variation på problematiken och kommunikationssvårigheterna. Det innebär 

också att sjuksköterskan måste gå till patienten och lyssna och försöka förstå patienten. 

(Scarpinato et al., 2010). Dahlberg et al. (2003) menar att varje person är unik och 

därför bör sjuksköterskan efterfråga hur personen upplever sin livsvärld. Det är viktigt 

att fråga förutsättningslöst och att ha ett öppet sinne när sjusköterskan frågar efter 

livsvärlden. Att fråga efter den hos en person som har svårt att kommunicera betyder att 

sjusköterskan måste vara kreativ med att komma på nya sätt att förstå och samtala. Det 

är viktigt att giltiggöra patientens verklighet, med vilket menas att sjuksköterskan tar 

patientens reaktioner på allvar utan att trivialisera eller avfärda dem (Wiklund, 2003). 

 

Miljö och bemötande är viktigt för personer med AST. Det är viktigt att tänka igenom 

budskapet ordentligt innan sjuksköterskan ska kommunicera med en person med AST, 

oavsett om sjusköterskan ska kommunicera verbalt, med bilder, via SMS eller rita. 

Personer med AST har ett väldigt konkret sätt att uppfatta saker och kan behöva 

upprepad information. Viktigt är även att ge positiv förstärkning åt deras styrkor och 

inte peka på deras svagheter menar Scarpinato et al. (2010). Om de upplever att deras 

ansträngningar blir bemötta med kritik kommer de inte att vilja samarbeta. 

 

 

Alla personer med annorlunda perception har sin egen sensoriska profil. Med det menas 

att det inte finns två individer som har exakt samma mönster för sensoriska-perceptuella 

förnimmelser. Genom att kartlägga hur varje individs unika sensoriska profil ser ut är 

det möjligt att få en överblick över sinnesintrycken och på så sätt få veta vilka stimuli 

som kan uppfattas som obehagliga eller smärtsamma (Bogdashina, 2003). En sådan 

checklista kan vara värdefull för sjuksköterskan, det skapar tillfälle att planera 

omvårdnaden för patienten på bästa sätt. 

 

 

Miljön på sjukhus kan uppfattas som väldigt rörig. Det finns många olika sorters intryck 

och många omständigheter som personer med AST kan behöva anpassa sig till. En lista 
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utformad för hälso-sjukvården som tar upp behov eller önskemål från personen med 

AST tillsammans med ett lättöverskådligt material om funktionshindret kan göra att 

personalen snabbt kan skaffa sig översikt över vilka svårigheter och vilka behov 

patienten har (Autismforum, 2007). 

 

 

Personer med AST kan ha svårt för att sova och den svårigheten kan förstärkas på 

sjukhus. De kan även bli uppstressade av alla intryck i sjukhusmiljön. En del personer 

upplever att det känns skönt i kroppen när de får ett fast jämnt tryck fördelat över 

kroppen (Gerland, 1996). Det finns hjälpmedel för att kunna slappna av i form av ett sju 

kilo tungt bolltäcke som läggs tätt intill individen. Täcket är ett täcke som är fyllt med 

bollar som formar sig efter individens kropp. 

 

Kliniska implikationer 

 

 Bra bemötande av sjuksköterskan 

 Sensorisk profil-checklista 

 Stöd vid möten – en punktlista utformad av personer med AST 

 Bolltäcke 

 

 

SLUTSATS 

Att ha en annorlunda perception kan innebära att förstå omvärlden på ett annat sätt. 

Genom att sjuksköterskan är medveten om att personer med AST har en annorlunda 

perception är det möjligt att planera omvårdnaden utifrån detta. Viktigt är att försöka se 

världen så som en person med AST kan uppfatta den. Om sjuksköterskan försöker att 

tänka sig in hur han eller hon kan uppfatta omvärlden förefaller kanske beteendet inte 

lika ”udda”.  På så vis kan sjuksköterskan minska ett eventuellt lidande.  

 

 

 Det behövs mer forskning inom området hur det är att leva med en annorlunda 

perception. 

 Hur annorlunda perception uppkommer är inte helt klarlagt än. Forskning kring 

screeningverktyg och genetik kan användas för att kunna individanpassa 

behandling redan från tidig ålder.  
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BILAGA I 

 
Autistiskt syndrom. Diagnoskriterier enligt DSM-IV-TR 

 

A. Sammanlagt minst sex kriterier från (1), (2) och (3), varav minst två från (1), och ett 

från vardera (2) och (3): 

 

(1) Kvalitativt nedsatt förmåga att interagera socialt, vilket tar sig minst två av följande 

uttryck: 

(a). påtagligt bristande förmåga att använda varierande icke-verbala uttryck såsom 

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

interaktionen 

(b). oförmåga att etablera kamratrelationer som är adekvata för utvecklingsnivån 

(c). brist på spontan vilja att dela glädje, intressen eller aktiviteter med andra (t ex 

visar inte, tar inte med sig eller uppmärksammar inte andra på sådant som är av 

intresse) 

(d). brist på social eller emotionell ömsesidighet 

 

(2) Kvalitativt nedsatt förmåga att kommunicera, vilket tar sig minst ett av följande 

uttryck: 

(a). försenad talutveckling eller talar inte alls (gör inga försök att kompensera för 

detta via andra kommunikationssätt, t ex gester eller pantomim) 

(b). hos personer med adekvat utvecklad talförmåga en påtagligt nedsatt förmåga att 

inleda eller upprätthålla samtal med andra 

(c). stereotypt tal med många upprepningar eller idiosynkratiskt språk 

(d). brist på varierad, spontan låtsaslek eller socialt imitativt lekbeteende som är 

adekvat för utvecklingsnivån 

 

(3) Begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i beteende, intressen och aktiviteter 

vilket tar sig minst ett av följande uttryck: 

(a). omfattande fixering vid ett eller flera stereotypa och begränsade intressen som är 

abnorma i intensitet eller fokusering 

(b). oflexibel fixering vid specifika, oändamålsenliga rutiner eller ritualer 

(c). stereotypa och upprepade motoriska manér (t ex vifta eller vrida händerna eller 

fingrarna, komplicerade rörelser med hela kroppen) 

(d). enträgen fascination inför delar av saker 

 

B. Försening eller abnorm funktion inom minst ett av följande områden med debut före 

tre års ålder: (1) social interaktion, (2) språk som syftar till social kommunikation, (3) 

symboliska lekar eller fantasilekar. 

 

C. Störningen förklaras inte bättre med Retts syndrom eller desintegrativ störning hos 

barn. 

(Mini-D IV, 2002) 



 

BILAGA II 

 
Asperger syndrom. Diagnoskriterier enligt DSM-IV-TR 

 

A. Kvalitativt nedsatt förmåga att interagera socialt, vilket tar sig minst två av följande 

uttryck: 

 

1. påtagligt bristande förmåga att använda varierande icke-verbala uttryck såsom 

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

interaktionen 

2. oförmåga att etablera kamratrelationer som är adekvata för utvecklingsnivån 

3. brist på spontan vilja att dela glädje, intressen eller aktiviteter med andra (t ex 

visar inte, tar inte med sig eller uppmärksammar inte andra på sådant som är av 

intresse) 

4. brist på social eller emotionell ömsesidighet 

 

B. Begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i beteende, intressen och aktiviteter 

vilket tar sig minst ett av följande uttryck: 

 

1. omfattande fixering vid ett eller flera stereotypa och begränsade intressen som är 

abnorma i intensitet eller fokusering 

2. oflexibel fixering vid specifika, oändamålsenliga rutiner eller ritualer 

3. stereotypa och upprepade motoriska manér (t ex vifta eller vrida händerna eller 

fingrarna, komplicerade rörelser med hela kroppen) 

4. enträgen fascination inför delar av saker 

 

C. Störningen orsakar kliniskt signifikant nedsättning av funktionsförmågan i arbete, 

socialt eller i andra viktiga avseenden. 

 

D. Ingen kliniskt signifikant försening av den allmänna språkutvecklingen (t ex enstaka 

ord vid två års ålder, kommunikativa fraser vid tre års ålder). 

 

E. Ingen kliniskt signifikant försening av den kognitiva utvecklingen eller i 

utvecklingen av åldersadekvata vardagliga färdigheter, adaptivt beteende (utöver social 

interaktion) och nyfikenhet på omgivningen i barndomen. 

 

F. Kriterierna för någon annan specifik genomgripande störning i utvecklingen eller för 

schizofreni är inte uppfyllda. 

(Mini-D IV, 2002) 

 


