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Personer med autism lider ofta av stress 
 
Människor som blir utbrända får oftast stöd av sina kollegor, nära 
och kära. Men när personer med ett funktionshinder inom 
autismspektrum mår dåligt av för mycket stress, får de höra att de 
har beteendeproblem. 
Omgivningen måste enligt Helene Tranquist, utbildare och 
föreläsare, bli bättre på att minska stressen för personer med 
autism. 
 

 
 
Det är meningslöst att börja skälla eller skuldbelägga, stress och inlärning  
går aldrig ihop, säger Helene Tranquist. 
 
- Stress och funktionshinder har samma definition, säger Helene Tranquist. Det vill 
säga att det finns en obalans mellan krav och den egna förmågan. Det gör att risken för 
stress är större för personer med ett funktionshinder som autism. 
 
Hörsalen på Pedagogen i Göteborg är helt full denna vinterkväll när Helene Tranquist 
ska hålla en föreläsning om stress och autism. Hon har tidigare arbetat i flera år som 
pedagogisk ledare på en skola för elever med en diagnos inom autismspektrum i 
Halmstad. Numera jobbar hon som utbildare och föreläsare. 
 
Personer med en diagnos inom autismspektrum har ett annorlunda sätt att uppfatta och 
bearbeta information vilket gör att de har ett annorlunda sätt att kommunicera och 
samspela med andra människor. De beter sig på ett annat sätt än andra personer i samma 



ålder. Det som först påverkas hos alla människor vid stress är de kognitiva 
funktionerna. Vi får svårt att koncentrera oss, planera och strukturera vår vardag och så 
vidare. Precis detta som personer med autism på grund av sin diagnos redan har svårt 
för. 
 
- De har en större sårbarhet för så kallade stressorer, saker som utlöser stress, säger 
Helene Tranquist. 
 
Stressorerna kan vara obehagliga och smärtsamma intryck som till exempel syn, hörsel 
smak och lukt. Ett ljud som inte är något speciellt för andra kan vara som ett skrapljud 
på griffeltavlan för en person med autism. Vardagens intryck kan upplevas som helt 
outhärdliga och sin tur skapa stress, precis som för alla andra. 
 
Många intryck samtidigt är också en stressor. Det kan till exempel vara svårt att prata 
med någon och samtidigt titta personen i ögonen. Omgivningen tolkar oftast detta 
kroppsspråk fel och tror att personen med autism inte lyssnar när de tittar bort eller 
pysslar med något annat. När denna strategi kanske är det enda sättet för personen med 
autism att lyssna koncentrerat. Helene Tranquist jämför stressen med för många intryck 
samtidigt med att gå på stan i julhandeln eller besöka Göteborgs bokmässa. Något som 
är stressande för vem som helst. 
 
- Så har många personer med autism det varje dag. 
 
Att skilja på viktig och oviktig information är en annan stressor. Helene Tranquist läser 
i sin föreläsning upp ett citat om en tjej som det tog åratal för innan hon förstod att folk 
som pratade med henne ville ha hennes uppmärksamhet. Hon trodde inte att andras prat 
gällde henne. 
 
-Vi andra kan sortera ljud och intryck så att vi vet vad som berör oss och vad vi kan 
strunta i. 
 
Andra stressorer är att inte förstå sammanhanget, som till exempel sociala sammanhang 
som aldrig är sig lika från en gång till en annan. Att inte förstå innebörden i det som 
sägs. 
 
- Personal som ofta ställer öppna frågor eller använder ordspråk och talesätt kan vara 
stressande eftersom de flesta med autism tolkar ord bokstavligen. Och en fråga som 
"Vad vill du göra nu?" kan vara stressande på grund av att det är svårt att välja och inte 
veta vad som förväntas. 
 
Tid är stressande för att man kanske inte har någon tidsuppfattning eller för att man är 
helt beroende av klockan. Och för att man själv lever här och nu medan omgivningen 
för det mesta pratar om dåtiden eller framtiden. Planering och organisering kräver en 
god föreställningsförmåga för att man ska komma på strategier, och för en person med 
autism tar det mycket energi och kraft att hitta alternativa handlingsplaner. 
 
- Det är som att konstant vara ny på jobbet, vilket är krävande för alla. 
 
Oförutsägbarhet skapar en inre oro och stress om vad som kan eller inte kan hända.  
 



- Som personal är det bättre att säga att så här gör vi och blir det inte som planerat får 
man ta det vid fullbordat faktum istället för att eleverna till exempel ska behöva gå och 
fundera på om man ska åka till badhuset på onsdag eller inte. 
 
Alla människor blir stressade av omorganisationer på jobbet, för personer med autism är 
det detaljerna, de små förändringarna som stressar; till exempel att taxin kör en annan 
väg än den vanliga till skolan eller att läraren har en ny frisyr. 
 
- Jag har hört många föräldrar säga att det är lättare för deras barn att åka till 
Kanarieöarna än att byta frukostflingor hemma. 
  
Andra stressorer är att inte förstå meningen med allt som händer runt omkring en och 
framför allt är människor stressande. De gör, säger och ställer en massa krav som man 
har svårt att förstå. 
 
- Generellt så pratar alla som finns runtomkring personer med autism alldeles för 
mycket. Det finns inget som vi har så svårt att anpassa som vårt språk, för det är så 
naturligt för oss. Dessutom har många med autism inget talat språk utan meddelar sig 
med hjälp av sitt beteende. Vi i deras omgivning lyssnar bättre på vad som sägs med ord 
än med beteendet. 
 
Det annorlunda sättet att kommunicera påverkar möjligheterna att kunna påverka sin 
situation och risken är stor att man blir kränkt, vilket är två ytterligare stressorer. 
 
- Många med Aspergers syndrom som jag har träffat pratar om mobbing, att de ständigt 
blev syndabockar, utskällda och misslyckades i skolan för att nästan ingen förstod dem. 
 
Att välja är stressande för alla. 
 
- Pensionsval eller att välja elbolag tycker de flesta av oss är stressande. Men dessa val 
är lyxproblem med tanke på hur det är för en person med autism där precis alla val tar 
mycket energi, från att välja vad man ska äta till frukost till vad man ska ha på sig. 
 
För att få ordning på tillvaron försöker personer med autism skapa kontroll genom till 
exempel rutiner, ritualer, repetition och upprepningar. 
 
- Men omgivningen ser oftast bara kontrollbeteendena och inte att det finns en orsak till 
dem. Det är också en röd tråd inom stressforskning att ju mer kontroll en person 
upplever sig ha, desto mindre risk för stress.  
 
Helene Tranquist menar att det finns en risk att omgivningen missar stressreaktionerna 
hos personer med autism eller uppfattar reaktionerna som beteendeproblem. 
 
- Jag skiljer på ett annorlunda beteende och problemskapande beteenden som att vara 
våldsam mot sig själv eller andra. Att slå andra eller sig själv är ett problem. Men att till 
exempel sitta och tvinna med en tråd om och om igen är inte det. 
 
Helene Tranquist har tyvärr träffat alltför många lärare som gör allt beteende som är 
annorlunda till ett problem, när det ingår i diagnoser inom autismspektrum att man beter 
sig annorlunda jämfört med jämnåriga. 



 
- Om eleven kan koncentrera sig eller bli avstressad genom att rita medan han eller hon 
lyssnar, så varför göra det till ett beteendeproblem, frågar Helene Tranquist retoriskt. 
 
Att sätta realistiska mål för vad elever med autism kan lära sig är enligt Helene 
Tranquist att förebygga stress. Hennes utgångspunkt är också att personer med autism 
gör så gott de kan utifrån sitt funktionshinder. Det handlar inte om att de inte vill, kan 
om de vill, är gränssökande, tjatar, provocerar och så vidare. Det är bara att 
skuldbelägga utifrån vårt sätt att tolka världen. 
 
- Utgår man istället från individens perspektiv och försöker se vad som är orsaken till 
ett visst beteende då får man helt andra diskussioner än att till exempel eleven Olof är 
distanslös när han ska krama alla som han möter. Olof kanske inte vet hur man gör när 
man hälsar. 
 
Helene Tranquist önskar att det alltid handlade om att förebygga stress genom att se 
orsakssamband och skapa en miljö som är anpassad för individer med autism. Att vara 
steget före för att förhindra att personer med ett funktionshinder inom autismspektrum 
exploderar av stress. Men tyvärr, menar hon, så handlar det oftast om att minska graden 
av frustration och stress. Det finns enligt Helene Tranquist några frågor som 
omgivningen borde ställa sig lite oftare i mötet med personer med autism för att 
förhindra stressreaktioner. Förstår personen vad som förväntas av honom? Kan han göra 
det som förväntas av honom? Kunde jag ha förhindrat frustrationen? Kräver jag samma 
sak av honom som om jag hade bett en person som är blind att se? 
 
Risken är stor att personer med autism får träna saker som är bra att kunna när de blir 
vuxna, men som de faktiskt inte har möjlighet att klara av på grund av sitt 
funktionshinder. Helene Tranquist har varit i gruppboenden där 50- och 60-åringar med 
autism fortfarande tränar samma saker som de gjorde i förskolan. 
 
- En person med Aspergers syndrom som jag intervjuade frågade om man var tvungen 
att träna i himlen också. Eller killen som tränade och tränade för att klara av att handla i 
affärer men som kom på att det faktiskt gick lika bra att handla på nätet. Och då klarade 
han också av att gå till vissa bestämda affärer någon gång då och då. 
 
Det hade enligt henne varit bättre om all denna energi hade lagts på någonting annat. 
Det Helene Tranquist trycker på mest i sin föreläsning om autism och stress är 
omgivningens ansvar att anpassa situationen för en person med autism. Och om någon 
med autism ändå får ett utbrott, för livet är svårt och det går inte att förebygga alla 
stressande situationer, så är det viktigt att stödja individen. 
 
- Det är meningslöst att börja skälla eller skuldbelägga. Stress och inlärning går aldrig 
ihop. Oftast är explosionen omgivningens fel eftersom vi förmodligen har ställt för höga 
krav på individen. 
 
Helene Tranquist exemplifierar med en kille på tio år som har autism och är på samma 
utvecklingsnivå som en ettåring. Eftersom pojken är tio år så förväntar vi oss att han ska 
bete sig som en tioåring men det gör han inte. När han inte kan förmedla vad han känner 
så kanske han slår någon och då säger vi att det är fel. 
 



- Men vi hade reagerat helt annorlunda om det hade varit en ettåring som skrek och 
slogs. 
 
Sedan måste också personer med autism få tid för återhämtning i vardagslivet för att 
förebygga stress och framförallt efter ett utbrott. Det finns inte en avslappningsstrategi 
för alla utan det behovet är individuellt. Det kan vara att ha ett tyst och lugnt rum på 
skolan dit man får gå, ta en promenad, gå på toaletten, lyssna på musik, lägga ett pussel 
om och om igen och så vidare. Det väsentliga är att det hjälper individen att stänga ute 
världen för en stund och på så sätt minska informationsstressen. 
 
- Detta är svårt för många lärare eftersom vi tror att vi måste aktivera våra elever hela 
tiden. 
 
Det finns också situationer som enligt Helene Tranquist, ofta stressar personer med 
autism och det är affärer, matsalar, måltider, gymnastiksalar och gymnastiklektioner, 
raster och fikapauser, traditioner som jul- och skolavslutningar och alla former av 
gruppaktiviteter. 
 
- Vi måste fråga oss om det är goda lärandesituationer med social träning i grupp jämnt 
och ständigt. 
 
Något av det viktigaste för att förebygga stress och skapa en autismvänlig miljö är att 
omgivningen förstår att beteendet som en person med autism har, är helt logiskt med 
tanke på individens sätt att tänka. 
 
- Medvetenheten om autism har blivit större de senaste åren men inte förståelsen för 
individen och det skapar ju stress för individen.  
 
 
 
Fotnot:  
De vanligaste diagnoserna inom 
autismspektrum är autism som ofta 
förekommer tillsammans med andra 
funktionshinder som utvecklingsstörning, 
epilepsi, syn- och hörselskador, Aspergers 
syndrom där personen i regel har normal 
begåvning och atypisk autism/autistiska 
drag. 
Från början av detta år har Helene 
Tranquist ett eget utbildningsföretag och 
arbetar inte längre för RFA 
Utbildningscenter Autism. Hon håller 
också på att skriva en bok om stress och 
problemskapande beteenden med 
inriktning på autism. 
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