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Sammanfattning
Syftet med studien är att utforma manual/checklistor för professionella som möter
individer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. En studie har gjorts för att
samla in ett teoretiskt underlag för hur individer med neuropsykiatriska diagnoser
tar emot kunskap och information samt använder den. Studien vill undersöka hur
individer med neuropsykiatriska diagnoser och välfärdsorganisationens företrädare (professionella) ser på informationssituationen. Vad behöver individerna få
information om och på vilket sätt ska informationen ges. Resultat av studien utmynnar i praktiska användbara informationsblad/checklistor för de professionella
som möter individer med AST/ADHD. En tydlig och anpassad manual till målgruppen om hur de på bästa sätt ska gå tillväga för att underlätta för dessa individer vid möte/informationstillfällen.
Den metod för studien som används har en kvalitativ ansats och datainsamlingen
har gjorts med semistrukturerade intervjuer. Sju individer med AST/ADHD och
nio representanter från yrkesgrupper som möter dessa individer har intervjuats.
Analys av data har genomfört med hjälp av innehållsanalys.
Studiens visar att både professionella och individer med AST/ADHD saknar skriftlig information vid möten/informationstillfällen. Individer med AST/ADHD kan
säga att de har förstått men i själva verket kommer de inte alls ihåg vad mötet handlade om. Skriftlig information minskar stress då individen senare kan titta på pappret för att minnas, då muntlig information ofta glöms bort. Kort, konkret och tydlig
information är det bästa för att kunna informera på ett bra sätt. Resultat av studien
visar att det är av vikt att det på kallelsebrevet står tydligt vad mötet/informationstillfället ska handla om, samt att det framgår hur länge mötet ska hålla på. Vidare
framkom att det tar mycket energi för individer med AST/ADHD vid ett möte/informationstillfälle, därmed är det viktigt mötet inte pågår länge än 30–40 minuter.
Förhoppningen är att bilagorna med checklistor/informationsblad som tagits fram
och bifogas i denna rapport, kring hur professionella går tillväga inför ett möte/informationstillfälle med individer med AST/ADHD dels ska underlätta och skapa
bättre och tryggare mötes/informationssituationer för individen och öka delaktighet, dels att säkerställa att man som professionell når fram med viktig information.
Manualen som har utarbetas ska också underlätta för individer med AST/ADHD,
då individen enkelt ska kunna ta del av sina rättigheter, möjligheter och snabbare
få det stöd individen har rätt till.
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Kapitel 1 Inledning
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har de senaste åren fått allt större uppmärksamhet. Autismspektrumtillstånd (AST) och Attention-Deficit/Hyperactivity
Disorder (ADHD) är exempel på neuropsykiatriska diagnoser. Aspergersdiagnosen är idag samma diagnos som AST och benämns i rapporten som AST eller
Aspergers. Diagnoserna är närbesläktade och det är vanligt att samma person har
flera diagnoser (Hjärnfonden, 2016). Det är vanligt med överlappande diagnoser
vid autismspektrumtillstånd. Kutcher, Attwood och Wolff (2005) menar att personen ofta inte har ett specifikt problem utan flera i olika kombinationer. I vår
rapport inriktar vi oss på AST, dock har båda dessa grupper liknande svårigheter
med exempelvis kommunikation och kroppsspråk vid mötestillfällen. Därför är
rapporten användbar för både individer med AST och för de med ADHD.
Författarna till studien har lång erfarenhet av att arbeta med och stötta individer
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. De behöver exempelvis stöd i
kontakt med myndigheter och vid läkarbesök för att få en fungerande vardag. Vi
har uppmärksammat att det saknas checklistor/manual kring hur informationssituationen för individerna inom neuropsykiatri genomförs på bästa sätt. I vår profession där vi arbetar och möter individer med AST/ADHD har vi upplevt hur
personalens informationssituation ser ut, och att det saknas nedskrivet informationsmaterial hur mötestillfällen bör genomföras på bästa sätt med dessa individer.
Det finns således behov av ett stort utvecklingsarbete inom området, samt i frågor
om bemötande av dessa individer. Författarna har tidigare varit och föreläst tillsammans med tre individer som har diagnosen AST och som vi mött i vårt arbete
på ett stödboende inom neuropsykiatrin. Föreläsningar har framförts för lärare och
personal inom skolan, för personal på olika boenden som möter individer med
AST/ADHD, samt politiker inom Motala kommun.
De tre individerna med AST som var med på föreläsningen, föreläste om hur det
är att leva med Aspergers, om diagnosens betydelse samt hur de upplever att de
blir bemötta i olika situationer. Författarna har även varit och föreläst om sina
kunskaper och erfarenheter om att arbeta med individer som har AST/ADHD på
andra boenden, för personalen som bemöter dem. Symtomen vid exempel autismspektrumtillstånd, leder ofta till låg självkänsla och känslor av utanförskap och
misslyckande (Attwood, 2007). Genom vår egen erfarenhet av att arbeta och möta
individer med autismspektrumtillstånd samt av vetenskaplig litteratur, ser vi att
det finns ett behov av att utveckla metoder att utforma och förmedla information
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på. Mot detta som bakgrund föddes idén att ta fram praktiska användbara informationsblad/checklistor för de som möter individer med AST/ADHD kring hur de
på bästa sätt kan gå tillväga för att underlätta för dessa individer vid mötestillfällen. Enligt lagstiftningen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, (LSS) ska den enskilda kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.
Enligt Socialstyrelsens lägesrapport från 2015, som bland annat omfattar stöd och
service till personer med funktionsnedsättning, har tillgången till anpassad information kring insatser enligt LSS ökat senaste åren men är fortfarande begränsad (Socialstyrelsen, 2015) Mot denna bakgrund ser vi ett behov av att utforma
en tydlig och enkelt manual till individer med AST/ADHD där information kring
vart de kan vända sig vid ansökan om olika stödinsatser i samhället, vilket de har
rätt till. Vår ambition är att detta ska bidra till ökad självständighet.
För att kunna ta fram dessa informationsblad och checklistor och därefter informera och sprida material till personer som arbetar i välfärdsorganisationer, behöver vi veta hur kunskapsprocessen hos människor med neuropsykiatriska svårigheter ser ut. Vi behöver också ta reda på hur lärandet går till och vilka förutsättningar som behövs för att stödja kunskapsinhämtningen samt hur individer med
neuropsykiatriska diagnoser respektive välfärdsorganisationens företrädare ser på
informationssituationen: Vad behöver individerna få information om, på vilket
sätt ska informationen ges och när behövs information?
Den metod för studien som använts för att få svar på våra frågor var att inledningsvis söka efter lämplig litteratur för ämnet och med relevans för vår rapport
och vårt syfte. Därefter att söka efter aktuell forskning inom ämnet och även söka
efter individer som är intresserade av att ställa upp i intervjuer till vår rapport.
Genom en litteraturstudie har fakta samlats kring hur personer med neuropsykiatriska diagnoser tar emot kunskap och information samt använder den. Vi har även
studerat hur dessa processer kan underlättas. Relevant litteratur har sökts i databasen Eric och i bibliotekskatalogerna Libris och Unisearch. Litteraturstudien har
utgjort en viktig grund för att kunna analysera och förstå de intervjuer vi har genomfört.
Resultatet redovisas i en användarvänlig instruktionsmanual till personer som i
sin profession möter och informerar individer med AST/ADHD.
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1.1 Syfte
Syftet med studien är att utforma manual/checklistor för professionella som möter
individer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Vidare är syftet att samla in
ett teoretiskt underlag som blir till stöd för en tydlig och anpassad manual till
målgruppen. Studiens syfte utmynnar i följande punkter.
● Hur går lärandet till för individer inom autismspektrumtillstånd (AST) och
Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) och vilka förutsättningar behövs för att stödja kunskapsinhämtningen?
● Hur ser individer med AST, ADHD och välfärdsorganisationers företrädare
på informationssituationen?
● Vad behöver individen få information om, på vilket sätt ska informationen
ges och när behövs information?

1.2 Disposition
I rapporten kommer följande att tas upp: Kapitel 2 är en teoretisk översikt och
behandlar de olika neuropsykiatriska diagnoserna AST - där den tidigare diagnosen Aspergers syndrom ingår - och ADHD. Vidare beskrivs kognitiva färdigheter/kognitiva svårigheter och kommunikationsformer.
I kapitel 3 presenteras kognition och neurovetenskap och förklarar de kognitiva
termerna Theory of mind/ Mentaliseringsförmåga, Exekutiva funktioner, Central
koherens, Perception samt övrigt som är relevant för att öka förståelsen kring hur
en informationssituation kan upplevas.
Kapitel 4 beskriver kopplingen mellan kommunikativa och sociala färdigheter.
Vid socialt samspel kan individer med AST ha svårigheter med oförutsedda händelser och regler som inte följs, samt när det inte blir som individen tänkt sig.
Vidare beskrivs hur individer med AST tar emot information, deras behov av
längre processtid då svårigheter med att sortera viktig kontra oviktig information
är vanligt. Avslutningsvis beskrivs vad för stöd som är värdefullt att ha tillgång
till vid en neuropsykiatrisk diagnos.
I kapitel 5, som är metoddelen, beskrivs genomförandet av intervjuguiden samt
vilket urval som använts. Vidare beskrivs genus, etnicitet, ålder och intervjumetod. Därefter presenteras genomförandet av intervjuerna, bearbetning och analys,
reliabilitet och validitet, etiska reflektioner samt litteratursökning.
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Kapitel 6 presenterar Resultat av studien, därefter följer Kapitel 7 vilket är en
tematisk analys av studiens resultat.
Kapitel 8 innehåller diskussion och resultat av studien. Avslutningsvis presenteras
checklistor för professionella samt manual/checklista för individer med
AST/ADHD.

4

Kapitel 2 Neuropsykiatriska diagnoser
Autismspektrumtillstånd (AST) (“Autismspektrumstörning” i DSM-5; “autism” i
den svenska översättningen av DSM-5) är en funktionsnedsättning som innebär
svårigheter med ömsesidig kommunikation och med socialt samspel (Hjärnfonden, 2016). Därtill innebär diagnosen AST att individen har en benägenhet att
göra saker på ett upprepat, oflexibelt och ibland lite udda sätt. I Sverige har begreppet autismspektrumtillstånd blivit vanligt eftersom det upplevs som mindre
nedsättande än Autismspektrumstörning som används på många andra håll i världen. Beteckningen AST är således ett paraplybegrepp, där de tidigare diagnoserna
Aspergers syndrom, Autistiskt syndrom och Atypisk Autism/Autismliknande tillstånd ingår (Hjärnfonden, 2016). Bakgrund till att diagnoserna slagits samman är
att de liknar varandra väldigt mycket. Däremot behöver de individer som fått diagnos Aspergers syndrom inte få sin diagnos ändrad, det kommer under många år
framåt att finnas både personer med diagnos Aspergers syndrom och personer
med diagnos AST, då båda dessa begrepp kommer att användas (Avellan, 2015).
Uppskattningsvis är cirka 25 000 barn och ungdomar i Sverige drabbade av autismspektrumtillstånd (AST) (Hjärnfonden, 2016). I denna litteraturstudie och rapport kommer de båda begreppen Aspergers syndrom och AST att användas. Vi
har även utgått ifrån och delvis använt oss av material där diagnosen Aspergers
syndrom fortfarande fanns som diagnosnamn. Ytterligare används de båda begreppen autismspektrumstörning och autismspektrumtillstånd beroende av vad
författaren/forskaren benämnt det som i sin studie/rapport. Innebörden är emellertid densamma. Autismspektrumtillstånd (AST) är ett neuropsykiatriskt tillstånd
med en heterogen och livslång funktionsnedsättning. Det är en beteendestörning
som debuterar i ett tidigt stadie med ständiga svårigheter i social interaktion och
kommunikation, och innebär också repetitiva, begränsade intressen och aktiviteter
som orsakar nedsättning i det dagliga livet (Bölte et al., 2017). Cirka 1–2% av
Sveriges befolkning har en AST-diagnos och det är flera gånger vanligare hos
pojkar än flickor, men om dessa könsskillnader i antal diagnostiserade fall speglar
en verklig skillnad i förekomst kan diskuteras. Det har spekulerats kring om det
är så att flickor diagnostiseras för sällan med anledning av att deras symtom inte
känns igen lika lätt som pojkarnas (Hjärnfonden, 2016).
Sven Bölte som är professor vid Karolinska Institutet, barn och ungdomspsykiatrin och har tillsammans med andra forskare bland annat studerat tvillingpar där
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den ena tvillingen har en AST-diagnos medan den andra är frisk, så kallade diskordanta enäggstvillingar (Bölte et al., 2014). Bakgrunden till detta är att
enäggstvillingar är genetiskt väldigt lika och skillnaden mellan par där bara en
tvilling har AST kan vara viktig för att kunna hitta nya diagnosmetoder och även
bakgrunden till AST. Förhoppningsvis kan även ökade kunskaper bidra till att
hitta nya biomarkörer för AST och därtill läkemedel för behandling, vilket inte
finns i dagsläget (Bölte et al., 2014).
AST är en utvecklingsrelaterad problematik (“Neurodevelopmental disorder”)
som debuterar tidigt, har neurobiologisk grund och som påverkar hjärnans sätt att
bearbeta information. AST har en ärftlig komponent men den biologiska miljön
kan även den påverka (Bölte et al., 2014). Den biologiska miljön innebär det i vår
miljö som rent fysiskt kan påverka vår kropp och vårt psyke, såsom alkoholintag,
virusinfektioner med mera. Det är ganska vanligt att AST uppträder tillsammans
med en eller flera andra medicinska, utvecklingsrelaterade eller psykiatriska diagnoser, men AST även förekomma som isolerad funktionsnedsättning (Bölte et
al., 2014).

2.1 ADHD
Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) eller uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet kännetecknas av uppmärksamhetsproblem, överaktivitet och
svårkontrollerad impulsivitet. 3–5 % av svenska skolbarn har ADHD och återkommande problem hos dessa barn är svårigheter i relationer till kamrater och till
familjemedlemmar (Holmberg, 2009). Därtill innebär ADHD diagnosinlärningssvårigheter och uppmärksamhetsproblematik vilket ofta leder till hinder i skolarbetet. Relations- och skolproblematik leder ofta till upplevelser av stress och psykosomatiska besvär såsom magont, sömnsvårigheter och trötthet. Holmberg
(2009) menar att generellt sett är skolan i behov av mer kunskap, bättre kompetens
och klarare strategier för att kunna möta upp dessa problem i den pedagogiska
miljön (Holmberg, 2009). Det är inte helt känt vad som exakt orsakar ADHD,
men flertal studier visar och stärker att ADHD är genetiskt betingat i kombination
med andra faktorer (Franke et al., 2011).
Nyare forskning och studier som gjorts på individer med ADHD bland annat med
hjälp av olika hjärnavbildningstekniker, har visat på avvikelser i hjärnans aktivitet
i specifika områden. Därtill stärker forskningen att många av symtomen vid
ADHD hänger ihop med kommunikationen mellan hjärnans olika delar. Vidare
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visar studier att ADHD har en starkt ärftlig komponent men även miljömässiga
faktorer har betydelse (Faraone et al., 2005; Freitag et al., 2010; Lichtenstein et
al., 2010). Trots att starka ärftliga inslag visats har jakten på specifika ADHDgener inte gett några svar ännu. Dock har miljöfaktorer, låg födelsevikt, samt att
barnets moder varit utsatt för miljögifter, infektion eller alkohol under graviditeten lyfts fram som riskfaktorer (Hjärnfonden, 2016). Googan et al., (2012) skriver
i sin reviewartikel att föräldrar, släktingar och barn till individer med ADHD har
fem gånger så stor sannolikhet att ha diagnosen än individer vilka inte har en individ med ADHD i sin släkt. Därtill har neurologiska studier föreslagit att ADHD
även kan kopplas till en obalans mellan neurotransmittorerna, dopamin, serotonin
och noradrenalin (Googan et al., 2012).
Enligt de tidigare Amerikanska diagnosmanualen DSM-IV (Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth edition) som är utgiven av Amerikanska psykiatrikernas riksförbund och ICD-10, vilken är den internationella
sjukdomsklassifikationen med diagnoskoder för att gruppera sjukdomar och dödsorsaker i syfte att kunna göra statistiska sammanställningar och analyser, utesluter
en diagnos inom autism eller Aspergers syndrom en diagnos av ADHD (Taurines
et al., 2012)
Trots de olika begreppen och diagnosnamnen, har bland annat studier visat att de
närbesläktade diagnoserna överlappar varandra (Reiersen et al., 2007; Ronald et al.,
2008). Även en epidemiologisk studie vittnar om att ADHD kan förekomma vid
autism och autismspektrumtillstånd (Simonoff et al., 2008). Numera finns en reviderad upplaga av DSM-IV TR, dsm5 (dsm5.org, 2017). I den nya manualen är
första kapitlet: Neurodevelopmental disorders (ND), som ersätter störningar som
vanligen diagnostiseras hos spädbarn, barn och ungdomar. I denna grupp finns den
nya diagnosen Autismspektrumstörningar. Hit tillhör barn som tidigare diagnostiserats med Aspergers syndrom, en diagnos som därigenom försvinner som egen
diagnos. Bakgrund till detta är att Autism och Aspergers har större likheter än olikheter med varandra gällande språkförmåga, etiologi, neuropsykologi och svar på
olika interventioner. Tidigare har många satt diagnosen utifrån den enskildes kunskap och bias. Förhoppningen är att den godtycklighet som tidigare funnits ska försvinna. Därför införs bland annat bedömningar av svårighetsgrad av symtom och
hjälpbehov vid Autismspektrumstörning (Psykologförbundet, 2016).
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För att ställa diagnos krävs en allsidig bedömning av ett team med bland annat
läkare, psykologer och andra yrkesgrupper. I dagsläget är den vanligaste och mest
vetenskapligt underbyggda behandlingen vid ADHD olika former av psykosociala eller beteendeinriktade insatser i kombination med centralstimulantia eller annan medicinering. Målet vid medicinering är att lindra de symptom som stör
funktion och utveckling medan målet med de psykosociala och beteendeinriktade
insatserna är att utbilda föräldrar samt andra viktiga personer i barnets omgivning
samt träna barnet på olika sätt (Hjärnfonden, 2016).
Till Neuropsykiatriska diagnoser räknas framför allt ADHD- Deficit Hyperactivity Disorder, Tourettes syndrom, samt diagnoser inom det som benämns som
Autismspektrumstörning innefattande autism och Aspergers syndrom eller liknande tillstånd (Skolverket, 2008). Diagnossättning baserar sig på DSM-5 och/eller ICD-10 vilket är två diagnosmanualer som används. Inom området autism har
dock DSM-5 använts mest men kodas enligt ICD-10, i syfte att göra analyser och
andra statistiska sammanställningar (Habilitering & Hälsa, 2015). De Neuropsykiatriska diagnoserna är relativt nya diagnoser. Under 1990-talets började dessa
användas för att förklara personers svårigheter i skolan samt i arbetslivet (Skolverket, 2008).
ADHD är en funktionsnedsättning som innebär svårigheter att koncentrera sig
och/eller reglera sin aktivitetsnivå och hämma sina impulser. ADHD har som tidigare nämnt en neurobiologisk grund och påverkar hjärnans sätt att bearbeta information och reglera beteende (Hjärnfonden, 2016). Ofta förekommer ADHD
tillsammans med andra utvecklingsrelaterade eller psykiatriska tillstånd. Symtom
inom ouppmärksamhet och/eller överaktivitet och impulsivitet kan visa sig vid
ADHD. Tillståndet är utvecklingsrelaterat och symptomen varierar med åldern.
Detta innebär att mindre barn ofta visar symptom såsom överaktivitet, medan hos
det hos större barn är ouppmärksamhet, planeringssvårigheter och impulsivitet
som dominerar (Hjärnfonden, 2016). När individen blir äldre och även i vuxen
ålder kan överaktiviteten kvarstå men kan ta sig andra uttryck såsom bristande
tålamod och rastlöshet (Kooij, 2010). Beroende på vilket sammanhang individen
befinner sig i kan symptom variera. Vid ADHD kan ouppmärksamhet visa sig
genom att individen har bristande uthållighet och tålamod, svårighet att följa instruktioner samt reagera på direkt tilltal och svårt att organisera sina uppgifter och
aktiviteter. Hos barn kan till exempel impulsivitet och överaktivitet visa sig genom att personen har svårt att sitta still. Hos ungdomar och vuxna kan detta visa
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sig som en rastlöshetskänsla istället. Således kan ADHD yttra sig på olika sätt hos
olika individer men även på olika sätt hos samma individ under olika åldrar
(Hjärnfonden, 2016).
En internationell kvalitativ studie av Mahdi et al. (2017) om funktion och funktionshinder vid ADHD framkom av deltagarna att mest frekvent rapporterade
styrkor vid ADHD är hög energi och drivkraft, empati, hyperfokus samt en stark
vilja att hjälpa andra (Mahdi et al., 2017).

2.2 Aspergers syndrom
Till det autistiska spektrat hör Aspergers syndrom (Peeters, 1998; Gillberg; 2002;
Wing, 2000). Personer med Aspergers diagnos är till skillnad från andra inom det
autistiska spektrat normalbegåvade. Oftast har personer som får diagnosen Aspergers syndrom ett bra språk och kognitiv förmåga (Klin, McPartland & Volkmar,
2005). Tillsammans med andra neuropsykiatriska funktionshinder benämns ofta
Aspergers syndrom som ett osynligt funktionshinder (Taylor, 2005).
Individer med Aspergers har vanligen svårigheter med social interaktion med
andra människor, flexibilitet i tänkandet och kommunikation (Wing, 1981).
Vissa menar att individer med Aspergers syndrom har lika stora svårigheter som
individer med autism. Bland annat diskuterar Peeters (1998) denna skillnad, även
om individer med Aspergers syndrom är högfungerande inom vissa områden,
såsom avancerade kognitiva förmågor, god språklig förmåga och så vidare, är
funktionsnivån gällande social interaktion, kommunikation och att använda fantasin och föreställning lika låg som hos autister (Peeters, 1998).
Andra menar att Aspergers syndrom bör behållas som en egen självständig diagnos utifrån personens identitet och inte likställas med eller ändras till autism
(Wallis, 2009). En Österrikisk psykiatriker vid namn Hans Asperger beskrev
några fallbeskrivningar i en artikel, vilket Lorna Wing år 1981 översatte till engelska. I den fjärde upplagan av Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorder och i American Psychiatric Association från 1994 blev Aspergers
syndrom en självständig diagnos i USA (Klin, McPartland & Volmar, 2005). Diagnosen högfungerande autism används ibland, och då har en åtskillnad gjorts
mellan diagnosen Aspergers syndrom och högfungerande autism. Vid en studie
av Cuccaro et al. (2007) undersöktes 33 par med diagnosen Aspergers syndrom
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och högfungerande autism. För att undersöka skillnaderna i dessa grupper, matchades paren utifrån kön, ålder och IQ. Forskarna uppmätte dock ingen signifikant
skillnad mellan grupperna (Hellberg & Kjellberg, 2012).
Undersökningar som gjorts utifrån biologisk/neurologisk nivå visar att syndrom
orsakas av en dysfunktion i det centrala nervsystemet (Cederlund & Gillberg,
2004). Larsson-Abbad (2007) menar att Aspergers har genetisk bakgrund och att
män oftare än kvinnor får diagnosen Aspergers. Det kan vara en kombination av
olika avvikelser, kromosomala/genetiska skador uppkomma i fosterlivet på grund
av till exempel mediciner, näringsbrist, virusinfektioner och även skador som
uppkommer efter eller under förlossningen (Larsson-Abbad, 2007). Gillberg och
Wing (1989) har i genetiska släktstudier visat att Aspergers och autism ofta förekommer inom samma släkt, vilket signalerar att de är olika uttryck för samma
basproblematik (Gillberg 6 Wing, 1989). Det är vanligt med dubbeldiagnoser när
man har Aspergers syndrom. Det kan vara ADHD, ADD, uppmärksamhetsstörningar, ångest med mera (Tilli, 2015).
Många individer med Aspergers har en ojämn begåvningsnivå. Det kan finnas en
hög intelligens inom vissa områden långt över sin ålder, samtidigt som det kan
finnas svårigheter inom andra områden som är enkla för andra, så som exempelvis
att sköta sin ekonomi och sitt hushåll. Det finns mycket kunskap inom specialintresset men individen har svårt att ta in annan information som det inte finns intresse av. Därför kan det vara svårt för omgivningen att ställa krav som kan vara
antingen för höga eller för låga (Tilli, 2013).

2.3 Vad innebär det att ha Neuropsykiatriska diagnoser?
En del som får en neuropsykiatrisk diagnos vill inte acceptera sin diagnos medan
andra tycker det är en lättnad. Även att “landa i” sin diagnos kan ta tid. Att få sin
diagnos innebär en del begränsningar i livet. Fördomar förekommer hos omgivningen och även av personen själv som fått sin diagnos. Många gånger kan man
höra fördomar om oempatiska våldsmän, känslokalla personer eller att personen
är expert inom ett område i samband med att neuropsykiatrisk diagnos nämns
(Lindberg & Valsö, 2013). I en intervjustudie om att leva med Aspergers syndrom
av Larsson -Abbad (2007) beskriver hon AST som: ”En grupp störningar som
karaktäriseras av kvalitativa rubbningar i socialt samspel och kommunikationsmönster samt en begränsad stereotyp och repertoar av intressen och aktivitet.
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Störningarna är genomgripande och präglar individens sätt att fungera i alla situationer” (Larsson-Abbad, 2007, s. 20).
Individen har svårt i sociala situationer, svårt med vardagliga sysslor och att få sin
vardag att fungera. Individer med Aspergers diagnos som har svårigheter beskrivs
utifrån tre nivåer; emotionella och beteendemässiga konsekvenser och relationsstörning vilka kan ge konsekvenser i sociala sammanhang samt en neurologisk
störning och problematik med de kognitiva funktionerna. Dessa nivåer komplettera varandra och innebär överlappning av varandra, och kan ses från flera synsätt
(Larsson-Abbad, 2007). Vidare kan svårighet råda med tidsuppfattning kring hur
lång tid olika aktiviteter tar. Det kan vara en fördel att få skriven information än
verbalt, för att lättare kunna ta den till sig (Sternefält, 2010).
Individer med AST kan ofta bli missförstådda och missförstår andra. De tolkar
det som sägs konkret och abstrakt information är svårt. Även kan individen vara
ljud och ljuskänslig. Något som tar väldigt mycket energi är att klara sociala kontakter i det dagliga livet. Det krävs stor ansträngning med de vardagliga saker som
de flesta klarar med automatik. En förutsättning för att ge rätt stöd och hjälp till
individer med AST är att personen har rätt kunskap för detta (Sternefält, 2010).
I Sternefält (2010) kan man läsa om svårigheter individer med AST upplever: ”Att
bli utsatt för en förändring i min vardag och bli tvingad till något nytt är som
någon hugger bort delar av min kropp” (Sternefält, 2010, s. 99).
Många vuxna med autismspektrumstörning har svårt att klara ett självständigt liv.
Det ställs vissa krav att hos individen att klara av när den blir vuxen. Ur rapportserien från Psykiatrisk Forskningscentrum i Örebro ”Att få en neuropsykiatrisk
diagnos som vuxen - Vad händer sen?” har forskarna Norlander och Spångberg
(2004) kommit fram till med hjälp av intervjuer med 19 personer med AST att;
sju personer av 19 personer svarade att de genom utredningen fått strategier och
vägledning. 11 personer av 19 personer har fått kontakt med allmänna stödinsatser. Sex av 19 individer tycker att de slipper press från myndigheter efter utredningen. Tre av 19 personer tyckte att det saknades en tydlig överföring och vägledning när utredningen skulle avslutas.
Även missnöje över bemötande i samband med resultatet av utredningen framkom. Ur intervjuerna framkommer också en önskan om tydliga förklaringar och
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mer information. Vidare att överföring av information vid diagnossättning och
avslutning av utredning är mycket viktiga och behöver struktureras upp. Att
lyssna till individernas röster och ta till vara på deras erfarenheter är viktigt och
alla professionellas ansvar för att kunna bemöta individen med respekt och förståelse och rätt bemötande (Nordlander & Spångberg, 2004).
Vid Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) är koncentrationssvårigheter, hyperaktivitet och nedsatt impulskontroll vanligt förekommande symptom. Dessa symtom påverkar det dagliga livet för individen såväl på arbetet och
fritiden som i bostaden. Kombinationen av symtom varierar mellan individer och
kan dessutom variera över tid för en och samma person (Barkley, Murphy & Fisher, 2007). Konsekvenser i vardagen kan exempelvis innebära att ha en bristande
förmåga att kunna planera, organisera och avsluta en uppgift. Ytterligare kan problem som att fokusera och upprätthålla uppmärksamhet i aktiviteter råda (Kofler,
Rapport & Alderson, 2008; DuPaul, Weyandt. O'Dell & Varejo, 2009).

2.4 Diagnosens betydelse
I en intervjustudie av Hellberg och Kjellberg (2012) med unga vuxna med ADHD
och Aspergers syndrom framkommer att diagnosens betydelse beror på vilket synsätt som intas. Ur ett medicinskt perspektiv har en diagnos klassifikationssyfte
primärt, vilket innebär att om en individ får en diagnos, legitimerar det ett slags
sjukdomstillstånd som i vissa fall kan leda till behandling. Därtill har en diagnos
också en administrativ innebörd vilket innebär att individen kan erbjudas ekonomisk ersättning samt behandling (Hellberg & Kjellberg, 2012). I rapporten beskriver deltagarna att synen på sig själv, självbild och identitet ändrats sedan de fått
sin diagnos. De måste förhålla sig till sin diagnos oavsett hur de ser till den, deras
diagnos aktualiseras när utredningar av olika slag görs, när särskilda insatser och
stöd ska ges men även när medicinering är aktuellt (Hellberg & Kjellberg, 2012).
Vid autism ses en genomgripande störning i hjärnan, det medför att en del kognitiva funktioner såsom planerings- och organisationsförmåga, minnesfunktioner,
fantasi/föreställningsförmåga, socialt samspel och kommunikationsförmåga är
nedsatta eller saknas. Stora problem kan vara att funktionsnedsättningen inte syns
och detta gör att det blir svårt för omgivningen att behandla personer med autism
rätt. Individen kan ha svårt att förstå de sociala koderna och bland annat ha svårigheter att förstå långa meningar (Råberg, 2008).
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Många med AST har känt sig i underläge och att livet bara är krångligt och att de
blir missförstådda. Att få sin AST-diagnos kan göra att det känns lättare att få “ett
namn” varför man har agerat annorlunda och det kan vara en stor lättnad för individen (Lindberg & Valsö, 2013). Att få AST-diagnosen kan innebära stora begränsningar i vardagslivet såsom intyg för att ansöka om körkort och individen kan mötas
av fördomar av sig själv samt omgivningen. Vissa individer accepterar dock sin
diagnos och tycker det är en del av dem själva (Lindberg & Valsö, 2013). Diagnosen upplevs på olika sätt för olika individer med AST, men många har svårt i sociala
situationer, svårt med vardagsuppgifter och svårt med sitt tänkande. Hur mycket
svårigheter en individ med AST har är olika från individ till individ (Lindberg &
Valsö, 2013). Det är således individuellt vad en person med AST har för svårigheter, det kan exempelvis vara att sortera mellan viktig och oviktig information. Är
individen stressad eller orolig blir saker som är extra svåra att utföra ännu svårare.
Har man svårt att gå på ett möte och ta till sig information kan det behövas strategier
för att underlätta för mötet. Lindberg och Valsö (2013) menar emellertid att det
saknas en förståelse i samhället kring hur vi ska underlätta för individer med AST
(Lindberg & Valsö, 2013). Vissa med en AST diagnos beskriver att de har svårt
med “fingertoppskänsla” men att den måste finnas hos de professionella som de
möter. Alla som träffar individer med AST behöver ha kunskap om diagnosen och
bara för att de vet att individen har en diagnos är det inte säkert att de ger ett bra
bemötande. Det är viktigt att individer med AST får veta vad de har för styrkor och
svaghet och vad de behöver stöttning med (Lindberg & Valsö, 2013).

2.5 Sammanfattning
Kapitel 2 förklarar de olika neuropsykiatriska diagnoserna Autismspektrumtillstånd som förkortas AST, där tidigare diagnos Aspergers syndrom ingår. AST är
en funktionsnedsättning som innebär svårigheter med ömsesidig kommunikation
och med socialt samspel. Det kan även innebära att individen har en benägenhet
att göra saker på ett upprepat oflexibelt och ibland lite udda sätt. Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) eller uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet
kännetecknas av uppmärksamhetsproblem, överaktivitet och svårkontrollerad impulsivitet. Vidare behandlas kognitiva färdigheter/kognitiva svårigheter och kommunikationsformer samt diagnosens betydelse.
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Kapitel 3 Kognition och neurovetenskap
3.1 Theory of Mind
I följande kapitel behandlas kognition och neurovetenskap och förklaras de kognitiva termerna Theory of mind/ Mentaliseringsförmåga, Exekutiva funktioner,
Central koherens och Perception.
Den psykologiska termen theory of mind (även benämnd som mentaliseringsförmåga) står för förmågan att känna igen och förstå andra människors tankar, värderingar, önskningar och avsikter för att förklara deras beteende och kunna förutse
vad de kommer att göra härnäst. Även beskrivningar som förmågan till ”tankeläsning”, och “att vara i någon annans kläder” har använts för att förklara begreppet (Attwood, 2007). Synonymt begrepp är empati (Gillberg, 2002). Förmågan att
mentalisera innebär att man förstår att andra individer har ett inre liv, att de tänker,
känner och upplever på ett annat sätt än vad man själv gör. Lindberg och Valsö
(2013) menar att en förutsättning för att kunna umgås med andra på ett socialt
smidigt sätt är förmågan att kunna ta någon annans perspektiv av vikt. Utan att
tänka på det läser vi av andras kroppsspråk, ansiktsuttryck och tonfall när vi umgås med andra. Vi uppmärksammar att de hänger med i samtalet, är intresserade
och vi märker om någon annan vill komma till tals eller om de andra tycker att vi
suttit tysta allt för länge. Således innebär mentaliseringsförmågan att man både
vet att andra har ett eget inre liv, och det ger även en liten aning om hur det inre
livet ser ut (Lindberg & Valsö, 2013).
Att för det mesta känna på sig hur man uppfattas av andra, att i stunden kunna göra
små korrigeringar om man “tabbar sig” och veta vad som förväntas i sociala umgängen, det är mentaliseringsförmåga. Det är oftast svårt att intuitivt känna och tolka
vad någon annan individ känner och vill om man har AST, dock har många övat upp
förmågan att aktivt räkna ut vad andra individer tänker och känner. Sociala samspel
är oftast komplexa och människors kroppsspråk, ansiktsuttryck och tonfall är väldigt
varierande och består av små fina nyanser. Om dessa analyser inte sker automatiskt
går det åt väldigt mycket energi för individen. En del människor med AST är oerhört
känsliga för stämningar och andra människors känslor, de kan känna av dem men
kan ha svårt att kunna tolka dem. Att både behöva tänka sig fram till andra individers
perspektiv och dessutom vara känslig för stämningar innebär att det kan vara väldigt
tröttande att umgås med andra (Lindberg & Valsö, 2013).
Lindberg och Valsö (2013) beskriver att människor som inte har AST kan ha ett
livligt kroppsspråk, de ändrar kroppsställning ofta, de viftar med armar och händer
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när de pratar. Ansiktsuttrycken skiftar ofta och mycket när de pratar med andra. I
kontrast till detta har individer med AST ofta väldigt lite utav detta och det kan göra
individer som inte har AST förvirrade och osäkra då det inte går att läsa av några
signaler eller nyanser (Lindberg & Valsö, 2013). En fördom som råder kring individer med AST är att de är känslokalla. Vissa individer med AST beskriver själva
att de saknar känslor för andra människor, medan vissa berättar att de istället kan
ha svårt att spontant förstå andras perspektiv (Lindberg & Valsö, 2013). Då de väl
förstår kan de dock känna med dem. Vissa har omvänt svårt att reglera sin empati,
de känner så starkt med andra att dessa känslor tar över deras vardag.
Har man svårigheter med mentalisering brukar det bli jobbigt att umgås med
andra, det kan lätt uppstå missförstånd eller så anstränger man sig hela tiden och
blir utmattad. En del individer med AST anser det lättare att umgås med personer
som är yngre eller äldre än de själva. Ytterligare är det av vikt att prioritera vila
då man umgåtts intensivt eller haft mycket människor omkring sig. Vilan behöver
nödvändigtvis inte innebära att man ligger ner och vilar sig, utan kan vara något
som man av erfarenhet vet fyller på ens energi, såsom specialintresse, träning, att
se på film och så vidare (Lindberg & Valsö, 2013).
Här följer några exempel på vad som kan bli krångligt när man har svårt med
mentalisering(Lindberg & Valsö, 2013):
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

Att be om hjälp.
Att använda småord naturligt, så som hej och hejdå, ursäkta och tack.
Kunna reglera sin empati.
Att veta hur mycket information man ska dela med sig för att andra människor ska förstå vad man menar.
Att vara flexibel.
Kunna ta sig in i ett samtal.
Veta turtagning i ett samtal.
Att kunna avsluta ett samtal.
Läsa av vilka som är snälla människor och inte.
Hur man skapar vänskap.
Hur man behåller vänskapen.
Svara på frågor som enligt frågaren är enkla frågor, till exempel “Är det
blåsigt ute?” Eller “Hur mår du?”
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Larsson-Abbad (2007) belyser och beskriver att individer med AST kan ha svårt
att tänka sig in i hur andra tänker. Många individer har väldigt bra minne när det
gäller att komma ihåg fakta medan vad man har ätit till frukost är svårt att komma
ihåg. Även instruktioner kan vara svårt att komma ihåg i flera steg. Det kan härledas till att dessa individer har begränsat arbetsminne (Larsson-Abbad, 2007).
Det är dock viktigt att tänka på att personer med AST inte har en avsaknad av
empati, utan istället har en omogen eller bristande förmåga till theory of mind
eller empati. Vidare menar Attwood (2007) att de bryr sig om i allra högsta grad
men har svårt att läsa av mer komplexa sinnestillstånd eller känna igen mer subtila
signaler på emotionella tillstånd (Attwood, 2007).
En bristande förmåga till theory of mind påverkar vardagen, då det tar längre tid
för individen att bearbeta social information, på grund av att bearbetningen görs
av intellektet snarare än på en intuitiv nivå (Attwood, 2007). En normalt utvecklad
individ är snabb och effektiv när de använder sin theory of mind i sociala situationer. Även om en del individer med Aspergers syndrom kan uppvisa en relativt
avancerad förmåga till theory of mind så tar det längre tid på sig att kognitivt
bearbeta relevanta sociala signaler, de behöver också mer uppmuntran och fler
ledtrådar. En person med AST kan ha svårt att svara på frågor som kräver theory
of mind och därför kan svaren ofta vara mindre intuitiva och spontana, mer bokstavliga, udda och irrelevanta (Attwood, 2007). Attwood, (2007) beskriver att
“tajmingen” av gensvar påverkas när man använder sig av medvetna mentala beräkningar istället för intuition. Vid samtal eller i social interaktion med andra kan
individer med Aspergers syndrom vara långsamma när det gäller att bearbeta
aspekter som kräver förmågan till theory of mind, den intellektuella bearbetningen
ger upphov till en tidsförskjutning. Detta får till följd att parterna hamnar i ofas
med varandra. Den försenade reaktionstiden kan medföra att den andra personen
uppfattar personen med Aspergers syndrom som pedantisk eller ovanligt formell,
eller rent av begåvningshandikappad (Attwood, 2007).
Att använda kognitiva mekanismer för att kompensera för bristande theory of
mind kostar mycket mental energi, det är därmed av vikt att vara medveten om
vilken enorm mental ansträngning det kan vara för personer med Aspergers
syndrom att bearbeta social information. Kombinationen låg självkänsla, begränsad framgång i det sociala livet och utmattning kan bidra till att en klinisk depression utvecklas (Attwood, 2007). Attwood (2007) beskriver i sin bok Den kompletta guiden till Aspergers syndrom, att en av hans klienter gett ett bra uttryck
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för att beskriver den utmattning hon känner av att umgås med andra, hon säger att
hon är: ”folkmattad” (Attwood, 2007).
Fletcher-Watson et al. (2014) menar att det finns en del studier som visar att theory of mind kan läras in av AST-individer, dock är bevisen få för att färdigheten
kan upprätthållas då den lärts in. Även studier på utvecklingsmöjlighet av förmågan som lärts in av AST individer är få och därför är detta ett område som
behöver studeras vidare (Fletcher-Watson et al., 2014).

3.2 Exekutiva funktioner
Det är vanligt bland individer med AST att ha svårighet att planera och organisera,
det vill säga de exekutiva funktionerna. Uppgifter som för omgivningen kan te sig
enkla kan då bli svårt, eftersom planerandet och genomförandet är en utmaning
(Lindberg & Valsö, 2013). Dessa svårigheter med förmågan att planera och genomföra handlingar, de exekutiva funktionerna, skulle såväl kunna vara orsaken
till de ovanliga stereotypa och repetitiva beteenden som finns vid AST som till
svårigheterna med ömsesidig social kommunikation (Hjärnfonden, 2016). Det
kan råda stor oförståelse hos omvärlden för individer med AST kring deras svårighet med vardagssysslor. Många har fått höra att de är lata eller inte anstränger
sig och det kan då vara lätt att tappa självförtroendet (Lindberg & Valsö, 2013).
Vi använder oss varje dag av vår förmåga att kunna planera och organisera, eftersom vi gör saker som kräver att vi sätter upp mål, gör en plan och slutligen
genomför planerna. När vi klär oss, ordnar och äter frukost, tar oss till arbete eller
skola, när vi handlar mat, när vi städar och när vi utför arbetsuppgifter planerar
och organiserar vi. Att ha ett mål och en plan hjälper oss att påbörja, upprätthålla,
vid behov justera och även avsluta en aktivitet. Allt detta kallas för exekutiva
funktioner (Lindberg & Valsö, 2013).
För att kunna genomföra en vardaglig enkel aktivitet som att klä på sig kan verka
enkelt, men kräver egentligen en avancerad tankeprocess. Skulle något klädesplagg
sedan vara smutsigt så kan det vara svårt att vara flexibel och ändra på det som man
tänkt först (Lindberg & Valsö, 2013). Även kan bristande tidsuppfattning och svårighet att planera sin tid hos dessa individer ses. Detta kan yttra sig i svårighet att
passa tiden och att bedöma hur lång tid man behöver på sig för att utföra olika
uppgifter. Det är oerhört utmattande för många att behöva jobba hårt i tanken för
att genomföra enkla vardagsaktiviteter. Vidare beskriver Lindberg och Valsö
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(2013) att individer med AST ofta föredrar att ha strikta rutiner som de håller sig
till och menar att detta kan vara ett sätt att spara energi på, eftersom det krävs
mindre energi att göra något på exakt samma sätt varje gång. Dessvärre innebär
vardagslivet ibland att ändra sina planer: om tåget man planerat åka är inställt, om
matsedeln ändras på lunchstället, om plagget som man tänkt ha på sig är smutsigt
och så vidare, krävs flexibilitet, alltså förmågan att tänka om snabbt och ändra sina
planer. Det kan bli väldigt irriterande och frustrerande när det inte blir som tänkt
om man har svårigheter att planera och organisera aktiviteter. Individen måste börja
om från början och lägga otroligt mycket tankemöda på en ny plan (Lindberg &
Valsö, 2013). Här följer exempel på vad som kan vara energikrävande om man har
en bristande exekutiv förmåga (Lindberg & Valsö, 2013, s. 40):
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Passa tider.
Förändringar.
Vardagssysslor såsom matlagning, städning och inköp.
Personlig omvårdnad såsom klädsel och hygien.
Komma igång med saker.
Avsluta saker.
Lägga upp en plan för att nå ett mål.
Prioritera.
Sköta sin ekonomi.

3.3 Central koherens
Vår förmåga att se och förstå mening och sammanhang, att kunna generalisera
och dra slutsatser samt förmåga till abstrakt tänkande kallas för central samordning eller central koherens (Frith, 2004). Denna förmåga hjälper oss att se samband så vi kan gruppera saker som liknar varandra: vi kallar cyklar för cyklar,
oavsett om det är ett bockstyre eller rakt styre, vilken färg de har, om ringklockan
sitter på höger eller vänster sida på styre eller vilket cykelmärke det är (Lindberg
& Valsö, 2013).
För att förstå att de alla är cyklar behöver vi fokusera på sambanden och de övergripande likheterna fordon med två hjul, styre och sadel, i stället för någon av de
detaljer som skiljer cyklar åt. För att kunna generalisera i nya situationer behöver
vi hjälp av förmågan att se helhet och sammanhang och använda gammal kunskap
och tidigare erfarenhet. Lindberg och Valsö (2013) beskriver den förmågan som
när vi till exempel känner igen oss när vi återvänder till gatan där vi växte upp,
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trots att träd och buskar har blivit större och grannhuset är ommålat. Den gör även
att vi kan räkna ut ungefär vad vi kan förvänta oss när vi åker på semester. Trots
att vi endast bott på hotell i Spanien tidigare och nu är på Rhodos kan vi genom
att se till helheten; hotellvistelse, sol, annat språk än svenska dra slutsatsen om
ungefär hur semestern kommer att bli (Lindberg & Valsö, 2013).
Det är genom att se till helheten och sammanhanget som saker vi är med om blir
begripliga, meningsfulla och någorlunda förutsägbara. Många individer med AST
är ofta bra på att se detaljer och samla in fakta, men har svårt att se helheter och
sammanhang. Då måste man börja om från början och foga ihop detaljerna till en
helhet igen när en förändring sker. Det blir väldigt jobbigt att utsättas för nya
situationer. Det kan innebära svårigheter att hantera förändringar, individen fokuserar mer på detaljer än på helheten. Har individen svårt med sin centrala samordningsförmåga upplevs många delar i livet som oförutsägbara (Lindberg & Valsö,
2013). Det kan vara en förklaring varför många individer med AST gillar rutiner,
då är i alla fall någonting som det brukar vara.
Svårigheter med den centrala samordningsförmågan kan leda till att man fastnar i
ältande. Det krävs ofta mycket tid att tänka igenom saker för att få grepp om något
som hänt. Svårförståeliga, felaktiga eller misstolkade detaljer kan då uppta
mycket av ens tid, vilket ofta upplevs som tröttsamt av både den som ältar och av
omgivningen. Verkligheten kan upplevas fragmentarisk om man har svag central
samordningsförmåga. Känslan av att saker bara sker utan att man har en chans att
förutse dem eller veta hur man ska påverka dem. Därför är det av vikt att ge sig
själv tid att reflektera och om möjligt också ha någon att prata med som kan hjälpa
till med att sortera olika livsval. För att förstå hur olika situationer hänger ihop
har man hjälp av den centrala samordningsförmågan, har man svårighet med den
förmågan har man svårt att se sin del av en konflikt, och man kan uppleva att
världen är orättvis. Det kan upplevas provocerande eftersom man tror att individen inte vill förstå sin del i ett bråk. Men bristande förmågor handlar inte om vilja,
det handlar om oförmåga (Lindberg & Valsö, 2013).
Några exempel på vad som kan var svårt om individen har svag central samordningsförmåga (Lindberg & Valsö, 2013, s. 37):
 Använda gammal kunskap i nya situationer.
 Hantera förändringar, även små sådana.
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Vara flexibel.
Förstå hur sådant som händer hänger ihop.
Välja, även små, till synes oviktiga val.
Förstå konsekvenser.
Se sin egen del i en helhet.
Veta när man är färdig med något.
Prioritera mellan viktigt och oviktigt.

Svag central koherens, alltså att bearbeta information på ett detaljfokuserat sätt
snarare än att se de större sammanhangen är således vanligt vid AST (Hjärnfonden, 2016). Individen kan ha svårt att förstå helheten i en situation och även ha
svårt att generalisera en situation till en annan. Personen kan exempelvis klara en
situation på arbetet men inte i hemmiljön (Larsson-Abbad, 2007). Det skulle
kunna vara förklaringen till en del ovanliga sensoriska reaktioner som över- och
underkänslighet (Hjärnfonden, 2016).

3.4 Perception
Perception vilket betyder sinnesintryck, kan vara starkare, mycket svagare eller annorlunda för de med AST jämfört med andra individer. Sociala regler kan även vara
svåra och individen har svårigheter med mentalisering (Larsson-Abbad, 2007).
Kommunikation med andra är ointressant, egna aktiviteter är viktigare än att umgås
med andra. Exekutiva funktioner krävs, att individen kan hålla inne med handlingar/impulser eller skjuta upp till ett annat tillfälle, således kunna skifta eller hålla
kvar en strategi, arbetsminne, inhibering, planering och impulskontroll. Exekutiva
dysfunktioner kan vara en förklaring till vissa svårigheter som en del individer med
AST upplever (Larsson-Abbad, 2007). Individer med AST har svårare att uppfatta
och tolka intryck via de fem sinnena: lukt, smak, känsel, syn och hörsel från sin
omgivning. Det kan förekomma att individer med AST är över- eller underkänsliga
för dessa sinnesförnimmelser (Tilli, 2013). Detta kallas för perceptionsstörning.
Tilli (2013) menar att; ” Det är fullständigt normalt att tolka sinnen på det sättet
jag gör och jag ser det inte som en störning.” (Tilli, 2013, s. 186).
Vissa individer med AST är mycket känsliga för starka ljus och färger och när
intrycken blir för starka upplever många individer med AST att sinnesintrycken
är utan filter, de kan då få ont i huvudet och ögonen (Tilli, 2013). Många individer
med AST har en överkänslighet mot höga ljud och kan ha svårt att sortera bort
hörselintryck, det kan även vara svårt att höra vad en person säger om det är
mycket störande element runt omkring. Beröring kan även upplevas som väldigt
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jobbigt för en del av dessa individer, såsom att ta i hand, ha åtsittande kläder eller
att tvättinstruktionslappen på kläder skaver, detta skapar ett starkt obehag hos individen (Tilli, 2013). Starka lukter är för en del individer med AST ett stort problem då de exempelvis kan ha svårt att åka kollektivt på grund av starka dofter,
från till exempel parfym. Dock ses även underkänslighet mot lukter som vanligt
för individer med AST, de kan ha problem att känna om något luktar illa (Tilli,
2013). Vidare menar Tilli (2013) att blanda ihop maten är något som individer
med AST oftast inte vill göra, många föredrar att maten är uppdelad på tallriken,
därtill äter vissa inte såser, ketchup, senap eller dressing då det stör smakupplevelsen (Tilli, 2013).

3.5 Kognitiva funktioner
Följande avsnitt innehåller ett område det ibland råder fördomar kring nämligen;
empati. Avsnittet behandlar också sociala färdigheter/samspel mellan människor
och kommunikationsformer, koppling mellan kommunikation och sociala färdigheter, hur individer med AST tar emot information samt diagnosens betydelse.
3.5.1 Empati
Empati syftar på förmågan att identifiera sig med andras känslor, tankar och förhållningssätt. Förmågan att kunna leva sig in i och känna sig nedstämd när andra
har det svårt och oro när andra är rädda till exempel. Detta är ett av de områden
där det råder missuppfattningar kring Aspergers syndrom. De är vanligt att personer som inte är insatta i vad Aspergers syndrom innebär, studerar beteenden och
sociala tillkortakommanden hos en individ med Aspergers syndrom för att sedan
dra slutsatsen att individen i fråga saknar förmågan att identifiera sig med andras
känslor, tankar och förhållningssätt.
Patrick (2010) menar dock att detta inte stämmer, individer med Aspergers
syndrom kan visst känna starkt inför många olika saker, bland annat sådant som
påverkar andra. Däremot kan den som har Aspergers syndrom ha svårt att märka
att någon annan är ledsen eller bekymrad och detta kan ställa till problem. Ibland
kan individen med Aspergers syndrom även kräva lite mera tid på sig för att bearbeta vad andra uttrycker, behöva få budskapet förklarat för sig eller få ytterligare
en stund på sig för att kunna formulera en reaktion. Ibland kan de även behöva få
förklarat för sig när det framstår att de reagerar okänsligt på en känsloladdad situation. Empati är således inte en fråga om “antingen eller” menar Patrick (2010).
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3.5.2 Sociala färdigheter
Med sociala färdigheter menas de förmågor som vi förväntas använda i samspel
mellan andra människor i det samhälle vi lever i. Baserat på samhällets sociala
normer, talar de om för oss vilka attityder och beteenden som anses acceptabla,
normala och förväntade i en viss social situation (Patrick, 2010; Larsson-Abbad,
2007). Sociala intryck, inre bearbetning och sociala uttryck är tre grundelement
för sociala färdigheter. Det är viktigt för oss som enskilda individer med sociala
färdigheter, eftersom de innebär att vi kan samspela på ett förutsebart sätt med
varandra. Därav kan vi förstå varandra och själva bli förstådda. Saknas ett på förhand överenskommet sätt att samspela socialt blir det väldigt svårt att undvika
missförstånd. Människor vars sociala färdigheter är väl utvecklade uppfattas oftast av andra som dugliga och framgångsrika. Därtill blir de många gånger omtyckta av andra, medan de som har svårt att lära sig att behärska sociala färdigheter
ofta uppfattas av samhället som inkapabla (Patrick, 2010).
Att misslyckas med att behärska sociala färdigheter kan leda till bristande självkänsla, isolering och upplevelse av ensamhet, utsatthet och frustration. Det är
därav viktigt att individer med Aspergers syndrom vet att ett sådant misslyckande
är en följd av funktionsnedsättningen, det är inte individens eget fel eller dennes
låga ambition eller ett uttryck för bristande insikt (Patrick, 2010). Sociala intryck
menas vårt sätt att observera och förstå ord, tonfall, kroppsspråk, ögonkontakt,
kroppshållning, gester och andra kulturella beteenden som följer med ett socialt
budskap (Patrick, 2010).
Patrick (2010) beskriver att med inre bearbetning menas den tolkning som vi gör
av det sociala budskapet, samtidigt som vi tar till oss och hanterar våra egna känslor och reaktioner. Sociala uttryck avser hur vi besvarar budskap med hjälp av
kroppsspråk, tonfall, ord, ögonkontakt, kroppshållning, gester och kulturella beteenden. En viktig aspekt är att sociala färdigheter är inlärda beteenden. Dessa lärs
till en början ut av familjen och förstärks sedan av samhälle och skola. Med hjälp
av flera olika metoder lärs sociala färdigheter ut, till exempel att vi formulerar
regler och normer för acceptabla beteenden, observerar och föreskriver andras beteenden eller att vi direkt lär ut sociala färdigheter. Färdigheter som dessa hjälper
ett barn att lära sig vilka beteenden som är accepterade i besvärliga situationer.
De kan stärkas med hjälp av stöd och positiv respons och försvagas via ointresse
och bestraffning (Patrick, 2010).
Vidare menar Patrick (2010) att är du tonåring eller vuxen och har Aspergers
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syndrom, eller fungerar som stödperson, är det viktigt att känna till att dessa metoder för att lära ut sociala färdigheter som fungerar bra för barn och ungdomar
som är neurotypiker inte fungerar lika bra för en individ med Aspergers
syndrom/AST. Neurotypiker, så kallat ordinära individer, lär sig via instruktion
men kan även lära genom att observera och tolka andras beteende, eftersom de
har förmågan att tolka andras perspektiv. Således fungerar detta inte alls lika bra
för barn och ungdomar som har Aspergers syndrom/AST. Den som har Aspergers
syndrom/AST har tyvärr oftast svårigheter med perspektivtagande och därmed
kan tolkar sina iakttagelser på ett icke korrekt sätt (Patrick, 2010). För att lära ut
grundläggande sociala färdigheter måste dessa läras ut via undervisning kombinerat med flera träningstillfällen under en längre tid (Patrick, 2010).
Tilli (2013) beskriver att personer med Aspergers syndrom ofta har svårt med
automatisering som innebär att det finns en förmåga att utföra sysslor automatiskt
utan att medvetet tänka på vad man gör. Saknas den förmågan så tar vardagliga
saker mycket energi. Orken kan variera från dag till dag och beror mycket på
individens dagsform. Blir det avvikelser i rutinerna krävs det även mental förberedelse för saker som är väldigt tröttsamt svåra (Tilli, 2013).
3.5.3 Icke-verbal kommunikation
Alla budskap som inte ryms i ordens ordboks betydelse och som är av stor vikt,
inte minst i grupper, har samlingsnamnet; icke verbal kommunikation. Icke verbal
kommunikation innebär dels det som ligger i rösten; röststyrka, tonläge, hastigheter, pauser och dialekter. Även kroppens hållning; ställning, rörelse, andning,
gester och mimik. Det går inte att förstå ett beteende utifrån en enda detalj i ett
ansiktsuttryck eller gester. Först när man ser till sammanhang och tolkar det tillsammans med andra budskap får det sin betydelse. Det är upplevelse och kontext
som ger mening åt enskilda handlingar. Därmed bör det verbala och icke-verbala
studeras i ett sammanhang (Hwang & Nilsson, 2014).
Icke verbala budskap är av stor vikt, inte minst för att den icke verbala kommunikationen fyller den följande funktioner (Hwang & Nilsson, 2014, s. 134):
●
●
●
●

Kompletterar och förstärkare verbala budskap.
Uttrycker känslor.
Visar avsikter, attityder och värderingar.
Definierar relationer.
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●

Ger uttryck för den egna identiteten och utgör på samma gång en bekräftelse av andras.

Många individer med Aspergers syndrom har svårt att avläsa kroppsspråk, röstläge, mimik samt att använda kroppsspråk själva. Det blir många missförstånd då
individer med en Aspergerdiagnos tolkar orden bokstavligt och inte förstår att då
personens mimik, kroppsspråk och röstläge ändras kan budskapet förändras. De
kan även vara svårt med ironi och skoj, då individen tolkar det bokstavligt. Individer med AST har även svårt när personer inte säger rent ut vad de tycker (Tilli,
2013). 55 procent av det som sägs i ett samtal som förs ansikte mot ansikte kan
läsas av via icke-verbal kommunikation, svårigheter inom detta område innebär
svårigheter för socialt samspel (Patrick, 2010). I samtal är det viktigt att både talare och lyssnare kan ta in den andra individens perspektiv för att samtalet ska
flyta på bra. En individ med AST kan tolka ett ansiktsuttryck, exempelvis nedslagna ansiktsuttryck som att det är missnöje som är riktat till individen fast det
inte alls är så. Detta kan skapa missförstånd samt tar onödig energi för individen
med AST (Patrick, 2010). Patrick (2010) beskriver kommunikationen som de ord
vi använder, vårt sätt att använda dem och även det som vi uttrycker utan ord.
Från språket hämtar vi de ord vi använder, vårt sätt att säga dem styrs av språkets
paralingvistiska regler, alltså icke verbala kommunikativa signaler vilka ackompanjerar och kompletterar språkliga yttranden. Det vi uttrycker utan ord utgörs av
de tysta budskap som vi förmedlar via kroppsspråket (Patrick, 2010).
3.5.4 Kommunikativa färdigheter
Med kommunikativa färdigheter menas den kombination av förmågor som används för att utbyta information, tankar, förhållningssätt, uppfattningar och känslor på ett rättvisande och tydligt sätt. Genom att kommunicera får individen tillgång till den information som behövs för att överleva, orden som används, vårt
sätt att säga dem och det som uttrycks utan ord (Patrick, 2010). För att framhäva
kommunikationen använder talaren paralingvistiska signaler så att det blir tydligare för lyssnaren. Kommunikation kräver en talare och en lyssnare, talarens uppgift är att förmedla ett tydligt och samlat budskap. Lyssnarens uppgift är att ta
emot och göra en korrekt tolkning av budskap som talaren förmedlar. Individen
hämtar orden som används från språket, vårt sätt att säga dem styrs av språkets
paralingvistiska regler och det som uttrycks utan ord det vill säga de tysta budskap
vilket förmedlas via kroppsspråket. Förutsättning för att kommunicera på ett fungerande sätt är att vi tillägnat oss de färdigheter som både talaren och lyssnaren
behöver ha (Patrick, 2010).
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O’Connor och Kirk (2008) menar att flera studier visar att personer med Aspergers har svårigheter med icke-verbal kommunikation och att interagera verbalt.
Mycket av problemet ligger i att kunna koppla ihop det som sägs med kroppsspråk, mimik och tonläge. Viktigt för en lyckad kommunikation är bemötande. En
god språkförmåga finns hos många individer med AST men språkförståelsen är
sämre (Råberg, 2008). En individ med AST har stort behov av tydliggörande
struktur och som professionell behövs mycket kunskap inom neuropsykiatri. Det
är viktigt att utgå från varje individs behov (Råberg, 2008).
3.5. 5 Talaren
Patrick (2010) för fram att förmedla budskap till andra med hjälp av talat språk är
att tala. Som talare behöver vi kunna uttrycka ett klart och koncist budskap. För
att lyckas med detta behöver vi ha god kontroll över språket, de paralingvistiska
signaler som ger understöd åt det talade språket samt kunskap om icke verbal
kommunikation. De är inslag i vårt tal som vi använder för att framhäva kommunikationen så att den blir tydlig för lyssnaren. De innefattar tonhöjning, rytm, volym, betoning och intonation. Således avser paralingvistiska signaler hur något
sägs, inte innehållet i det som sägs (Patrick, 2010). Dessutom behöver vi vara
uppmärksamma på huruvida vårt budskap går fram till och förstås av den som
lyssnar. Talaren bär ansvar att utforma budskapet så att det kan förstås av lyssnaren, även när någon form av mellanled behövs. Således innebär detta att talaren
måste ha förmågan att förstå lyssnarens perspektiv och anpassa sig efter lyssnarens synsätt (Patrick, 2010).

3.5.6 Lyssnaren
Windler och Warren (1999) menar att för att kunna ta emot ett budskap är förutsättningen att lyssna. Den som ansvarar för att ta emot budskapet är lyssnaren.
Lyssna innebär att både höra vad en annan person säger samt att vara psykologiskt
mottagen för den person som talar (Windle & Warren, 1999). Det innebär mer än
att enbart lyssna till ord för att lyssna, det innebär en önskan att förstå en annan
människa. Även att präglas av ett förhållningssätt som visar respekt och acceptans
och en vilja att försöka se saken ur en annan individs synvinkel krävs (Patrick,
2010). Ett stort mått av koncentration och energi krävs för att lyssna, det innebär
att lyssnaren sätter sina egna tankar och motiv åt sidan. För att verkligen lyssna
innebär det att avstå från att döma, var försiktig i sina slutsatser och visa en positiv
attityd. Allt detta krävs för att förstå en annan individs referensramar, känslor och
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förhållningssätt. Således är att lyssna i syfte att förstå utan tvekan en svår uppgift
(Windle & Warren 1999).
3.5.7 Kommunikationsformer
Verbal kommunikation kan vara för abstrakt för vissa individer med AST, då kan
visuella hjälpmedel behövas med symboler och då blir innebörden visuell. En
del individer med AST kan kommunicera med foton, skrivna ord och använda
scheman. Det innebär att det är lättare att förstå och det ställer lägre kognitiva
krav och är konkret. Scheman för att strukturera dagens med punkter och tidsåtgång för varje aktivitet till exempel (Peters 1998). För att en individ med AST ska
känna sig mer oberoende kan en möjlighet vara tekniska hjälpmedel som kan vara
en hjälp i det vardagliga livet. Det kan vara listor där det beskrivs vad som ska
göras, rangordna, och slutföra uppgiften, anteckningar är viktigt för att öka individer med AST egen förståelse för sociala sammanhang (Patrick, 2010).
Att skriva stödord om det som ska diskuteras kan vara viktigt och om individer
med AST har svårt att komma ihåg det som sagts kan det även vara bra att skriva
ner punkter på en lapp efter exempelvis ett möte. Det kan vara en liknelse med att
individer tittar i sin almanacka för att komma ihåg ett datum (Lindberg & Valsö,
2013). Det kan underlätta för en individ med AST att i efterhand ha nedskrivet en
mötessituation som den kan ha haft svårt att förstå. Individen kan behöva hjälp att
tolka sammanhanget men det kan också räcka att man bearbetar det själv efter en
situation av att se det nedskrivet. Många behöver planering för att få ordning på
sin tillvaro och en del använder sig av anpassade hjälpmedel, såsom bland annat kalender i telefonen, bildschema eller skrivet schema. Det skapar en rutin och
trygghet att planera sin tillvaro och individer med AST mår bra av det (Lindberg
& Valsö, 2013).
Många individer med AST har lättare att uttrycka sina känslor skriftligt än muntligt. Det innebär att det är lättare med kommunikation i textform. Då får individen
chansen att tänka efter innan den beslutar sig för vad den vill. Det kan ta tid innan
individen vet vad den känner och det kan ta tid innan individen kommer fram till
svaret. Tilli (2015) menar att skriftlig information är bra för individer med AST
då individen kan titta på pappret senare och blir inte lika stressad som om informationen kommit muntligt då det mesta glöms bor. Även när individen får skriftlig
information är det viktigt att ta bort all irrelevant information och bara skriva det
som är viktigt. Att skriva i punktform kan underlätta då vissa individer med AST
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hakar upp sig på detaljer som gör att de missar det viktigaste i texten. Kommunicera med bilder fungerar för en del individer med AST men inte för alla. En del
använder hjälpmedel som bilder; det är vanligt att koppla ihop en bild med en
aktivitet/syssla för vad individen ska göra, då kan individen se en bild framför sig
(Tilli, 2015).
3.5.8 Sammanfattning
I kapitel 3 beskrivs kognition och neurovetenskap och de kognitiva termerna: Theory of mind/ Mentaliseringsförmåga, Exekutiva funktioner, Central koherens och
Perception förklaras. Sociala färdigheter menas de förmågor som vi förväntas använda i samspelet med andra individer i det samhälle vi lever i. Baserat på samhällets sociala normer talar de om för oss vilka attityder och beteende som anses
acceptabla, normala och förväntade i en viss social situation (Patrick, 2010, Abbad, 2007). Sociala intryck, inre bearbetning och sociala uttryck är tre grundelement för sociala färdigheter, vilket individer med AST/ADHD kan ha svårigheter
med. Kapitlet tar även upp det som är relevant för att öka förståelsen kring hur en
information situation kan upplevas. Icke-verbal kommunikation vilket är ett samlingsnamn för alla budskap som inte ryms i ordens konkreta betydelse och som är
av stor vikt vid kommunikation beskrivs. Många individer med AST har svårt att
avläsa kroppsspråk, röstläge, mimik samt att använda kroppsspråk själv därav kan
missförstånd lätt uppstå.
Det har framkommit via forskning att de beteendemässiga symtomen som visar
sig vid AST kan förstås utifrån hur hjärnan bearbetar och tolkar information. Vidare framkommer att hjärnfunktioner spelar en stor roll. Att kunna förstå sina
egna och andras tankar, så kallad mentalisering har visat sig vara en grundläggande svårighet hos personer med AST (Hjärnfonden, 2016).
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Kapitel 4 Kommunikativa och sociala färdigheter
4.1 Koppling mellan kommunikativa och sociala färdigheter
Kapitel 4 beskriver kopplingen mellan kommunikativa och sociala färdigheter.
Kommunikativa och sociala färdigheter är kopplade till varandra via pragmatiken.
Pragmatik kan beskrivas som läran av hur språket används och tolkas i olika sammanhang och situationer, en fråga eller påstående kan tolkas olika beroende på
situationen och sammanhang (Patric, 2010). Inom varje enskilt språk är det pragmatiken som anger regler eller normer för användning av språket i sociala sammanhang. Det krävs att både talaren och lyssnaren behärskar de här reglerna för
att en tydlig, fungerande och meningsfull kommunikation ska kunna uppstå (Patrick, 2010).

4.2 Socialt samspel
En individ med diagnosen AST har svårt att träffa nya personer och upprätthålla
ett samtal samt om det är många personer som pratar samtidigt. Oförutsedda händelser och regler som inte följs samt när det inte blir som man tänkt sig kan vara
jättesvårt för en individ inom AST att hantera. Detta kan göra att individen inte
kan genomföra det som är planerat (Lindberg & Valsö, 2013). Individer som får
diagnosen Aspergers syndrom anses ha svårigheter inom de områden som beskrivs i Lorna Wings triad. Triaden syftar till att dela upp svårigheterna på ett karaktäristiskt sätt och att de existerar inom tre områden enligt följande:
1-Gällande socialt samspel, en kvalitativ försämring med exempelvis oförmåga
att utveckla adekvat kamratkontakter avseende utvecklingsnivå, brist på social
och känslomässig ömsesidighet.
2-Beträffande kommunikation en kvalitativ försämring innebärande bland annat
försenad talutveckling, tydlig försämrad förmåga att initiera eller upprätthålla
kommunikation med andra samt brist på varierad, spontan fantasilek.
3-Begränsade och upprepande mönster av beteende, intressen och aktivitet såsom
fixering vid föremål, ritualer, stereotyper (Wing, 1981; Larsson-Abbad, 2007;
Happè, 1994).
Dessutom kan beskrivningen tillföras med en gradering av begåvningshandikappet. Individen kan ha svårigheter inom något eller alla av de ovanstående områdena, därtill kan graden av svårighet variera inom respektive områden. Dessutom
kan en och samma individs svårigheter ändras under livet beroende på olika utvecklingssteg (Larsson-Abbad, 2007).
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4.3 Hur tar individer med AST emot information
Är individen stressad eller orolig så är det svårare att genomföra saker och även
att ta till sig information. Det gäller för individen att hitta strategier. Mycket som
är svårt för en individ med AST är hur individen blir bemött, oftast har omgivningen för lite kunskap. När individen får sin diagnos är det bra att ha någon anhörig eller vän med sig som lyssnar, det är då två som lyssnar och kan ställa frågor
och kan även fortsätta samtala vid ett senare tillfälle om det man hört (Lindberg
& Valsö, 2013)
Lindberg och Valsö (2013) menar att vissa upplever att de får bra bemötande medan andra känner sig olyckliga efter samtalet och tycker att den som berättat om
diagnosen gick för hårt fram. Får man dålig återgivning av sin diagnos är det lätt
att det blir en negativ bild till diagnosen. Vid verbal kommunikation är det vanligt
med missförstånd. En stor fördel är då att vara konkret med det man ska förmedla,
även ge huvudrubrik åt ämnet då många individer med AST har svårt att sortera
(Lindberg & Valsö, 2013).
Exempel på bra frågor för en individ med en AST diagnos att tänka på vid möten/informationstillfällen är (Lindberg & Valsö, 2013, s. 80):
●
●
●
●
●
●
●

Var ska jag vara?
Hur kommer jag dit?
Vad ska jag göra?
Med vem?
Hur länge ska vi hålla på?
Vad gör jag när jag är klar?
Vad gör jag om jag blir osäker på något eller om något oförutsett händer?

Det kan vara bra att göra minnesanteckningar samt för de som tycker att sociala
berättelser och seriesamtal är bra att använda. Vid verbal kommunikation är det
vanligt med missförstånd, det är bra att vara konkret när man ska berätta något för
en individ med diagnos. Det kan även vara värdefullt att kunna ge en huvudrubrik
åt ämnet man ska tala om då individen har svårt att sortera (Lindberg & Valsö,
2013). Det finns material som Autismforum har utformat via intervjuer med personer med Aspergers för att få fram vad som är viktigt när man träffar olika samhällsrepresentanter. Stöd vid möten där man kan kryssa i vad individen själv
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tycker är viktigt inför ett möte och ge detta till de berörda samhällsrepresentanterna (Autismforum, 2016). Frågor om villkoren för marginaliserade gruppers tillhörighet gällande samhällsliv och arbetsliv, är enligt Madsen (2006) en viktig
aspekt av lärandeprocessen. Detta är särskilt påtagligt i gruppen unga vuxna med
funktionsnedsättningar. Har individen en funktionsnedsättning är det svårt att få
ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. En följd av detta är att många under
lång tid får sin försörjning genom aktivitetsersättning, sjukskrivning eller försörjningsstöd (Socialstyrelsen, 2006).

4.4 Processtid
Många individer med AST har en längre processtid än vad som anses normalt,
hjärnan behöver extra tid för att sortera viktig kontra oviktig information (Lindberg & Valsö, 2013) Först efter att detta gjorts kan man reagera. Således är det
svårt att fatta snabba beslut och först efter att individen sorterat informationen kan
den reagera. Blir individen pressad att fatta snabba beslut trots att den inte hunnit
processa information kan individen ibland fatta mindre bra beslut och reagera med
ilska då individen känner sig pressad. I dessa situationer kan de vara av vikt att
individen ber om extra betänketid, eftersom det här behovet inte syns (Lindberg
& Valsö, 2013). Lindberg och Valsö (2013) menar att det är bra om individen kan
be att få informationen skriftligt nedskrivet, att få extra betänketid och veta vad
det är att ta ställning till. Vidare är det lätt att individen börjar grubbla om den inte
förstår hur saker och ting hänger ihop. Det kan lätt leda till ett slags ältande och i
värsta fall bitterhet (Lindberg & Valsö, 2013). Lindberg och Valsö (2013) beskriver nyttan av vad de kallar en sammanhangstolk för individer med AST, det vill
säga en person som är bra på att se sammanhang och kunna förklara hur saker
hänger ihop. Exempel på detta kan vara en kontaktperson, en partner, ett syskon,
en vän eller någon annan släkting. Likaså kan en mentor på arbetsplatsen vara
värdefullt (Lindberg & Valsö, 2013).

4.5 Begränsade intressen och beteenden
Individer med Aspergers syndrom har begränsningar i beteenden och intressen.
Det kan vara allt ifrån intresse eller en intensiv hobby som upptar all tid. Individen
vill göra saker på ett speciellt sätt och gärna följa samma ritualer. Individer med
Aspergers syndrom har svårt med förändringar och spontana situationer och behöver planera sin dag i förväg. För att få saker gjorda krävs det noggrann planering, detta gör att individen sparar ork och energi som underlättar i personens liv.
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Stora och även små förändringar blir påfrestande för en individ med Aspergers
syndrom och det kan bli kaos i deras hjärna (Tilli, 2013).
Ett exempel som Paula Tilli (2013) beskriver är när hon var på väg till ett läkarbesök, då tunnelbanan var försenad så hon trodde att hon skulle komma försent.
Hon blev orolig och började fundera på vad det skulle bli för konsekvenser av att
hon inte hann dit i tid. Hon kom precis i tid till läkarbesöket men var då så stressad
av förseningen att hon inte kunde ta till sig någon information. Det är vanligt att
individer med Aspergers är stresskänsliga. Råberg (2008) menar att en person
med autism kan ha svårigheter att förstå andra personer. Andra personer kan lätt
misstolka en person med autism, och tro att individen förstår mer än vad den gör.
Detta gör att det lätt blir fel i samspelet och yrkespersoner behöver lära sig vilka
funktioner som är nedsatta vid autism för att kunna tolka individens behov (Råberg, 2008).

4.6 Vad för stöd är värdefullt vid neuropsykiatrisk diagnos
Stöd behövs när man får sin Aspergers diagnos, det kan kännas omtumlande och
det kan komma upp många funderingar för individen som fått sin diagnos. Då är
det viktigt att exempelvis psykologen har bra kunskaper om diagnosen och förmedlar ett förhållningssätt att personen duger som den är (Tilli, 2015). Tilli (2015)
har ett favoritcitat “Det är lika normalt att vara annorlunda som det är att vara
som alla andra!” (Tilli, 2015,s.190). Många individer med AST har lättare med
skriftlig information än muntlig, individen kan själv titta på instruktionen flera
gånger för att komma ihåg saker. Ytterligare hjälp kan vara att ta bort all oviktig
information och skriva det som är viktigt i punktform (Tilli, 2015).
För att stötta individen att klara vuxenlivet, kan hjälp med struktur i bostad och på
arbete vara nödvändigt. Vidare kan stöd ges för att initiera, planera, organisera och
genomföra dagliga aktiviteter och att etablera vanor och regelbundenhet i vardagen
såsom att äta, sova och gå till arbetet (Gutman & Szczepanski, 2005). Det finns
olika stödinsatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS). Alla individer har rätt att söka, det görs en prövning när man sökt vilken
hjälp som kan fås. LSS innefattar tio insatser. Rådgivning och annat personligt stöd
ges av habiliteringen som är den första. De andra nio insatserna kan sökas genom
en LSS-handläggare eller biståndsbedömare (Habilitering & Hälsa 2016). Kontaktperson är någon som är som “en kompis”, kontaktpersonen ska ge individen stöd
och hitta på roliga aktiviteter tillsammans med. Kommunen betalar för insatsen
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kontaktperson, och det är inget individen själv behöver betala för att få, förutom
när de gör aktiviteter som kostar. Ledsagning är en person som kan följa till och
från olika aktiviteter på fritiden. På grund av sin funktionsnedsättning har individen
svårt att delta på egen hand och behöver därför stöd (Habilitering & Hälsa 2016).
Det finns även särskilda boenden där stöd kan ges för individen utifrån dennes behov. Vissa individer med AST behöver alltid bo på ett boende medan vissa är
knutna till ett stödboende. Boendestöd kan också beviljas men inte enligt LSS utan
enligt Socialtjänstlagen (SOL). Har individen boendestöd bor man i ett vanligt
hem/lägenhet och inte på ett särskilt boende. Daglig verksamhet finns inom LSS.
Det finns olika dagliga verksamheter, där man försöker hitta individens styrkor och
svårigheter. Individen kan även så småningom stå till arbetsmarknadens förfogande. Personligt ombud ligger inte under LSS och inget som är självklart att individen beviljas när man har en AST-diagnos (Habilitering & Hälsa 2016). Vid en
arbetsplats där en individ med AST arbetar måste instruktionerna vara tydliga,
många tänker bokstavligt och blir missförstådda då individer med AST tolkar språket annorlunda än andra gör (Tilli, 2015). På många arbetsplatser finns det inte arbetsplatsinstruktioner och då gör många individer med AST fel. Rak och tydlig
kommunikation är viktig. För en individ med AST tar möten väldigt mycket energi
och det behövs återhämtning efter dessa (Tilli, 2015).

4.7 Sammanfattning
Kommunikativa och sociala färdigheter är kopplade till varandra via pragmatiken.
Pragmatik kan beskrivas som sättet vi använder språket för att uttrycka vårt syfte
i olika kontexter. En individ med AST kan ha svårigheter vid socialt samspel, att
hantera oförutsedda händelser och regler som inte följs, samt när det inte blir som
individen tänkt sig. Individer med AST kan ha svårigheter att ta emot information
vid vissa tillfällen då de är stressade eller oroliga. Många individer med AST har
en längre processtid då de har svårigheter med att sortera viktig kontra oviktig
information. Hur individen blir bemött vid mötestillfällen är viktigt. Det underlättar om individen får informationen skriftligt nedskrivet efter ett möte för att veta
vad den ska ta ställning till och vad som sagts. Det kan vara värdefullt med en så
kallad sammanhangstolk, som stöd vid en mötessituation för att kunna lyssna och
återberätta för individen. Många individer med AST har lättare att ta till sig skriftlig information än muntlig. Stöd som är värdefullt vid neuropsykiatriska diagnoser är skriftlig information, struktur i vardagen och stödinsatser enligt lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Individen kan behöva stöd
med att initiera, planera, organisera och genomföra dagliga aktiviteter.
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Kapitel 5 Metod
5.1 Kvalitativ undersökning
I följande kapitel som är metoddelen beskrivs genomförandet av intervjuguiden
samt vilket urval som använts. Vidare beskrivs genus, etnicitet, ålder och intervjumetod. Ytterligare beskrivs genomförandet av intervjuerna samt reliabilitet
och validitet. Avslutningsvis behandlas bearbetning, analys av den insamlade empirin samt etiska reflektioner. Studien utgår från ett hermeneutiskt perspektiv vilket innebär att ta del av intervjupersonernas erfarenheter och upplevelser (Bryman, 2015). Ett induktivt angreppssätt har använts, det är intervjupersonernas berättelser och utsagor som är viktiga för vår analys. Det är således viktigt att använda olika citat från intervjuerna (Bryman, 2015). Kvalitativa intervjuer var ytterst lämpade för syftet då det eftersträvades en större förståelse på djupet. Detta
istället för att göra till exempel en kvantitativ enkät där man får en mer generell
översikt. Målet med att utföra kvalitativ forskning är att utveckla en förståelse för
företeelser som är kopplade till de personer och situationer som finns i deras verklighet, att skapa en djupare insikt i hur människor hanterar sin livssituation, att ta
del av erfarenheter och upplevelser av professionella och individer med diagnoserna AST/ADHD. (Bryman, 2015).
Författarna har intervjuat sju individer med AST och ADHD, fem män och två
kvinnor i åldersspannet 25–48 år. Samtliga namn som används i rapporten är fiktiva för att säkerställa konfidentialitet. Emil har ADHD, Karin har dubbeldiagnos
vilket innebär ADHD/Aspergers, Philip har autism och övriga respondenter har
diagnosen Aspergers och namnges Erik, Wilma, Mattias och Peder. Därtill har nio
professionella representanter från olika yrkesgrupper som möter individer med
AST/ADHD intervjuats. Fiktiva namn har också upprättats för samtliga professionella istället för siffror vilket gör texten mer läsvänlig. De namnges som Klara,
Maja, Julia, Anna, Maria, Pernilla, Sara, Lisa och Stina.

5.2 Intervjuguide
Intervjuguiden gäller både för professionella och individer med AST/ADHD och
är semistrukturerad. Forskningen har genomförts genom semistrukturerade intervjuer, och en intervjuguide som varit flexibel utefter hur samtalet fortlöpte. Intervjuerna med individer som har AST/ADHD berör områden såsom hur man upplever sin diagnos, bemötande, stöd, hjälpmedel och individens upplevelse kring
informationssituationer. Intervjuerna med de professionella har berört områden
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som bemötande, informationssituation, hjälpmedel, skillnader mellan bemötande
och diagnoser samt utbildning inom neuropsykiatri.
Plats för intervjuerna bestämdes av de som intervjuades i syfte att skapa en så
bekväm och naturlig miljö för den intervjuade som möjligt; vi var flexibla och
tillmötesgående vid önskemål för intervjuplats. Intervjuerna med de professionella utfördes samtliga på respektive arbetsplats och intervjuerna med individerna
med AST/ADHD utfördes i hemmet och för någon på dennes arbetsplats. Varje
intervju pågick mellan 20–40 min beroende på respondentens utförlighet vid svar
samt dennes besvarande av eventuella följdfrågor till huvudfrågorna. Intervjuerna
genomfördes med öppna frågor som ger möjlighet till följdfrågor; de olika områdena har berört teman som är relevanta för den information som är viktig för intervjupersonerna. Detta har ställt höga krav på intervjuarens flexibilitet och sensibilitet. Frågorna har uppmuntrat till att dela med sig av erfarenheter, känslor,
upplevelser och tankar kring livet med en AST/ADHD-diagnos samt professionellas erfarenhet vilka möter dessa individer (Bryman, 2015).
Intervjun inleddes med en kortare presentation av oss själva för att sedan berätta
kort varför vi finner ämnet för forskningsstudien intressant. Den ena av oss genomförde intervjun, den andra deltog som en tyst observatör och förde anteckningar. Författarna har valt att spela in intervjuerna, i syfte att kunna lyssna på
intervjuerna flera gånger, detta har att göra med detaljer och specifika ordalag.
Om endast anteckningar används som underlag är det lätt att missa viktiga fraser
samt uttryck som skulle kunna vara betydande för rapporten (Bryman, 2015). Intervjuaren började med att ställa frågor till respondenten, den inledande frågan var
öppen och gjorde det möjligt att kunna utveckla svar till ytterligare följdfrågor
inom samma område. I dessa följdfrågor fanns möjlighet för intervjuaren att ställa
mer precisa frågor, då en djupare bild gavs kring hur individen tänker exempelvis,
“Hur reagerade du på det?” “Vad gjorde du då?” Intervjuaren har fått vara uppmärksam på om det har behövts en eventuell paus och varit lyhörd för andra önskemål som respondenten har haft, och därefter fortsätta intervjun (Bryman, 2015).
Det har varit av vikt att använda sig av ett begripligt enkelt språk så respondenten
har förstått och kunnat återkoppla. Intervjun avslutades med att tacka respondenten samt information om möjligheten till återkoppling.
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5.3 Urval
I studien har ett målstyrt urval gjorts då vi riktat oss till individer med AST/ADHD
över 18 år samt professionella som möter dessa individer. Samtliga av de professionella var kvinnor och två av individerna med AST var kvinnor, fem var män.
Efter förfrågan på respektive arbetsplats för de professionell blev det ett urval som
kallas självselektion. De professionella som ville berätta och delge sin uppfattning
kring möte och mötessituation, anmälde sig att delta i undersökningen (Larsen,
2009). De professionella har representerat yrkesgrupper som psykolog, kurator,
chef inom Region Östergötland, Sol och LSS-handläggare, Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen. Gällande individerna med AST/ADHD har urvalet också
skett enligt självselektion då deltagarförfrågan skickades till boende, boendestöd
och Daglig verksamhet om intresse att delta. De individer som var intresserade att
delta och delge sin erfarenhet anmälde sig att delta i undersökningen (Larsen,
2009). Det är bra att inte känna intervjupersonen eller ha någon relation till individen, då risk för tolkning och värdering kan påverka resultatet av intervjun. Innan
genomförandet av intervjun med individerna med AST/ADHD har intervjuguiden
testats på individer med AST som författarna har en relation till. Författarna valde
att intervjua personer i sin hemkommun. Valet av stad är ett bekvämlighetsurval
samt positivt ur ett kostnadseffektivt perspektiv.

5.4 Genus, etnicitet och ålder
Det har varit ett tillfällighetsurval både vad gäller kön och etnicitet, eftersom
denna forskning bortser från både kultur och genus. Fokus ligger istället på utvalda individers upplevelser och känslomässiga upplevelse. Ur ett genusperspektiv är samtliga av de professionella representanter kvinnor, urvalet är genom självselektion då författarna inte kunnat styra detta då de professionella som deltagit
varit de som har intresse av att delta och delge sin erfarenhet. Gällande individerna
med AST/ADHD var två kvinnor och fem män och urval var även där genom
självselektion då de som var intresserade att delta och delge av sin erfarenhet som
ställde upp att genomföra intervjun. Det primära i studien är att skapa förståelse
och insikt kring hur skilda upplevelser kan ligga som grund för att förbättra förståelsen för denna frågeställning.

5.5 Intervjumetod
Forskningen har genomförts genom semistrukturerade intervjuer, som styrts av en
intervjuguide som varit flexibel utefter hur samtalet fortlöpte. Frågorna har förhållit sig till specifika teman till exempel bemötande, upplevelse och erfarenhet
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vid informationstillfället, eventuella hjälpmedel som används vid informationstillfälle och längd på mötet. Genom användandet av semistrukturerade intervjuer
har det inte begränsats av strukturerade specifika frågor, utan intervjun har kunnat
innefatta spontana följdfrågor och svar. Vid en ostrukturerad intervju kan respondenten tala fritt kring ett tema. Därför har en semistrukturerad intervju varit mer
passande genom att den till viss del är styrd efter de områden som vi önskar tala
om. Det ger respondenten frihet att svara och berätta på sitt sätt, då den inte heller
är helt strukturerad (Bryman 2015).

5.6 Genomförande av intervjuerna
Inledningsvis togs kontakt via mail med en LSS-handläggare samt SOL-handläggare för intresseanmälan för att delta i intervju. Även mailkontakt togs med chef
på psykiatrin, Region Östergötland som kunde sprida information om intresse att
delta i intervju. Telefonkontakt togs med en handläggare på Försäkringskassan/
Arbetsförmedlingen som kunde sprida information om intervjun och intresserade
kunde anmäla sitt intresse att delta. Kontakt har skett med intervjupersonerna och
plats och tid bestämdes för ett möte med författarna.
Inledningsvis genomfördes telefonkontakt med flera LSS-boenden och daglig verksamhet i syfte att komma i kontakt med individer med AST och ADHD, sedan
skickades mail med information kring studien och intervjufrågorna ut i syfte att
respondenterna skulle kunna förbereda sig innan intervjun. Författarna har egna erfarenheter att det underlättar för individerna med AST/ADHD att kunna förbereda
sig och veta i förväg vad som ska hända. Några LSS-boenden tackade nej för att
medverka i en intervju då deras boende hade svårt med sociala kontakter.
De två författarna har alternerat mellan att ha rollen som intervjuare och observatör. Mötet inleddes med att gå igenom de etiska aspekterna samt information kring
inspelning av intervjun. Under mötet medverkade två författare varav en ställde
frågor och den andra fungerade som observatör. Intervjuaren fokuserade på den
verbala kommunikationen samt inspelningen. Observatören har inte fokuserat på
kroppsspråk eller mimik på grund av målgruppen utan har antecknat vad som
sagts verbalt. Intervjuaren har ställt öppna frågor som inte är ledande. Slutna frågor har endast använts för att klargöra specifika uppföljningsfrågor. Respondenten har fått tala fritt, men intervjuarens uppgift har varit att följa en röd tråd och
knyts samman det som sagts. Det har varit av vikt ur författarsynpunkt att inte
uttrycka personliga kroppsliga eller verbala reaktioner samt att inte involvera egna
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personliga värderingar vid intervjuerna. Då fokus ligger på att ta del av respondentens erfarenheter samt (genuina känslor), har det varit viktigt att inte påbörja
intervjun med redan förutfattade meningar. Målsättningen har varit att intervjupersonen ska känna sig bekväm och kunna känna sig delaktig i processen. Språkbruket som använts har varit enkelt, vänligt och anpassat till respondenten. Det
har varit av vikt att tänka på kroppsspråket och dess betydelse, att använda sig av
ett öppet kroppsspråk som är följsamt gentemot respondenten med hänsyn till
dennes diagnos. All teknisk apparatur förutom inspelningsanordning har stängts
av, såvida inte respondenten önskar annat. Det är av vikt att respondenten har känt
att den fått tala till punkt och blivit respekterad samt känt sig bekväm med att
berätta. Författarnas upplevelse av intervjuerna mellan professionella och individerna med AST/ADHD skilde sig åt. De professionella gav en mer målande bild
av informationssituationer och kunde beskriva bemötandesituationen på ett mer
detaljerat sätt. En del av individerna med AST/ADHD som intervjuades hade
svårt att på ett målande sätt beskriva och återberätta deras upplevelse från informationstillfällen/möten och det krävdes ytterligare förtydligande i form av följdfrågor. Upplevelsen från intervjuerna är att individerna med AST/ADHD generellt
gav korta svar på frågorna och det uppstod inte naturligt följdfrågor och vidare
dialog som vid intervjuer med de professionella.

5.7 Bearbetning och analys
Transkriberingen har skett under en till två dagar efter intervjutillfället (Bryman,
2015). Varje intervju transkriberades ordagrant och analyserades därefter noggrant och materialet uppskattades till cirka 100 sidor för samtliga intervjuer med
de professionella och individerna med AST/ADHD. Som stöd vid transkriberingen av det inspelade materialet användes det stödanteckningsunderlag som
förts vid intervjuerna av observatören. Därefter följdes kodningsprocessen då
nyckelord/teman tagits fram ur det transkriberade materialet, detta material omfattar cirka 50 sidor. I den efterföljande kodningsprocessen har nyckelord/teman
tagits ut så kallade koder (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014). Författarna har anpassat sig efter undersökningens frågeställningar och situationer innan kodningsprocessen påbörjats. Därtill utgått från frågeställningarna och vilka olika strategier som funnits. Det har varit viktigt att sortera upp koderna vilket innebär en så
kallad tematisering av koderna. Tematiseringen har varit en viktig del av analysen
för att hitta kopplingar till våra frågeställningar som är betydelsefulla för studien
(Hjerm et al., 2014). Enligt Hjerm et al. (2014) sker kodningen och tematiseringen
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oftast samtidigt. Frågorna i kodningen är: “Vad är det här? ”Och tematiseringen:
“Var hör det hemma?” Det finns breddkodning och djupkodning.
Breddkodning ger en mer översiktlig bild av texten genom att skumma på ytan i
ett stort antal texter. Djupkodning ger en överskådlig bild som relaterar på tillvägagångssätt av kodning av ett mindre antal texter. För att få fram koder att arbeta
efter så är dessa två bra, i kombination eller var och en för sig (Hjerm et al., 2014).
Författarna använde sig främst av djupkodning och analyserade en intervju i taget
och tog ut nyckelord, därefter sammanställdes alla nyckelord från intervjuerna
och teman växte fram som är relevanta för studien. Det kom fram bland annat att
många av de professionella ansåg att de behövde bli bättre på att ge skriftlig information och individerna med AST/ADHD saknade skriftlig information.

5.8 Reliabilitet och validitet
Den interna reliabiliteten är relativt hög, därför att förförståelsen och kommunikationen hos författarna har genererat i en samstämmig tolkningssyn. Larsen
(2009) menar att en flexibilitet i processen ökar reliabiliteten, vilket inneburit att
följdfrågor uppstått under intervjun. Om författarna gjort om studien vid ett senare
tillfälle hade en hög reliabilitet inneburit att vi fått fram samma resultat. Dock är
en möjlighet att informanten kunnat säga en annan sak till en annan intervjuare en
annan dag. Intervjupersonen kan påverkas av situationen och ge ett annat svar vid
ett annat tillfälle och situation (Larsen, 2009). Författarna har behandlat intervjumaterialet på ett noggrant sätt och kodat materialet med fiktiva namn för att veta
vilket svar som tillhör vem och kategorierna, professionella eller individer med
AST/ADHD. Det innebär en hög reliabilitet att inte blanda ihop det båda kategoriernas svar. Reliabilitet handlar om pålitlighet och validitet om trovärdighet. Författarna har varit noggranna vid utformandet av intervjuguiden. Innan intervjuerna
genomfördes provades frågorna på andra individer med AST/ADHD vilket ökade
validiteten i studien. Författarna har spelat in intervjuerna, vilket gör att det inspelade materialet har kunnat lyssnas på flera gånger. Därav har ingen viktig information missats och författarna har kunnat analysera det som vi avser att få fram av
intervjuerna. detta ökar reliabiliteten. Författarna har samlat in data och bearbetat
den på ett pålitligt sätt och varit noggranna vid transkribering av materialet. Eftersom det är två författare som turas om att har rollerna som observatör respektive
intervjuare ökar detta den interna validitetens upplevelser. Tolkningen av datan
styrks av författarna som tolkar materialet i en samstämmighet. Det blir en styrka
i rapporten då det säkerställs till tillfället när intervjuerna genomfördes (Bryman,
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2015). Respondentvalidering har använts för att nå hög validitet, de intervjuade
har erbjudits att få ta del av den färdigställda forskningen. Då det inte är möjligt
att kontrollera kön, ålder, etnicitet och så vidare, kan en granskning av vald av
metod för forskningen ställa sig kritisk till att man använder sig av bekvämlighetsurval vid valet av respondenter.
Det finns en viss medvetenhet om att forskningen kunde ha visat ett annorlunda
resultat ifall det exempelvis hade valts att specificera gruppen av respondenter.
Hade vi istället valt att fokusera på kön eller etnicitet, så skulle det möjligtvis
funnits andra skillnader på hur situationen hade sett ut. Möjligheten att göra ett
kontrollerat urval har varit begränsat då det varit vissa svårigheter att få deltagare
ur AST-gruppen. För att få en mer personlig kontakt med respondenten har valet
att använda sig av intervjuer gjorts. Det ger också en rikare och mer detaljerad
bild jämfört med en enkätundersökning där svaren inte blir lika beskrivande och
djupgående.

5.9 Etisk reflektion
Informationskravet följer som en röd tråd genom hela studien och allt sker på respondentens villkor. Innan intervjun påbörjades informerades respondenten om
de etiska riktlinjerna inför intervjuerna. Att informationen är konkret och tydlig
är en grundförutsättning för äktheten i resultatet. Vidare är det viktigt att respondenten är medveten om att denne när som helst kan avsluta intervjun samt ångra
sitt deltagande, vilket vi informerade samtliga deltagare om (Bryman, 2015).
Samtyckeskravet har inga åldersetiska aspekter, alla deltagare är myndiga. Deltagandet är frivilligt och respondenten har informerats muntligt och skriftligt med
medtaget underlag där alla etiska aspekter framkommer (Bryman, 2015). Konfidentialitetskravet har uppfyllts genom att varken namn, specifik ålder och etnicitet
i detta fall används för forskningen. Författarna förvarar allt material så att ingen
obehörig kan komma åt det. Nyttjandekravet innebär att studiematerialet endast
får användas i det syfte som studien avser. Anonymitetskravet avser att det endast
är författarna som handhar allt som berör forskningen (Bryman, 2015).
5.9.1 Litteratursökning
Författarna har sökt efter litteratur i Eric, Scopos, Unisearch och i bibliotekskatalogen Libris. De sökord som vi främst har använt är: autismspektrumstörning,
Aspergers, ADHD, neuropsykiatri samt bemötande. Om det har gett många resultat har det genererat i att ytterligare avgränsningar har gjorts. Det har framförallt
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varit att söka i databaserna efter vetenskapliga artiklar. Litteraturstudien har utgjort en viktig grund för att förstå och tolka intervjuerna.

5.10 Sammanfattning
Kapitel fem beskriver metod för studien. Studien är en kvalitativ undersökning
och därav har kvalitativa intervjuer varit lämpliga för syftet. Författarna har intervjuat sju individer med AST/ADHD och nio representanter från yrkesgrupper som
möter dessa individer. Målet med att utföra en kvalitativ forskning är att utveckla
en förståelse för företeelser som är kopplade till individer med AST/ADHD och
situationer som finns i deras verklighet; att skapa en djupare insikt i hur individer
hanterar sin livssituation, ta del av upplevelser. Två intervjuguider har använts för
att utföra semistrukturerad intervju vilket innebär att det är grundfrågor som styrt
intervjuguiden. Då intervjuguiden har öppna frågor skapades det följdfrågor i intervjuerna, beroende på hur utförliga svarrespondenterna gav. Ett första urval
gjordes för studien då vi vänt oss till respondenter som passar för vårt syfte. Därefter blev det ett urval enligt självselektion. De professionella som ville berätta
och delge sin uppfattning kring möten och mötessituationer med individer med
AST/ADHD, anmälde intresse att delta i studien. Gällande individerna med
AST/ADHD var urvalet också genom självselektion då vi skickade ut en förfrågan
om intresse att delta till boenden, boendestödshandläggare och dagliga verksamheter. De som var intresserade att delta och delge sin erfarenhet anmälde sig att
delta i undersökningen. Gällande genus, etnicitet och ålder har det varit ett tillfällighetsurval eftersom denna forskning bortser från både kultur och genus. Den
interna reliabiliteten är relativt hög, för att förförståelse och kommunikationen har
genererat i en samstämmig tolkningssyn. För att nå hög validitet har intervjupersonerna erbjudits att få ta del av det färdiga materialet. Innan intervjuerna genomfördes informerades respondenterna om de etiska riktlinjerna.
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Kapitel 6 Resultat
6.1 Intervjuerna - de professionella
Kapitel sex presenterar resultatet av intervjuerna av det professionella och individerna med AST/ADHD. Författarna har intervjuat nio yrkeskategorier. De professionella är representanter för yrkesgrupper som psykolog, kurator, chef inom
Region Östergötland, socialsekreterare, LSS-handläggare, försäkringstjänsteman
och arbetsförmedlare. Ett genomgående mönster i samtliga intervjusvar är vikten
av att vara tydlig vid informationstillfället. En annan viktig del anses vara att prata
lugnt och inte ge för mycket information. Att använda sig av ett konkret, enkelt
och tydligt språk, vänta in svar, känna av situationen och personligheten och anpassa sig som professionell utifrån individen. Julia svarade att individer med AST
är mer tillbakadragna, kan ha svårt med ögonkontakt och vill ha förutsägbarhet.
Några av de professionella upplever att vid mötestillfällen med individer med
AST/ADHD försökte de ställa följdfrågor och sammanfatta vad som sagts. När
de frågade om personen hängde med i sammanhanget och de då svarade “ja”,
menade några av de professionella att de det ändå inte är säkert att individer med
AST/ADHD hade förstått vad mötet handlade om. Vid frågan om det är skillnad
vid informationen för en individ med AST jämfört med en individ med ADHD
svarade Maja att man ska grundläggande förståelse för neuropsykiatriska funktionshinder och visa dem respekt “Det är en slags fingertoppskänsla man har övat
in efter att ha mött dessa personer ett tag.”
Julia svarade att hennes erfarenhet av individer med ADHD är “Tjola Hopp Tjola
Hej, alltså motoriskt stressigt.” Julia menade att vid möten med en individ med
ADHD upplever hon att dessa personer har svårt att sitta still och fokusera. Pernilla ansåg att både AST och ADHD-individer hade svår att hålla uppmärksamheten uppe vid möten och visste inte om all information som gavs vid mötestillfället gick fram. Hon ansåg det var viktigt att vara tydlig vid möten med individer
med AST samt att upprepa mycket av det som sagts i samtalet. Lisa upplevde att
en individ med AST har svårare att acceptera om det under mötet inte blir som
förväntat. Stina ansåg att det var viktigt att det var få störningsmoment och stimuli
vilket gällde för båda grupperna AST och ADHD. Gällande hur ett kallelsebrev
ser ut svarade Klara som är kommunrepresentant att det är viktigt att kallelsen har
en kort text med när, var och hur mötet ska ske. Maja, Julia och Anna, som representerade Försäkringskassa och Arbetsförmedling, hade en klocka på kallelsen
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men fick själva skriva och anpassa breven efter individen. Maria, som representerade Socialkontoret, ansåg det viktigt att inte använda ”byråkratsvenska”.
Sara upplevde det viktigt att kallelsen är kortfattat. Stina, som representerar Region Östergötland, har ett förbestämt kallelsebrev som de inte kan påverka och intervjupersonen berättar att det ofta kan vara för mycket text för individerna med
AST och ADHD. Vidare ansåg ytterligare representant från Region Östergötland,
Lisa, att det var viktigt att använda överstrykningspenna på viktig information. Det var endast Region Östergötland som hade smspåminnelse inför mötet.
Samtliga tyckte det vore bra att ha mer mail och smskontakt vid påminnelse om
tider till möten. Deras erfarenhet var att vissa inte öppnade sina kallelsebrev och
därför uteblev från möten.
Gällande hur informationen ges under mötet skriftligt eller muntligt var ett genomgående svar att individen inte gavs någon skriftlig information och Maja uttryckte: “Vi är nog lite dåliga på att ge skriftlig information, vi är nog duktiga på
att ge muntlig information.” Maja berättar om ett exempel som hon upplevt med
en individ som hade AST och som ansökt om aktivitetsersättning av Försäkringskassan men som fick för mycket information vid utskicket. Reaktionen på det resulterade i att individen tolkar det fel då utskicket var en standardtext som inte var
anpassad för just den personen. Individen blev som hon uttryckte det “i upplösningstillstånd ” och förstod inte om ersättning skulle ges eller inte, och kunde
således inte tolka utskicket. Till följd av detta säger Maja att hon i vissa fall valt
att inte skicka ut skriftlig information gällande vissa beslut, även om hon påpekar
att texten till beslut ser bättre ut idag. Vidare påpekar Maja att när det gäller vissa
beslut kan de inte ändra texten för det ska gå ut till alla oavsett om individ har
diagnos eller inte.
Vid fråga om de använde någon form av bildstöd eller text under möten svarade
Maja: “Vi är jättedåliga på det, ska finnas någon form av bildstöd men vet inte
var, någon har pratat om detta för ett år sedan. Ja, du hör. ”
Pernilla och Sara berättade att de ibland ritade på en whiteboardtavla under samtal
som stöd. Klara talade om att eventuellt börja använda sig av bildstöd då det saknades idag. Maja berättar: “Det skulle vara bra med ett vettigt bildstöd... hitta
något som är tillräckligt bra, det vi pratar om är abstrakt. Det går inte att ta på
alls, bilder eller kortlek är något som jag tänkt på det skulle göra det lättare att
prata, skulle hjälpa vissa personer. ”
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Beträffande vad som var viktigt att tänka på när de professionella ger ut information ansåg de flesta det viktigt att vara kortfattad och tydlig, att använda korta
meningar och att lägga sig på en rimlig språknivå.
Klara lyfte fram betydelsen av tydlighet och enkelhet och att inte använda sig av
ordspråk som lätt kan tolkas bokstavligt och gav följande exempel “Jag ska inte
skita i kaffet.” Vidare ansåg Anna det viktigt att skapa förtroende och att ge individer med AST förberedelsetid och undvika att individen blir överraskad. Maja
berättar att de flesta som kommer till Försäkringskassan är livrädda och oroliga.
När mötet börjar och då de efter en stund märker att det inte är farligt, och att man
avdramatiserar och försöker vara tydlig och förklara vad mötet ska handla om
lugnar individen sig.
Vid frågan om de professionella fått utbildning/information om hur de bäst bemöter individer med AST/ADHD, svarade fem av nio att de fått någon form av föreläsning av individer med AST/ADHD om deras upplevelser. Om en individ med
AST/ADHD har problem med ögonkontakt och stirrar ner i bordet exempelvis,
ansåg samtliga professionella att detta inte uppfattades som ett problem av dem
och att de var medvetna om att de inte stirrade ner i bordet av ointresse.
Samtliga professionella tycker att dock de saknar tillräcklig kunskap om AST och
efterfrågar utbildningar, handledning samt samverkan mellan organisationerna.
Maja säger: “Vi behöver mer utbildning och information, de förekommer fördomar kring dessa individer, bland annat kan vissa kollegor tro att om du inte kan
sköta ett hem kan du inte sköta ett jobb.”
Anna som är representant för försäkringskassan säger: ” Jag har inte någon utbildning i bemötande, inte ur vårt perspektiv vilket jag skulle behöva. ”
Maria berättar: “Vi har ingen handledning, vi kollegor pratar ofta om svårigheter,
till exempel när en individ vid ett möte inte svarar... Hur gör vi då? alltså levande
i vardagen när det kommer upp.”
Vid frågan om lämplig tid för möte svarade samtliga att de avsatte en timme för
möte men att de ansåg att en timme är för lång tid. Lämplig mötestid ansågs vara
30–40 minuter, för att individen skulle orka hålla fokus. Ingen av respondenterna
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gjorde skillnad på mötena utifrån vilken diagnos individen har. Vid följdfrågan
på lämplig mötestid: “Hur märker du att personen inte tar till sig informationen
längre? ” svarade de att de märkte att individen började pilla med något annat
eller säger något konstigt. Maria svarade: “På sättet de säger saker tycker jag,
när de inte förstått kan jag inte veta, men jag märker det. Ha, Ha.”
Ingen av de professionella skickade ut någon skriftlig sammanfattning efter mötet
till individerna. Vid frågan om de upplevde att det var någon skillnad på mötet
om det var en stödperson med eller inte svarade de lite olika. Stina såg det som
positivt: “Två öron till kan hjälpa till efteråt att komma ihåg vad som sagts, och
att det som beslutas blir av. ”
Samtliga ansåg det positivt om individen hade en stödperson med sig vid mötet
för att kunna hjälpa individen att komma ihåg. Maria tyckte dock att det kunde
vara nackdel att en stödperson var med då den kunde “ta över ” från individen.
Vid frågan vad de professionella ansåg vara viktigt att tänka på för personer som
ska börja jobba inom deras yrkeskategori vid möte med individer med
AST/ADHD, ansåg Julia att redskap och utbildning var viktigt, även samverkan
och kunskapsutbyte. Maria använde sig av mentorskap, vilket innebar att de nyanställda fick en mentor med mer erfarenhet som vägledde dem.
Maja lyfte vikten av att respektera individen oavsett diagnos, men påpekar att det
är viktigt att inte glömma “...att du är en myndighet och kunna ge obekväma besked, att vara respektfull är inte samma sak som att hålla med. ”
Julia ansåg att bygga upp förtroende mellan sig och individen var viktigt:
“Gör man ett fel så är man svart och förtroendet är brutet. ”
Vid den avslutande frågan om vad de professionella ville utveckla inom sin yrkesgrupp eller som saknas svarade Klara att hon var positivt inställd till mer kunskap inom AST/ADHD och att använda sig av bildstöd, då det blir tydligare vad
man pratar om. Vidare lyfte Maja att ökad samverkan mellan olika aktörer behöver utvecklas. Pernilla svarade att Region Östergötland hade genomgått en omorganisering och fortfarande var under utveckling, Pernilla ville bland annat utveckla väntrum med bilder på personal och en TV-skärm där de visas vad verksamheten erbjuder.
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Stina ansåg att informationsmaterial kunde bli bättre samt att kunna erbjuda webbaserad behandling såsom exempelvis samtalsterapi, kunde var en idé. Lisa ansåg
att ökad kunskap om gruppen individer med AST/ADHD var ett önskemål. Sara
önskade ökad kunskap i hur bemöta individer med AST/ADHD på bästa sätt.
Maja berättar att det är så lätt att hamna i fällan att inte förstå att de kan klara ett
jobb och samtidigt har problem med att sköta sitt hem, vilket kan tyckas motsägelsefullt om man inte har kunskap inom området AST/ADHD.
Maja beskriver: ” Arbetsförmedlingen tänker att kan du inte sköta ett hem, kan du
inte sköta ett jobb, men vi har börjat fatta att det inte är så. ”
Maria hade önskemål om att utveckla/anpassa väntrum för AST/ADHD gruppen,
via exempelvis mer avskildhet och tydligare information vid väntrum.
Anna tyckte det kunde vara bra att införa att skriva på datorn under tiden man har
ett möte för att sedan skriva ut det åt brukaren direkt, en idé respondenten fick
under intervjun. Samtliga tyckte också att de skulle behöva vara bättre på att ge
skriftlig information efter ett möte.
Julia uttrycker:
“Det hade varit jättebra om vi hade kunnat sammanfatta informationen med individen direkt”(...) det här med visuellt bildstöd har vi egentligen inte men det
skulle säkert underlätta informationen under mötet. ”
Maja saknar samarbete med andra aktörer och att det vore önskvärt med mer samverkansmöten, men att tidsbrist var en anledning till att det inte förekommer. Maria berättade att de ofta brottades med bemötandefrågor och stöter på psykisk
ohälsa och saknade handledning för detta, men lyfte dock att de har gruppmöte på
arbetsplatsen där möjlighet till ventilering fanns, och att kunna diskutera med
andra kollegor om vissa problem som uppkommer i arbetssituationer.

6.2 Intervjuerna: individer med AST/ADHD
Fiktiva namn på samtliga individer med AST/ADHD har upprättats istället för
siffror i syfte att göra texten mer läsvänlig. Författarna har intervjuat sju individer
med AST, fem män och två kvinnor i åldersspannet 25–48 år. Emil har ADHD,
Karin har dubbeldiagnos vilket innebär ADHD/Aspergers, Philip har autism och
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de övriga respondenterna Erik, Wilma, Mattias och Peder har diagnosen Aspergers. Vid olika former av möten svarade fem av respondenterna att lämplig längd
på mötet för att ha möjlighet att komma ihåg vad personen informerat är 30 till 40
minuter. En respondent ansåg att en timme fungerar. Samtliga respondenter hade
erfarenheten att de inte fick någon skriftlig information med sig efter ett möte
vilket alla ansåg skulle underlätta för att komma ihåg vad som sagts. Emil kunde
be om att få med sig skriftlig information annars fick han inte det. Erik antecknade
själv i punktform och önskade att personen på mötet skulle ha gjort upp en lista i
punktform inför mötet.
Vid frågan om vad individerna ansåg om att personen som informerar använder
sig av bildstöd och whiteboard ansåg samtliga att det är bra men att det sällan
förekommer. Erik anser att genom att visualisera det man pratar om under mötet
t ex i form av informationen på en whiteboardtavla blir det blir lättare och roligare
att hänga med. Wilma tycker det blir tydligare att förstå och lättare att koncentrera
sig när man har något att titta på. Samtliga använder någon form av schemastruktur såsom whiteboardtavla, schema i sin mobil eller skriftligt schema för att få
struktur i sin vardag.
Philip berättar att han tidigare hade jobbat som personlig assistent innan han fick
sin diagnos, och då använt sig av bildstöd i sitt arbete och uttryckte: “Jag vill inte
se mig som sjuk, det skulle jag göra om jag använde mig av bilder.” Dock uttryckte han att den stora whiteboard tavla som fanns på stödboendet han var kopplad till var till stor hjälp och stöd för honom i sin vardag för att komma ihåg. Vid
frågan om de upplevde att det blir någon skillnad vid mötet/informationstillfället
om en stödperson är med, ansåg samtliga förutom Mattias, som inte haft någon
stödperson med sig någon gång utan alltid gått själv på sitt möte/informationstillfällen, att en stödperson som är med underlättar. Emil uttryckte att: “Ett andra
huvud som kommer ihåg är bra.”
Erik ansåg att: “Ett par extra öron är bra, jag har lätt för att missa om det blir
för mycket information på en gång.” Vidare uttryckte Erik att den som följer med
kan hjälpa till att ställa frågor som han annars glömmer bort: “Jag får allt i huvudet och har inte en chans att prata om det, det blir så mycket på en gång. ”
Peder ansåg att det var bra att ha med sin en stödperson som sedan kunde redogöra
efteråt för vad som sagts på möte/informationstillfället, för exempelvis anhöriga.
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Wilma berättar att en stödperson dels kan innebära att informationen som sagts
tas med hem och även efteråt kan redogöra för vad som sagts.
På frågan gällande om de upplever att det är svårt att ha ögonkontakt vid ett möte,
svarade Erik: “Ja det är svårt, jag pressar mig för att hålla en viss ögonkontakt,
men får svårt att koncentrera mig på sakerna man pratar om. Det är jobbigt!”
Mattias tycker det är svårt med ögonkontakt och berättar att: “Jag brukar titta
runt i rummet och ta in alla intryck istället.”
Inför ett möte ansåg samtliga respondenter att det var bra att få ett sms eller mailpåminnelse, men det är något som inte alltid förekommer.
Angående de professionellas bemötande av individer med AST/ADHD och vad
som var viktigt att tänka på vid mötet/informationstillfälle svarade samtliga att tydlighet var viktigt och att inte ge för mycket information vid ett tillfälle. Önskemål
om att få nedskriven informationen framkom även här. Erik beskriver: “Även om
de har en teoretisk bild, märker jag att det inte är speciellt anpassat efter mig.”
Wilma berättar att: “En del tror att jag inte fattar något och det stör jag mig på.”
Karin anser att det är viktigt att de professionella “känner in ” om “jag har en bra
dag ” och anpassar, att de har “fingertoppskänsla.” Emil tycker det är viktigt att
de professionella inte ger för mycket information.
Vid frågan om individerna med AST/ADHD ville berätta om sina tidigare erfarenheter av tidigare möte/informationstillfälle uttrycker Erik: “Det kan finnas
mycket oro inför ett möte som jag vet kommer kräva mycket energi och kraft av
mig.” Vidare anser Erik att är det ett möte där frågor blir besvarade, upplevdes
detta som befriande. Däremot om frågorna inte besvarades ökade oron. Erik beskriver med orden: “När jag inte får ett klart och tydligt svar på mina frågor,
ibland kan de säga: Att jag hör av mig, då blir det otydligt för mig.”
Wilma tycker att det är svårt när hon sitter framför någon man inte känner, att då
säga vad man tycker. Det är lättare att säga vad man tycker när man känner någon.
Peder anser att det är bra vid möte/informationstillfälle att vara saklig, tydlig och
inte ge för mycket information. Peder berättar att vid tillfället då diagnos gavs sa
läkaren: “Det är ett funktionshinder inte en sjukdom.” Detta menar Peder vara ett
bra exempel på att vara saklig och tydlig vid informationstillfället.
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Vid frågan kring hur individerna med AST upplever kallelsebrev och dess utformande så anser Wilma att kallelse inte säger så mycket om mötet och innehållet
och önskar att på kallelsen mer tydligt berätta vad som skulle tas upp. Erik menar
att det ibland kan vara oklart i kallelsebrev om han skulle sitta ner och vänta eller
anmäla sig inför mötet. Erik berättar om en episod från Försäkringskassan. I kallelse stod tid och datum och att Erik skulle vänta för att bli hämtad av handläggare
på Försäkringskassan. Erik väntade i en och en halv timme men ingen kom:
“Jag satt och väntade så länge för att det klart och tydligt stod att jag skulle vänta
på att bli uppkallad. Tillslut kom en handläggare fram som sett mig vänta och
frågade vem jag skulle till. Jag fick då reda på att personen jag skulle till var sjuk!
Numera har jag lärt mig att man ska vänta max femton minuter, efter det fråga
någon varför ingen hämtat mig.”
De övriga respondenterna hade en god man som kallelsebrev gick till och hade
därmed inte någon åsikt i detta. Vid frågan angående om miljön och utformning
av väntrum hos myndighet och läkarvård med mera, anser Erik och Wilma att
väntrum borde innehålla en speciell lugn zon där inte en massa människor
springer omkring så individen kan känna sig lugn inför möte/information. Annars
kan mötet/ informationen påverkas av alla tidigare intryck i väntrummet som påverkar koncentration och fokus inför mötet.
När författarna frågade respondenterna med AST/ADHD kring hur de önskade att
ett informationsblad skulle sett ut när de exempelvis fick sin diagnos, svarade de,
vilket kanske särskilt tydligt formulerades av Erik enligt följande:
“Att viktiga saker ska stå tydligt. Större text och viktigt att det inte är för mycket
text. … Även att dela på olika områden så att de står klart och strukturerat uppdelat, så att jag kan titta vart jag kan få stöd och vart jag ska vända mig vid
exempelvis ansökan om stöd att studera eller att söka boende.”
Wilma berättar att upplevelsen vid diagnosutredningen var att hon borde fått mer
information direkt vart hon kunde vända sig: “Alla var på olika delar, morbror
fick hjälpa mig att ta reda på information, det kom fram nya saker hela tiden som
man inte hade en aning om. Jag borde fått skriftlig information på ett papper. ”
Emil önskade något som beskriver hur man ska nå rätt person, exempelvis: Socialkontoret, ekonomihandläggare, Försäkringskassan med mera.
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En annan synpunkt som kom upp under intervjuerna var att ett möte är mycket
ansträngande och tar mycket energi och kraft av individer med AST/ADHD.
Philip formulerar det kanske särskilt tydligt enligt följande: “Min energinivå tar
slut efter ett möte och jag måste vila två timmar efter, lärt mig hantera detta nu.”
Erik menar att de professionella behöver mer utbildning i bemötande, det ska
framkomma tydligt ifall de ska ringa upp: ”Det värsta jag vet är när någon säger:
att jag hör av mig.” Erik förklarar att han anser att det är jätteviktigt för honom
att bestämma tid och dag för när man hör av sig. Han berättar att han annars går
och oroar sig och väntar på att personen ska höra av sig.
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Kapitel 7 Tematisk analys
Kapitel 7 är en tematisk analys med grund i den teoretiska insamlade empirin och
intervjuer som genomförts. Intervjuerna med de professionella och individer med
AST/ADHD har lett fram till en tematisk analys som presenteras i nio teman, det
centrala inom varje tema presenteras i kursiv stil.

7.1 Behovet av verktyg
Samtliga av de professionella uttrycker att de är dåliga på att ge individer med
AST/ADHD skriftlig information efter ett möte. De menar att de måste bli bättre
på detta, dock är de bra på att ge muntlig information. Det var även ett genomgående svar hos individerna med AST, att de inte fick skriftlig information med sig
efter ett möte men att de skulle vilja det. Individerna med AST/ADHD efterfrågade att de professionella ska använda sig mer av bildstöd, whiteboardtavla eller
skriva ner det viktigaste från mötet i punktform. Något som de professionella uttrycker att de behövde bli bättre på och idag var dåliga på att använda. Samtliga
av de professionella anser det bra med bildstöd men att de saknar kunskap om det
samt om var sådant material finns att tillgå. För både individerna med AST och
de professionella var ett genomgående svar att tydlighet är viktigt vid informationstillfället. Vidare är ytterligare en viktig del att de professionella ska prata lugnt
och inte ge för mycket information, detta framkom hos flera av individerna med
AST/ADHD att de vill ha tydlig, konkret och inte för mycket information vid ett
möte. Peder antecknade själv i punktform under ett möte och önskade att de professionella skulle göra en lista i punktform under mötet vad som beslutas och vad
som ska följas upp.

7.2 Skillnader mellan AST och ADHD vid informationstillfällen
Samtliga professionella upplever att både individer med ADHD samt AST har
svårt att hålla uppmärksamheten. De professionella ansåg det viktigt att vara tydlig och upprepa för individer med AST. En skillnad som upplevdes mellan individerna med AST och ADHD är att individer med AST har svårare att acceptera
om mötet inte blir som förväntat vilket personer med ADHD har lättare att acceptera. Individer med ADHD upplevs av de professionella som mer motoriskt
stressade och har svårare att sitta still och koncentrera sig än individer med AST
vilka upplevs som mer tillbakadragna och de vill ha förutsägbarhet under mötet.
Samtliga professionella uppfattade att individer med AST har problem med ögonkontakt och stirrar ner i bordet, emellertid så ansåg de professionella att detta inte
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är ett problem, då de är medvetna att de inte stirrar ner i bordet av ointresse. Många
av individerna med AST tycker det är svårt med ögonkontakt, de pressar sig för
att hålla en viss ögonkontakt men får då svårt att fokusera på vad som sägs på
mötet och informationen tas inte in av individen. Samtliga individer med
AST/ADHD beskrev att informationstillfällen och möten tog mer eller mindre
energi av dem och att återhämtning efter mötet krävdes.

7.3 Många saknar kunskap
Samtliga professionella lyfter att de saknar kunskap inom neuropsykiatri och de
anser det viktigt med grundläggande förståelse för neuropsykiatriska funktionshinder. De saknar handledning samt uttryckte också en önskan om ett utvidgat
samarbete med andra aktörer som i sin profession möter individer med
AST/ADHD. Vidare framkom att bemötandefrågor är något som de professionella
behöver mer kunskap om och handledning i.
Individerna med AST/ADHD ansåg att även om de professionella har en teoretisk
bild av hur individer med AST/ADHD är, märker de ibland att de inte har tillräcklig kunskap om bemötande eller hur man anpassar sig efter den enskilda individen.
Att de professionella skulle ha “fingertoppskänsla” och att känna in hur dagsformen är för individen, ansåg individerna med AST/ADHD vara viktigt.

7.4 Möteslängd
Samtliga av de professionella ansåg att 30–45 minuter är lämplig mötestid för att
individerna ska kunna hålla fokus men de avsatte 60 minuter för mötet. En respondent med AST ansåg att 60 minuter fungerade, övriga ansåg att 30–40 minuter var lagom möteslängd.

7.5 Tidigare erfarenheter kring möte
Individerna med AST/ADHD beskriver möten/ informationstillfället som energikrävande och att de tar mycket kraft. Oro inför ett möte beskrivs som vanligt av
de flesta. Mötet kan upplevas som otydligt och oron ökade när de inte fick svar
på sina frågor, ett möte där frågor blir besvarade ansågs som befriande. Tydlighet,
saklighet och att inte ge för mycket information är återkommande teman hos individerna med AST/ADHD och anses som viktigt. Språket ansågs viktigt; att det
inte är för mycket information om oviktiga saker och att det inte används ett otydligt språk. Önskemål att få nedskriven information framkom även här hos individerna med AST/ADHD. De professionella ansåg de viktigt att tänka på att vara
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kortfattad och tydlig, att använda korta meningar och frågor och lägga sig på en
rimlig språknivå. Vidare ansågs det viktigt med tydlighet och enkelhet och att inte
använda ordspråk som lätt kan tolkas bokstavligt. Ytterligare framkom i intervjuerna med de professionella att förtroende, att ge individen förberedelsetid och att
undvika att individen blir överraskad ansågs som viktigt.

7.6 Sms/mailpåminnelse
Samtliga respondenter inom AST ansåg att sms/mailpåminnelse var bra, men att
det inte ofta förekommer. Region Östergötland var de enda som använde sig av
smspåminnelse inför ett möte. Samtliga tyckte det skulle vara bra att använda sig
mer av sms/mailkontakt då de erfor att inte alla öppnade sina kallelsebrev och
därför uteblev från möten. De professionella anser att generella kallelsebrev måste
användas och att det idag är för mycket text, dock var det några som ändrade sina
breven till mer anpassad text. Individerna med AST tyckte att kallelsebrev ofta är
otydliga och saknar information om vad kallelsen gäller, det vill säga syftet med
mötet. En individ med AST gav ett exempel om hur fel det blev när han tolkade
brevet bokstavligt. Ett tydligt exempel på detta är Erik som tolkade brevet från
Försäkringskassan bokstavligt och satt i väntrummet och väntade i över en och en
halv timme, då det stod i kallelsen att han skulle sitta ned i väntrummet och vänta
på att bli inkallad. Personen han skulle träffa var sjukskriven och ingen visste om
att han satt där. Till slut kom en anställd person fram till honom och frågade vem
han väntade på.

7.7 Stödperson med på mötet
Samtliga av individerna med AST, utom en som inte hade erfarenhet av att ha
med någon stödperson på möte, är positiva till att ha med sig en stödperson. Det
underlättar att någon kan redogöra för vad som sagts på mötet och minskar risken
att missa viktig information då individen har svårt att ta till sig all information.
Samtliga av de professionella ansåg att det var positivt att en stödperson är med,
för att hjälpa individen att komma ihåg vad som sagts. En respondent hade dock
erfarenhet av att en stödperson tog över samtalet från individen.

7.8 Miljön inför ett möte
Vid frågan angående om miljön och utformning av väntrum hos myndighet, Region Östergötland och Socialkontoret så ansåg några individer med AST att väntrum skulle innehålla en speciell lugn zon där det inte ska vara mycket människor.
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Mötet kan påverkas av alla tidigare intryck i väntrummet som påverkar koncentrationen och fokus inför mötet. Bland de professionella fanns vissa önskemål om
att utveckla/anpassa väntrum för individerna med AST/ADHD som exempelvis
ett mer avskilt och lugnare väntrum.

7.9 Hur en informationsmanual skulle kunna se ut
Vid frågan om hur de önskar att en informationsmanual ska se ut när man till
exempel får sin diagnos, svarade några att det ska stå tydligt, med större text och
inte för mycket text. Olika områden ska vara uppdelade på ett strukturerat sätt.
Individen ska kunna läsa sig till vart den ska vända sig beroende på vilket stöd
som söks.
7.9.1 Övrigt
Samtliga professionella anser att de skulle behöva bli bättre på att ge skriftlig
information efter ett möte. En respondent fick en idé under intervjun att det skulle
vara bra att införa att skriva på datorn under tiden man har ett möte för att sedan
skriva ut det åt individen direkt. Några av individerna med AST önskade ett informationsblad eller liknande som beskriver hur man ska nå rätt person exempelvis: Socialkontoret, Försäkringskassan, Arbetsförmedling med mera.
7.9.2 Sammanfattning
De professionella ansåg att de var dåliga på att ge individer med AST/ADHD
skriftlig information med sig efter möten och informationstillfällen, att detta är
någonting de vill bli bättre på. För både individerna med AST/ADHD och de professionella ansågs det viktigt att vara tydlig, konkret och inte ge för mycket information vid möten. Individerna med AST/ADHD har en önskan om att få med
sig skriftlig information från mötet med sig hem om vad som sagt och beslutats
och gärna i punktform.
En skillnad som upplevs mellan individer med AST respektive individer med
ADHD vid informationstillfällen/möten är att individer med AST upplevs ha svårare att acceptera om möte inte blir som förväntat jämfört med individer med
ADHD som upplevs ha lättare för att acceptera detta.
Däremot ansågs individer med ADHD ha svårare att hålla uppmärksamheten vid
information/mötestillfällen. Därtill ansågs dessa individer vara mer motoriskt
stressiga och ha svårigheter att kunna sitta still, än individer med AST. Individer
med AST upplevs vilja ha mer förutsägbarhet under möten än individer med
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ADHD. Större svårighet att ha ögonkontakt ansågs individer med AST ha än individer med ADHD enligt de professionella.
Både individer med AST och ADHD upplever att informationstillfällen/möten tar
mycket kraft och energi av dem och att de krävs återhämtningstid efteråt. De saknas kunskap inom neuropsykiatri upplevde många av de professionella och de
ansåg det viktigt med en grundläggande förståelse för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Individerna med AST/ADHD ansåg det viktigt att de professionella skulle känna in hur dagsformen var för individen, så kallad “fingertoppskänsla”, och anpassa sig därefter.
Att få smspåminnelse inför möte ansågs bra av individerna med AST/ADHD.
Lämplig möteslängd är 30–40 minuter. Både professionella och individerna med
AST/ADHD var positiva till att stödperson är med under mötet. Vid fråga vad
som var viktigast vid utlämnande av skriftlig information, ansåg individerna med
AST/ADHD att stor text, tydlighet och inte för mycket information var viktigt.
Samtliga av de professionella var positivt inställda till att bli bättre på att ge skriftlig information till individer med AST/ADHD efter ett möte. Vidare framkom en
önskan om samarbete mellan olika professionella aktörer i syfte att förbättra bemötandet och mötessituationen för individer med AST/ADHD.
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Kapitel 8 Diskussion och slutsats
Studien har gjort av två personer som under många år arbetat/arbetar med individer med AST/ ADHD. I detta arbete har framkommit att det finns ett behov av
tydlig, konkret och samlad information vid mötestillfällen mellan professionella
och individer inom neuropsykiatri.

8.1 Metoddiskussion
Författarna har beslutat sig för att intervjua individer med AST/ADHD som de
inte känner via sin profession för att individerna inte ska vara i någon form av
beroendeställning till författarna. De professionella som intervjuats är samtliga
kvinnor, detta blev självselektion och var inget författarna kunde styra över, då
det var frivilliga professionella som ville delta och berätta om sin erfarenhet som
ingått i studien.
Ur ett genusperspektiv kan diskuteras om svaren från de professionella sett annorlunda ut om mäns perspektiv och svar på intervjufrågorna i stället för enbart
kvinnors ingått. Författarna har upplevt att det varit svårt att intervjua vissa individer med AST på grund av deras svårigheter med bland annat theory of mind och
central koherens. Vissa intervjufrågor till individerna med AST/ADHD var svåra
för dem att kunna generalisera och att kunna återberätta tidigare situationer och
erfarenheter från möten de varit med om. Detta kan knytas an till vad både Happé
(1999) och Frith (2004) beskriver för att kunna generalisera i nya situationer behöver vi hjälp av förmågan att se helhet och sammanhang och använda gammal
kunskap och tidigare erfarenhet, det vill säga central koherens. Det var olika för
respondenterna vilket även kan härledas till vilken funktionsnivå, erfarenhet och
inlärningsnivå de är på. Vi var noggranna med att anpassa frågorna efter den individ vi intervjuade. Emellertid fick vi inte så fylliga svar som vi hade önskat.
Möjligtvis kanske hade ännu mer frågor och följdfrågor inneburit fylligare svar?
Dock har vi ett omfattande intervjumaterial som vi transkriberat ordagrant. Utifrån de förutsättningar som finns för att intervjua individer med AST/ADHD fick
vi tillräckligt material för att kunna lyfta fram deras upplevelser och erfarenheter.

8.2 Resultatdiskussion
Individerna med AST/ADHD behöver hjälp med att få stöttning i en mötessituation. De har svårt att veta hur ett möte ska vara, de kommer inte ihåg från förra
gången de var på ett möte, vilket även kopplas till Lindberg och Valsö, (2013)
som beskriver dessa individers svårighet att kunna använda tidigare erfarenheter
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och kunskap för att kunna generalisera. Individer med AST/ADHD har svårt att
se helhet och sammanhang, de behöver struktur och tydlighet. De kan fastna i
detaljer och har svårt för en förändring, att inte mötet blir som det förväntat, kan
älta mötet efteråt och inte veta vad det egentligen handlade om. Svårförståeliga
detaljer och felaktiga eller misstolkade detaljer som uppstått under mötet kan
skapa mycket ältande och oro hos individen. Vilket leder till en känsla av att saker
bara sker utan att individen kan förutse eller påverka dem, alltså en svag central
samordningsförmåga som Lindberg och Valsö (2013) beskriver. Det kan vara
tröttsamt för både individen och omgivningen. Individer med AST/ADHD berättar att de vill ha rutiner och vill veta innan hur mötet ska vara. Det tar mycket
energi för en individ med AST/ADHD att närvara på ett möte, de har svårt att
bearbeta information och behöver därför tydlighet.
De professionella beskrev i intervjuerna att vid möten med individer med
AST/ADHD kunde det ibland vara svårt att läsa av en dem om det förstått vad
som sagts, vilket kan knytas an till det faktum som Linberg och Valsö (2013)
beskriver; individer med AST har ofta väldigt lite utav kroppsspråk vilket gör det
svårt att läsa av några signaler eller nyanser. Omvänt har individer med AST också
svårt att läsa av den professionella då de har svårt med livligt kroppsspråk, socialt
samspel samt att tolka andra individer (Lindberg & Valsö, 2013).
Vid intervjuerna med de professionella samt individerna med AST/ADHD framgick en avsaknad av skriftlig, visuell information vid möte/informationstillfällen.
Maja berättade att de var ”jättedåliga på det”, Klara talade om att eventuellt börja
använda sig av bildstöd och Maja berättade att det skulle vara ett bra med “ett
vettigt bildstöd att använda sig av” att detta skulle underlätta för både de professionella samt individerna med AST/ADHD. Denna uppfattning kan kopplas till
både Patrick (2010) och Lindberg och Valsö (2013) som menar att individer med
AST/ADHD har stor nytta av att få nedskrivet stödord/anteckningar för att minnas
en situation/möte de haft svårt att förstå (Patrick, 2010; Lindberg & Valsö, 2013).
Syftet med projektet är att ge verktyg till dem som arbetar med och de som möter
personer med neuropsykiatriska svårigheter för att kunna informera på ett bättre
sätt, och kan föras tillbaka på det Lindberg och Valsö (2013) menar; det saknas
generellt förståelse i samhället kring hur vi ska underlätta för individer med
AST/ADHD (Lindberg & Valsö, 2013). Norlander och Spånberg (2004) belyser
också vikten av att lyssna till individer med AST/ADHD och ta till vara på deras
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upplevelser och erfarenheter. Norlander och Spånberg (2004) påpekar att det är
de professionellas ansvar att ta del av dessa individers erfarenheter och upplevelser för att kunna bemöta den enskilda individen med förståelse och respekt (Norlander & Spångberg, 2004).
Med stöd av Larsson-Abbad, (2007) som belyser problematiken med begränsat
arbetsminne, svårighet att minnas instruktioner i flera steg, är mötessituation problematisk. Individen har svårt att efteråt minnas vad som sagts och vad som beslutats ske ske efter ett möte, något som framkom även i intervjuerna. Erik uttryckte: “Jag får allt i huvudet och har inte en chans att prata om det, det blir så
mycket på en gång.”
Förhoppningen är att den skriftliga manual som tagits fram och bifogas i denna
rapport, kring hur man går tillväga för att kunna ta del av sina rättigheter, möjligheter och snabbare få det stöd individen har rättighet till, ska underlätta för individer med AST/ADHD.
En bättre, tydligare och kortfattad information skapar mindre stress för individer
som har en neuropsykiatrisk diagnos såsom AST/ADHD och kan därmed bidra
till ett bättre mående generellt. Vi skapade manualen för professionella i syfte att
kunna använda sig av vid möten/informationstillfällen för att tydliggöra. Att ta
bort onödig information, kunna skriva ned vad som sägs under mötet för att sedan
kunna kopieras och ge till individer med AST/ADHD efter mötet. Det kan bland
annat kan föras tillbaka på Tilli (2015) som menar att skriftlig information minskar stress då individen kan titta senare på pappret - där irrelevant information tagits bort - för att minnas, då muntlig information ofta glöms bort.
Studiens resultat visar även att både de professionella och individerna med
AST/ADHD saknar skriftlig information vid mötestillfällen. De professionella
berättar att det är dåliga på att ge skriftlig information men tycker att de behöver
bli bättre på det då det oftast blir missförstånd. Individerna med AST/ADHD kan
säga att de har förstått men i själva verket kommer de inte alls ihåg vad mötet
handlade om. Vissa av individerna med AST/ADHD har svårt att lyssna och ta
till sig vad personen på exempelvis Försäkringskassan pratar om. Ett möte som
har syftet att klargöra vissa saker kan skapa mer oro och frustration hos en individ
med AST/ADHD än tidigare. Om det är otydligt i kallelsebrevet vad mötet ska
handla om kan det skapa oro och ovisshet inför ett möte. Detta gör att individer
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med AST/ADHD har svårt att fokusera på mötet när de väl är där. Kort och konkret information är det bästa för att kunna informera på ett bra sätt. Studiens resultat visar således att det är viktigt att det på kallelsebrevet står mer tydligt vad
mötet ska handla om och även att det framgår hur länge mötet ska hålla på. I
intervjusvaren framkom att 30–40 minuter ansågs lagom tid för ett möte. Det
framkom också att det är mycket viktigt att få skriftlig information med sig hem
efter ett möte.
Bemötandefrågor är något som återkommit i intervjusvaren hos båda intervjugrupperna. Individerna med AST/ADHD tycker att många professionella inte alls
kan bemöta dem på rätt sätt och de professionella tycker också att det är svårt att
bemöta individer med AST/ADHD på ett bra sätt. De professionella anser att de
behöver mer handledning och vägledning i bemötandefrågor. Detta kan kopplas
till det faktum att de neuropsykiatriska diagnoserna är relativt nya, de börjades
användas i början av 1990-talet för att förklara personers svårigheter i skolan och
arbetslivet (Skolverket, 2008).
Hur kan nu dessa kunskaper nedtecknas och sedan ligga till grund för en manual?
Författarna ser att det skulle vara värdefullt och användbart med flera checklistor/manual för den här målgruppen samt för de professionella som möter målgruppen. En checklista att använda sig av inför ett möte och en checklista när ett kallelsebrev ska skapas som de professionella kan följa. Även en checklista att använda
sig av under mötet, skulle vara ett värdefullt verktyg att ha som stöd för både de
professionella och individer med AST/ADHD. Den professionella fyller i checklistan ihop med individer med AST/ADHD under mötet och tar sedan en kopia till
individen som den får med sig hem.
Ett informationsblad för individerna med AST/ADHD bör tas fram, där det står
vem individen ska vända sig till när denne ska ansöka om olika insatser inom
kommunen, Region Östergötland, Försäkringskassan, Arbetsförmedling och olika
privata aktörer. Förhoppningen är att denna rapport kan leda till bättre kunskaper
hos personer med neuropsykiatriska diagnoser om vilka stödinsatser det finns att
tillgå inom välfärdsorganisationer efter att man fått sin diagnos.
På efterföljande sidor beskrivs i bilagorna checklistor och informationsblad som
kan vara stöd till de professionella inför och under deras möten och samtal med
individer med AST/ADHD.
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Bilaga 1
Intervjuguide till de professionella
1. Hur går ni tillväga vid ett första möte med en person inom autismspektrumtillstånd (AST) eller ADHD?
2. Vad ser du som viktigt att tänka på vid mötet med en person som har AST
och ADHD?
3. Varför ser du detta som viktigt?
4. Är det någon skillnad mellan hur informationen ges till en individ som har
diagnosen AST eller ADHD?
5. Kan du beskriva hur kallelsebrevet ser ut?
6. Är informationen skriftlig/muntlig eller både och?
7. Hur vanligt är det att personen är nydiagnostiserad när den kommer till er?
8. Ser det olika ut hur ni ger ut informationen? Använder ni bildstöd, text
eller annat?
9. Är det något som ni vet är viktigt att tänka på när ni ger ut information?
10. Har ni fått information/ utbildning hur ni på bäst sätt bemöter en individ
inom AST? I så fall Hur?
11. En individ inom AST kan ha problem med ögonkontakt är det något som
ni har uppmärksammat?
12. På vilket sätt visar sig problemet med ögonkontakt.
13. Hur hanterar du detta?
14. Vad ser du som lämplig mötestid? (längden på mötet) kan du utveckla och
förklara?
15. När mötet är klart får individen någon skriftlig information med sig om
vad mötet har handlat om?
16. Har ni något mer möte efter första träffen för att följa upp om personen
har förstått all information?
17. Blir det någon skillnad i samtalet om det finns en stödperson med? På
vilket sätt?
18. Är alltid individen som kommer till er där frivilligt?
19. Om en person ska börja arbeta som en LSS/ SOL handläggare/försäkringskassan/kontaktperson psykiatrin? Vad skulle du vilja rekommendera den
personen att göra?
20. Vad är viktigt att tänka på?
21. Vad skulle du vilja utveckla mer i verksamheten/informationsmaterial?
22. Tycker du att något saknas?
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Bilaga 2
Intervjuguide till individer med AST/ADHD
1. Vill du berätta lite om dig själv? (Ålder, kön, intressen)
2. Hur var informationen när du fick reda på din diagnos, kan du berätta? När?
3. Är det något som du vet är extra viktigt att tänka på vid ett möte för att du
ska kunna ta till dig informationen bäst? (Ex, hur många personer? lokal,
språk).
1. 4 När du får ett kallelsebrev till något möte, hur är det utformat?
4. När du har varit på ett möte får du skriftlig information med dig eller är den
bara muntlig?
5. Finns det något möte som kändes bra när du gick därifrån? På vilket sätt i
så fall?
6. Finns det något möte som kändes mindre bra när du gick därifrån? På vilket
sätt i så fall?
7. Vad anser du om personen som informerar använder sig av bildstöd/ seriesamtal mm?
8. Använder du dig av schema, bildstöd eller något annat?
9. Vad anser du är lämplig längd på mötet för att kunna komma ihåg vad personen informerar om?
10.Blir det någon skillnad i mötet om du har en stödperson med? På vilket sätt?
11.Vad anser du om att få skriftlig information med dig hem efter ett möte,
vad det handlat om?
12.Vid ett möte med en person som du inte känner, har du problem med ögonkontakt? På vilket sätt?
13.Idag finns det sms och mail vid kontakt inför ett möte, vad anser du om det?
14.Finns det något som personal bör tänka vid ex. väntrum på FK eller Psykiatrin?
15.Är det något du tycker de professionella bör ta till sig för att mötet ska bli
så bra som möjligt?
16.Vad ser du som särskilt viktigt för den professionella att tänka på vid mötet?
17.Om du fick utforma en informationsmanual ex. när du fick din diagnos
vilka kontakter som du kan behöva ha, hur skulle du vilja att den såg ut?
(Ex, Motala kommun, Region Östergötland, Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen).
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Bilaga 3

MANUAL TILL PROFESSIONELLA
Inför möte med individer med Autismspektrumtillstånd (AST)
och Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD)
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Detta är en sammanfattning av FoU-rapporten Professionellas möten med individer som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Ett metodutvecklingsprojekt som resulterat i arbetsverktyg och checklistor för professionella som stöd vid
möten/informationstillfällen.
Rapporten behandlar vad som är viktigt att tänka på vid möten med individer med
Autismspektrumtillstånd (AST) och Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder
(ADHD) utifrån en teoretisk empirisk förankring. Aspergers diagnosen är idag
samma diagnos som AST och benämns i manualen som AST (Hjärnfonden,
2016). Manualen baserar även på intervjuer av de professionella och individer
med AST/ADHD som genomförts. Samtliga professionella uttryckte att de ansåg
sig vara bra på att ge muntlig information. Dock är de dåliga på att ge individer
med AST/ADHD skriftlig information efter ett möte. De är också ett genomgående svar hos individerna med AST/ADHD att de inte får skriftlig information
med sig efter ett möte, men att de skulle vilja det. Att skriva ner det viktigaste från
mötet i punktform efterfrågades. Nedan följer information till professionella som
möter individer med AST/ADHD om vad som är viktigt att tänka på inför samt
under ett möte/informationstillfälle. Avslutningsvis finns tillhörande manual se
sidan 11-20. Dessa gäller för både möte med individer med AST samt individer
med ADHD. Det framkommer i vår studie att båda dessa grupper har liknande
svårigheter med exempelvis kommunikation och kroppsspråk vid mötestillfällen.
Därför är manualen användbar för både individer med AST och ADHD.
Förberedelser inför ett möte
Att planera och organisera våra handlingar, våra exekutiva funktioner sker ofta på
rutin. Många av vardagens handlingar gör vi utan att tänka. När vi ställs inför nya
problem eller situationer krävs nya lösningar, det är då vi använder det som kallas
exekutiva funktioner. Det är vanligt att individer med AST/ADHD kan ha bristande tidsuppfattning och svårighet att planera sin tid. Detta kan yttra sig i svårighet att passa tiden och att bedöma hur lång tid man behöver på sig för att utföra
olika uppgifter. Det är oerhört utmattande för många att behöva jobba hårt i tanken
för att genomföra enkla vardagsaktiviteter. Lindberg och Valsö (2013) beskriver
att individer med AST ofta föredrar att ha strikta rutiner som de håller sig till och
menar att detta kan vara ett sätt att spara energi på, eftersom det krävs mindre
energi om man gör något på exakt samma sätt varje gång.
Exempel på vad som kan vara energikrävande om man har bristande exekutiv
förmåga (Lindberg & Valsö, 2013 s. 40):
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●
●
●
●
●
●
●
●
●

Passa tider.
Förändringar.
Vardagssysslor såsom matlagning, städning och inköp.
Personlig omvårdnad såsom klädsel och hygien.
Komma igång med saker.
Avsluta saker.
Lägga upp en plan för att nå ett mål.
Prioritera.
Sköta sin ekonomi.

Individer med AST kan även ha svårt med sin centrala samordningsförmåga, vilket innebär förmågan att förstå mening och sammanhang, att kunna generalisera
och dra slutsatser samt förmågan till abstrakt tänkande (Frith, 2004). Att använda
gammal kunskap och tidigare erfarenheter för att kunna generalisera i nya situationer (Lindberg & Valsö, 2013).
Det är genom att se till helheten och sammanhanget i det vi är med om, som det
blir begripligt, meningsfullt och någorlunda förutsägbart. Många individer med
AST är bra på att se detaljer och samla in fakta, men har svårt att se helheter och
sammanhang. Det blir jobbigt att utsättas för nya situationer. Lindberg och Valsö,
(2013) menar att verkligheten kan för dessa individer upplevas fragmentarisk och
skapa känslan av att saker bara sker utan att man har en chans att förutse dem eller
påverka dem. Nedan ges exempel på vad som kan vara svårt om man har svag
central samordningsförmåga (Lindberg & Valsö, 2013, s. 37):
●
●
●
●
●
●
●
●

Använda gammal kunskap i nya situationer.
Hantera förändringar.
Vara flexibel.
Välja, även små, till synes oviktiga val.
Förstå konsekvenser.
Se sin egen del i helhet.
Veta när man är färdig med något.
Prioritera mellan viktigt och oviktigt.

Kommunikation
Att använda kognitiva mekanismer för att kompensera för bristande theory of
mind kostar mycket mental energi, det är därmed av vikt att vara medveten om
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vilken enorm mental ansträngning det kan vara för individer med AST/ADHD att
bearbeta social information (Attwood, 2007).
Vissa individer med AST har en längre processtid än vad som anses normalt, hjärnan behöver extra tid för att sortera viktig kontra oviktig information (Lindberg
& Valsö, 2013). Tänk på att hålla er till ämnet vid mötestillfället och vara så konkret som möjligt. En person med AST kan ha svårt att svara på frågor som kräver
theory of mind och därför kan svaren ofta vara mindre intuitiva och spontana, mer
bokstavliga, udda och irrelevanta (Attwood, 2007).
Lindberg och Valsö (2013) menar att det är bra om individen kan få skriftlig information och extra betänketid för att kunna veta vad vederbörande har att ta ta
ställning till. Använd checklistan och anteckna under mötet. Många individer med
AST/ADHD har lättare med skriftlig information än muntlig, individen kan då
själv titta på instruktionen flera gånger efteråt för att komma ihåg saker. Ytterligare hjälp kan vara att ta bort all oviktig information och skriva det som är viktigt
i punktform, då vissa individer med AST hakar upp sig på detaljer vilket göra att
de missar det viktiga i texten (Tilli, 2015). Använd checklistan. Lindberg & Valsö
(2013) menar att det är lätt att individen börjar grubbla om den inte förstår hur
saker och ting hänger ihop och det kan lätt leda till ett slags ältande och i värsta
fall bitterhet. Detta kan undvikas om checklistan används och anteckningar förs
under mötet.
Bemötande
Viktigt för en lyckad kommunikation är bemötande. En god språkförmåga finns
hos många individer med AST men språkförståelsen är sämre (Råberg, 2008). Var
därför tydlig och undvik byråkrat Svenska så kallade “svåra ord”. Vid AST har
individen stort behov av tydliggörande struktur och som professionell behövs
mycket kunskap inom neuropsykiatri (Råberg, 2008). Råberg (2008) menar att en
person med AST kan ha svårigheter att förstå andra personer. Det är lätt att misstolka en person med AST, och tro att individen förstår mer än vad den gör. Detta
gör att det lätt blir fel i samspelet och yrkespersoner behöver lära sig vilka funktioner som är nedsatta vid autism för att kunna tolka individens behov (Råberg,
2008). Ibland kan individer med AST/ADHD även kräva lite mera tid på sig för
att bearbeta vad andra uttrycker, behöva få budskapet förklarat för sig eller få
ytterligare en stund på sig för att kunna formulera en reaktion. Ibland kan de även
behöva få förklarat för sig när det framstår som att de reagerar okänsligt på en
känsloladdad situation. Empati är således inte en fråga om “antingen eller” menar
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(Patrick, 2010). En individ med AST har svårigheter med icke-verbal kommunikation och att interagera verbalt. Mycket av problemet ligger i att kunna koppla
ihop det som sägs med kroppsspråk, mimik och tonläget.
Kroppsspråk
Det är oftast svårt att intuitivt känna och tolka vad någon annan individ känner
och vill om man har AST, dock har många övat upp förmågan att aktivt räkna ut
vad andra individer tänker och känner. Att för det mesta känna på sig hur man
uppfattas av andra, att i stunden kunna göra små korrigeringar om man “tabbar
sig” och veta vad som förväntas i sociala umgängen, det är mentaliseringsförmåga
(Lindberg & Valsö, 2013). Sociala samspel är oftast komplexa och människors
kroppsspråk, ansiktsuttryck och tonfall är väldigt varierande och består av små
fina nyanser. Om dessa analyser inte sker automatiskt går det åt väldigt mycket
energi för individen. En del individer med AST/ADHD är oerhört känsliga för
stämningar och andra individer känslor, de kan känna av dem men kan ha svårt
att kunna tolka dem. Att både behöva tänka sig fram till andra individers perspektiv och dessutom vara känslig för stämningar innebär att det kan vara väldigt tröttande att närvara vid möten/informationstillfällen (Lindberg & Valsö, 2013). Individer med AST kan ha svårighet med ögonkontakt (Patrick, 2010), vilket kan
innebära att de pressar sig för att hålla en viss ögonkontakt men får då svårt att
fokusera på vad som sägs och att ta in information.
Förmågan att mentalisera, det vill säga theory of mind, innebär att man förstår att
andra individer tänker, känner och upplever på ett annat sätt än vad man själv gör,
“att vara i någon annans kläder” (Attwood, 2017). Lindberg och Valsö (2013) menar att en förutsättning för att kunna umgås med andra på ett socialt smidigt sätt är
förmågan att kunna ta någon annans perspektiv av vikt. Utan att tänka på det läser
vi av andras kroppsspråk, ansiktsuttryck och tonfall när vi umgås med andra. Vi
uppmärksammar att de hänger med i samtalet, är intresserade och vi märker om
någon annan vill komma till tals eller om de andra tycker att vi suttit tysta allt för
länge. Att använda kognitiva mekanismer för att kompensera för bristande theory
of mind kostar mycket mental energi, det är därmed av vikt att vara medveten om
vilken enorm mental ansträngning det kan vara för personer med Aspergers
syndrom att bearbeta social information (Lindberg & Valsö, 2013). Vissa individer
med AST är mycket känsliga för starka ljus och färger och när intrycken blir för
starka upplever många individer med AST att sinnesintrycken är utan filter, de kan
få ont i huvudet och ögonen (Tilli, 2013). Beröring kan även upplevas som väldigt
jobbigt för en del av dessa individer, såsom att ta i hand (Tilli, 2013).
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Cirka 55 procent av det som sägs i ett samtal som förs ansikte mot ansikte kan
läsas av via icke-verbal kommunikation, det vi uttrycker utan ord det vill säga det
tysta budskap som vi förmedlar via kroppsspråket. Individer med AST har ofta
väldigt lite utav kroppsspråk vilket göra det svårt att läsa av några signaler eller
nyanser. Omvänt har många individer med AST svårt att avläsa kroppsspråk, röstläge och mimik. Således innebär svårigheter inom detta område svårigheter för
socialt samspel, det kan lätt bli missförstånd (Patrick, 2010).
Miljön
Perception, vilket betyder varseblivning av sinnesintryck, kan vara starkare,
mycket svagare eller annorlunda för de med AST jämfört med andra individer.
Individer med AST har svårare att uppfatta och tolka intryck via de fem sinnena:
lukt, smak, känsel, syn och hörsel från sin omgivning, detta kallas för perceptionsstörning (Larsson-Abbad, 2007). Vissa individer med AST har en överkänslighet mot höga ljud och kan ha svårt att sortera bort hörselintryck (Sternefält,
2010). Det kan även vara svårt att höra vad en person säger om det är mycket
störande element runt omkring (Tilli, 2013). Därav är det viktigt att tänka på att
mötet sker i en lugn miljö med minimalt med sinnesintryck för att underlätta för
individen. Starka lukter är för en del individer med AST ett stort problem då de
exempelvis kan ha svårt att åka kollektivt på grund av starka dofter, från till exempel parfym. Dock ses även underkänslighet mot lukter som vanligt för personer
med AST, de kan ha problem att känna om något luktar illa (Tilli, 2013).
Möteslängd
Mötet bör inte vara längre än 30–40 minuter. Är mötet längre tappar individen fokus och slutar att lyssna. Windle och Warrren (1999) menar att för att kunna ta emot
ett budskap är förutsättningen att lyssna. Lyssna innebär att både höra vad en annan
person säger samt att var psykologiskt mottaglig för den person som talar. Ett stort
mått av koncentration och energi krävs för att lyssna, det innebär att lyssnaren sätter
sina egna tankar och motiv åt sidan. Således är att lyssna i syfte att förstå utan tvekan en svår uppgift för individer med AST/ADHD (Windle & Warren, 1999).
För mer information ta del av FoU- rapporten i sin helhet.
Professionellas möten med individer som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Ett metodutvecklingsprojekt som resulterat i arbetsverktyg och checklistor för professionella som stöd vid möten/informationstillfällen.
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Checklista för professionella att tänka på inför möte med
individer med AST/ADHD
●

●
●
●
●

●
●
●

●

●

●

●

Viktigt att passa tiden som är bestämd, vid försening säg till individen
med AST/ADHD som sitter och väntar.
Försök att klara av mötet på ca 30–40 min.
Tydlighet och struktur vad som ska tas upp på mötet (använd checklistan).
Hålla sig till ämnet, vara konkret.
Inte ge för mycket information som inte hör till ämnet samt prata lugnt
och inte för fort.
Hjälpa individen med AST/ADHD att hålla sig till ämnet.
Om stödperson är med tänk på att prata till individen med AST/ADHD.
Komma ihåg att sammanfatta vad som sagts och beslutats på mötet om ett
ytterligare möte ska ske och vad individen ska göra inför nästa träff.
Skicka med kopia på checklistan vad som sagts på mötet till individen
med AST/ADHD.
Tänk på att bara skriva det viktigaste på checklistan till individen med
AST/ADHD samt sammanfattningen.
Om möjligt anpassa väntrummet till att individerna med AST/ADHD får
sitta i en lugnare del av väntrummet.
Skicka smspåminnelse eller mailpåminnelse innan möte.

Checklista inför att skicka kallelsebrevet (de professionella)
●
●
●
●
●
●
●

Var ska mötet vara?
Tid, datum.
Beskrivning av var individen ska sitta och vänta innan mötet.
Om möjligt lättare vägbeskrivning.
Med vem ska mötet vara.
Vad ska mötet handla om? (Ex. Aktivitetsersättning).
Hur länge ska mötet vara?
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Checklista vid möte med individer med AST/ADHD om vad mötet ska innehålla och som individen får med sig för att veta vad som beslutats på mötet.

Vilka närvarar idag, datum:..............................namn:..........................................
…………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………................

Vad ska vi prata om idag: (Exempelvis: ekonomi, sysselsättning, fritid, bostad):
…………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………................

Är det något annat som du vill ta upp:
…………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………................

Vad har vi kommit fram till idag:
…………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………................
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…………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………................

Vad beslutade vi på mötet:
…………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………................

Om ytterligare möte planeras, vad ska göras till nästa möte:
…………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………................
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…………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………................

Övrigt:
…………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………................
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Informationsblad om vart individen ska vända sig vid ansökan om
olika stödinsatser (LSS).
Har du en diagnos inom autismspektrumtillstånd har du rätt att ansöka om stödinsatser enligt Lagen om särskilt stöd LSS.

Stödboende: Kontakta Motala Kommun tfn: 0141–22 50 00 och begär att få prata
med en LSS-handläggare eller E-post: lss@motala.se.
Arbete/ sysselsättning: Kontakta Motala Kommun tfn: 0141–22 50 00 och begär
att få prata med en LSS-handläggare eller E-post: lss@motala.se.
Kontaktperson: Kontakta Motala Kommun tfn: 0141–22 50 00 och begär att få
prata med en LSS-handläggare eller E-post: lss@motala.se.
God man: Om du behöver hjälp med din ekonomi ringer du till Överförmyndarkansliet för att ansöka om en god man/ förvaltare tfn: 0141–22 50 40 eller E-post
overformyndaren@motala.se.
Stödsamtal: Kontakta Region Östergötland och begär att få prata med Psykiatrimottagningen tfn: 010–10 3 00 00.
Läkemedelsbehandling: Kontakta Region Östergötland och begär att få prata
med Psykiatrimottagningen tfn: 010–103 00 00.
Träning och Rehabilitering: Kontakta Region Östergötland och begär att få
prata med Psykiatrimottagningen tfn: 010–103 00 00.
Patient och anhörigutbildning: Kontakta Region Östergötland och begär att få
prata med Psykiatrimottagningen tfn: 010–103 00 00.
Vid akut psykiskt dåligt mående: Ring Mobila Omvårdnadsteamet Motala. Tfn:
010–104
70
42.
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Informationsblad om vart individen ska vända sig vid ansökan om
olika stödinsatser (SoL)
Har du en diagnos inom ADHD har du rätt till att ansöka om olika stödinsatser
enlig Socialtjänstlagen SoL.

Stödboende/ Boendestöd: Kontakta Socialkontoret i Motala tfn: 0141–22 53 00
och begär att få prata med en SoL-handläggare eller E-post: socialkontoret@motala.se.
Arbete/ sysselsättning: Kontakta Motala Kommun tfn: 0141–22 53 00 och begär
att få prata med en SoL-handläggare eller E-post: socialkontoret@motala.se.
Kontaktperson: Kontakta Socialkontoret Motala tfn: 0141–22 53 00 och begär
att få prata med en SoL-handläggare eller E-post: socialkontoret@motala.se.
God man: Om du behöver hjälp med din ekonomi ringer du till Överförmyndarkansliet för att ansöka om en God man tfn: 0141–22 50 40 eller E-post overformyndaren@motala.se.
Stödsamtal: Kontakta Region Östergötland och begär att få prata med Psykiatrimottagningen tfn: 010–103 00 00.
Läkemedelsbehandling: Kontakta Region Östergötland och begär att få prata
med Psykiatrimottagningen tfn: 010–103 00 00.
Träning och Rehabilitering: Kontakta Region Östergötland och begär att få
prata med Psykiatrimottagningen tfn: 010–103 00 00.
Patient och anhörigutbildning: Kontakta Region Östergötland och begär att få
prata med Psykiatrimottagningen tfn: 010–103 00 00.
Vid akut psykiskt dåligt mående: Ring Mobila Omvårdnadsteamet Motala Tfn:
010–104 70 42.
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FoU-rapporter i FoU Centrum
FoU-rapport 1:2002

Els-Marie Anbäcken, (red), Kultur och meningsfull vardag inom äldreomsorgen

FoU-rapport 2:2002

Eva Hill, Agneta Johnsson, Samtalsgrupper – som metod i arbete med separerade föräldrar. Rapport om fokusgruppsintervjuer

FoU-rapport 3:2002

Sophia Lövgren, Att planera ett äldreboende: Sörgården
- från ritbord till inflyttning. Slutrapport av delstudie ett.

FoU-rapport 4:2002

Karin Rulander, Utvärdering av KUB-projektet – ett
öppenvårdsprojekt för barn och ungdomar i Kinda kommun ur ett brukarperspektiv.

FoU-rapport 5:2002

Owe Anbäcken, Jan-Olof Hugozon, Rehab Resurscentrum, en studie av ett utvecklingsprojekt inom äldreomsorgen, Linköping 1997-2000.

FoU-rapport 6:2002

Susanna Djerf, Maud Frithioff, Magnus Löfgren,
Egenutvärdering av KUB-projektet.

FoU-rapport 7:2002

Lisa Nylund, Christina Bexing, Hemlöseprojektet
1999-2001.

FoU-rapport 8:2002

Anita Karlsson, Lena Lundmark, Förebyggande av
fallskador bland äldre personer i särskilt boende – en
multiprofessionell kvalitetsmodell.
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FoU-rapport 9:2003

Eva Forss, AnnMari Löf, Hur utbildning av vårdpersonal påverkar äldres utevistelser på särskilt boende. Utevistelsens hälsobefrämjande effekter på människan.

FoU-rapport 10:2003 Owe Anbäcken, Helena Klöfver, Implementering av ett
kvalitetssystem. En studie inom omsorgsverksamheten i
Åtvidaberg.
FoU-rapport 11:2003 Eva Hill, Agneta Johnsson, Samtalsgrupper – som metod i arbetet med separerade föräldrar. En arbetsmodell.
FoU-rapport 12:2003 Helena Klöfver, Lise-Lotte Ardell, Vad tycker ungdomar om Råd och Stöds ungdomsverksamhet? Utarbetandet av ett utvärderingsinstrument.
FoU-rapport 13:2003 Katarina Berzell, Maria Persson, Sara Ågren, Projekt
Trampolin. Egenutvärdering av en projektverksamhet.
FoU-rapport 14:2003 Eva Ellström, Bodil Ekholm, Att lära i arbetslag. En
studie inom hemtjänsten.
FoU-rapport 15:2003 Iréne Johansson, Etnicitet och åldrande är mer än äldre
invandrare.
FoU-rapport 16:2004 Christin Strömstedt, Arbetsrehabilitering för psykiskt
funktionshindrade och Daglig Verksamhet för personer
med utvecklingsstörning - ett samverkansprojekt mellan
olika huvudmän
FoU-rapport 17:2004 John Boman, Stefan Johansson, Organiseringen av individ- och familjeomsorgen i Östergötlands län. En pilotstudie.
FoU-rapport 18:2004 Irene Rönnqvist, Agneta Lindgren, Kompetens- och
verksamhetsutveckling vid sex BoDa-enheter. Beskrivning och utvärdering vid sex BoDa-enheter (boende och
daglig verksamhet) för gravt utvecklingsstörda personer i
Linköpings kommun.
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FoU-rapport 19:2004 Projektgrupp: Johan Adriansson, Cecilia Borg, Andreas Capilla, Ammie Envall, Lisbeth Nilsson, Sirpa
Lumme, Stefan Ringdahl, Kicki Zentio, Den livskraftiga arbetsplatsen. En förstudie vid äldreboendet Danbomsgården i Kinda kommun.
FoU-rapport 20:2004 Owe Anbäcken, Mats Ericsson, Bygga för en ny generation, Förändring och lärande på deltagarnas villkor
FoU-rapport 21:2004 Sophia Lövgren, Att planera ett äldreboende: Ett Sörgården för de äldre? Rapport två
FoU-rapport 22:2004 Ann-Christin Cederborg, Kan frivilliga öppenvårdsinsatser löna sig?
FoU-rapport 23:2004 Henrik Danielsson, Malin Wass, Jerker Rönnberg,
Utvärdering av projektet Arbete och sysselsättning för
yngre funktionshindrade i Linköpings kommun
FoU-rapport 24:2005 Eva Hill, Agneta Johnsson, Samtalsgrupper – som metod i arbetet med separerade föräldrar. Rapport om Fokusgruppsintervjuer; en Arbetsmodell och Utvärdering.
FoU-rapport 25:2005 Olle Knutsson, Samverkan inom missbruksvården i
Boxholm, Kinda, Ydre och Ödeshög kommuner.
FoU-rapport 26:2005 Kerstin Angvik, Liselotte Björk, Anhörigstöd på dagverksamhet för personer med demenshandikapp
FoU-rapport 27:2005 Mikael Nilsson, Kompetenscentrum för utveckling av
gruppinriktat socialt arbete.
FoU-rapport 28:2005 Annika Larsson, Kund, Omsorgstagare eller Pappa. En
studie av mötet mellan pensionär och enhetschef i hemtjänsten vid tecknandet av serviceavtal.
FoU-rapport 29:2005 Stefan Johansson, Så ett frö och låt det gro. En studie av
det särskilda boendet Aspen i Vadstena.
FoU-rapport 30:2005 Kjell Thun (red.), Den Hälsofrämjande och livskraftiga
arbetsplatsen. Ett projekt med offentliga och privat verksamhet i nätverkssamarbete juni 2002-augusti 2004.
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FoU-rapport 31:2006 Britt Lundén, Nio år efteråt. En uppföljning av alla som
1996 hade offentlig omsorg i hemmet i Motala kommun.
FoU-rapport 32:2006 Ylva Bjerke, Anita Karlsson, Delaktig till 100 %. Ett
Hela-projekt inom Produktion Omsorg i Linköpings
kommun
FoU-rapport 33:2006 Annlouise Gadd, Elisabet Kjellander, Lotta Lindgren,
Familjegruppsamtal. Bamse-teamets metodutveckling av
sociala utredningar gällande fysisk misshandel av barn.
FoU-rapport 34:2006 Ingalill Thor, Per-Erik Ellström, Bodil Ekholm, Eva
Ellström, Dan Rönnqvist, FoU i praktiken. En studie av
aktörer och projekt inom en flerkommunal FoU-verksamhet.
FoU-rapport 35:2006 Ann-Christin Cederborg, Barns Behov I Centrum, Perspektiv på socialtjänstens utredningsarbete när barn misstänks fara illa.
FoU-rapport 36:2006 Bo Davidson, Dan Rönnqvist, Kompetensförsörjning
inom äldreomsorg.
FoU-rapport 37:2006 Ann-Christin Cederborg, ”Lönsamhet” med frivilliga
öppenvårdsinsatser - En långtidsuppföljning av klienters
utveckling.
FoU-rapport 38:2007 Anne-Sofie Anlén, Gun Lanneström, Maj Berg, Samtalsbehandling och taktil stimulering - en utvärdering av
behandlingsinsatser
FoU-rapport 39:2007 Tobias Leoson, Avslutade institutions- och familjehemsplaceringar av ungdomar 2004-2005. Beskrivning och
analys
FoU-rapport 40:2007 Petra Dannapfel, Makten över vardagen. Omsorgsarbete
och brukarinflytande ur hemtjänstpersonalens perspektiv
- en fokusgruppsstudie
FoU-rapport 41:2007 Linda Schultz, Helena Klöfver, Delrapport från Landeryds Ängar, en studie av ett samverkansprojekt mellan
Linköpings kommun och Östergötland läns landsting.
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FoU-rapport 42:2008 Jenny Dahl, Mats Greiff, Samforskning. Ett utvärderings- och kompetensutvecklingsprojekt med familjen
som lärare
FoU-rapport 43:2008 Lena Hallgren-Berger, Filbytare i backspegeln. Uppföljning av ungdomar som varit inskrivna hos Filbytergruppen, Stöd och arbetsträning, vid Linköpings kommun.
FoU-rapport 44:2008 Lena Josefsson, Anhörigvårdarens upplevelser av roller
och känslor i relation till närstående och växelboende.
FoU-rapport 45:2008 Lise-Lotte Ardell, Från Bistånd till Service. En studie
om organisationens betydelse för utveckling av arbetssätt.
FoU-rapport 46:2008 Lisbeth Eriksson, Behandling utan hinder, - utvärdering
av projektet ”HVB på service”.
FoU-rapport 47:2008 Malena Gustavson, Om att stödja våldsutsatta kvinnor
som missbrukar. Reflektioner kring Projekt Greta på
Stadsmissionen i Linköping.
FoU-rapport 48:2009 Lina Nyqvist & Isabella Sedin, Metoder och arbetssätt
på ett kommunalt HVB-hem.
FoU-rapport 49:2009 Pernilla Bergström, Utveckling av kontaktmannaskap
och lärande samtal - en studie genomförd inom äldreomsorgen.
FoU-rapport 50:2009 Elisabet Cedersund, Katarina Lundborg, Els-Marie
Anbäcken, Garnisonen - ett steg på väg!, Om starten av ett
korttidsboende för äldre personer på väg hem från sjukhus.
FoU-rapport 51:2009 Susanne Engström, Maria Lindahl, Lisa Tällberg, En
metod det svänger om! Rytmterapi för personer med neurologiska skador.
FoU-rapport 52:2009 Ann-Marie Markström, Serviceinsatser inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Möjligheter och dilemman.
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FoU-rapport 53:2009 Stefan Lundberg, ACTION – ett anhörigstöd. Testat i
Linköpings kommun under 2 år
FoU-rapport 54:2009 Åse Andersson, Vad är det som är så tungt? En studie i
upplevelse av arbetsbelastning i arbetet med ekonomiskt
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