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Den ökade prevalensen av barn med Autismspektrumstörning (AST) har fått 
internationell uppmärksamhet under de senaste tio åren, och ökningen gäller i 
högre grad barn med normal begåvning än barn med olika grader av mental 
retardation. Syftet med studien var att undersöka hur blivande psykologer 
uppfattar den ökade prevalensen, och vad de tror att den kan bero på. En 
enkätstudie genomfördes med 92 psykologstudenter på Stockholms och 
Uppsalas universitet. Resultatet visade att prevalensen inom olika 
åldersgrupper överskattades, men att den genomsnittliga ökningen under de 
senaste tio åren underskattades. En faktoranalys visade på tre bakomliggande 
faktorer som tillsammans förklarade 62% av variansen i enkätfrågorna om 
prevalensökningen: ökad allmän förståelse, förändrade metoder för 
diagnosticering samt förändrade definitioner av AST. Studenterna skattade en 
faktisk ökning av de tillstånd som omfattas av AST som den minst troliga 
förklaringen till den ökade prevalensen. Slutsatsen är att psykologstudenter, 
sett till enskilda förklaringar, anser att ökad kunskap och medvetenhet om 
AST har haft störst betydelse för förändringar i prevalensen. Det finns dock 
vissa misstankar om överdiagnosticering, med en utbredd uppfattning att 
diagnosen inte alltid är motiverad utifrån den kliniska nyttan. Framtida studier 
bör undersöka diagnosticeringens roll i ett större sammanhang för att klargöra 
om det finns skäl för sådana misstankar. 
 

 
Autismspektrumstörning (i fortsättningen benämnd AST) är ett paraplybegrepp som omfattar 
diagnoser och tillstånd inom autismspektrat. Autism är neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 
hos en heterogen grupp individer omfattande alla olika typer av begåvningsnivåer och 
språkförmågor. Det gemensamma för personer inom AST är att de uppvisar nedsättningar på 
tre områden: 1) begränsad förmåga till ömsesidigt socialt samspel, 2) begränsad förmåga till 
ömsesidig kommunikation, samt 3) begränsningar i beteenderepertoar, fantasi och intressen 
(APA, 2000).  
 
Diagnosticeringen av barn med AST har ökat under de senaste åren i många västländer 
(Leonard et al., 2010). Socialstyrelsen redovisade år 2010 att femton tusen barn i Sverige 
hade en diagnos inom AST, motsvarande omkring en procent av alla barn. I Stockholm ökade 
andelen barn med AST mellan åren 2001 och 2011 från 0,42 % till 1,44 %, det vill säga en 
ökning på 3,5 gånger. Ökningen var störst bland barn utan mental retardation, från 0,14% till 
1,10%, och betydligt mindre bland barn med mental retardation, från 0,28% till 0,34% (Idring 
et al., 2014). Den ökade prevalensen har fått internationell uppmärksamhet och försök har 
gjorts att identifiera orsaker till ökningen. Många forskare menar att prevalensökningen kan 
ha skett av naturliga skäl eftersom de diagnoskriterier för AST som infördes i 
diagnosmanualerna i mitten av 90-talet kom att omfatta fler tillstånd inom normalbegåvning 
jämfört med kriterierna i de tidigare manualerna. Breddningen av diagnosen antas också ha 
gjort att uppmärksamheten och den allmänna kunskapen om AST ökade, vilket ledde till att 
fler fall upptäcktes (Leonard et al., 2010, Matson & Kozlowski, 2011; Wing & Potter, 2002). 
Men de förändrade kriterierna har även kritiserats för oönskade bieffekter (Frances, 2013). 
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Kritikerna pekar särskilt på att kriterierna för de mindre genomgripande tillstånden är diffusa, 
och därför lämnar stort tolkningsutrymme för den enskilda klinikern (Andersen, 2009). 
Diagnosen blev med andra ord mer elastisk, vilket även kan ha ökat risken för feldiagnostik 
och diagnosmissbruk (Frances, 2013).  
 
De flesta barn med misstänkt psykisk ohälsa utreds i Sverige bland annat av psykologer inom 
Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP, 2013). Det innebär att psykologer som yrkesgrupp har 
en naturlig och stark koppling till de diagnostiska utfall som återspeglas i den aktuella 
prevalensen. Eftersom AST och den ökade prevalensen har blivit en fråga av allmänt intresse 
och bakgrunden till diagnosticeringen av AST är kontroversiell är det intressant att undersöka 
hur psykologstudenter förhåller sig till frågan. Den här studien undersökte hur blivande 
psykologer uppfattade den ökade prevalensen av diagnostisering av barn och ungdomar med 
AST, och vad de trodde att den kan bero på. För att ge en bakgrund till de i litteraturen 
föreslagna orsakerna till prevalensökningen presenteras även en översikt av de 
omständigheter som har betydelse för diagnostik av barn med AST. En kort sammanfattning 
av de kognitiva begränsningar som antas ligga till grund för symptomen kommer beskrivas. 
Även det vetenskapliga underlaget för diagnoskriterier och diagnostik för AST presenteras. 
Synen på orsakerna till AST och hur den har förändrats samt föreslagna riskfaktorer enligt 
senare forskning tas också upp. 
 
Historik och orsaker till autism 
Begreppet autism har använts sedan början av 1900-talet, ursprungligen för att beskriva 
symptom som bristande verklighetskontakt och oförmåga till kommunikation hos schizofrena 
patienter. Som en benämning på ett mer självständigt tillstånd användes det för första gången 
av den amerikanske psykiatern Leo Kanner i en artikel publicerad 1943, baserad på 
observationer av barn med liknande symptom. Den österrikiske barnläkaren Hans Asperger 
använde begreppet i en artikel publicerad 1944 för att beskriva barn med liknande symptom, 
men som samtidigt hade en ovanlig förmåga att lära och minnas fakta, dock översattes inte 
Aspergers artikel till engelska förrän 1980 och var till dess okänd i stora delar av världen 
(Greydanus & Toledo-Pereyra, 2012). Begreppet Autismspektrumstörning (AST) började 
utvecklas på 1980-talet i samband med studier gjorda av den brittiska psykiatern Lorna Wing. 
Hon visade att autism inte var ett enda avgränsat tillstånd, utan att det fanns flera skilda 
tillstånd som hade olika grader av inslag av samma tre symptom: begränsningar i social 
förmåga, kommunikativ förmåga samt fantasi (Wing & Gould, 1979). Dessa tre symptom 
kom att kallas Wings triad och är underlag för de definierande kriterierna för AST i DSM1-IV 
som fortfarande används vid diagnosticering. I samband med att begreppet blev mer nyanserat 
inleddes forskning i större skala, och även den allmänna kunskapen om autism ökade. 
Införandet av diagnosen Aspergers syndrom i DSM-IV år 1994 ses särskilt som en viktig 
bidragande faktor till den vetenskapliga och allmänna förståelsen av att autism inte 
nödvändigtvis behöver innebära en avvikelse från normalbegåvning hos individen (Wing & 
Potter, 2002).  
 
Parallellt med att begreppet autism under åren har blivit mer väldefinierat så har också olika 
förklarande teorier utvecklats. En uppfattning på 50- och 60-talet var att föräldrar, särskilt 
mödrar, på grund av känslomässig frånvaro gjorde att barnen inte kunde utveckla nödvändiga 
sociala förmågor (Greydanus & Toledo-Pereyra, 2012). Med tiden övergavs dessa teorier och 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  DSM	   (Diagnostic and Statistical Manual of mental Disorders) är en diagnosticeringsmanual som omfattar diagnoser och 
kriterier av psykiska sjukdomar (APA, 2000). En utförligare definition av DSM finns i ett kommande avsnitt ”Diagnoser och 
diagnoskriterier för AST i DSM-IV-TR och ICD-10”.  
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fokus lades i stället på neuropsykiatriska och genetiska förklaringar. Många studier visar att 
vissa genförändringar kan kopplas till tillståndet, och forskningen har även visat på ärftliga 
faktorer i övrigt, som högre prevalens än genomsnittet för syskon till barn med AST (Bejerot 
& Nordin, 2014). Miljöfaktorer har också nämnts som en tänkbar bidragande orsak, och 
samband har påvisats som till exempel brist på D-vitamin vid födseln hos autistiska barn 
(Fernell et al., 2015). Även nivåer av vissa hormoner och signalsubstanser som exempelvis 
oxitocyn har studerats hos autistiska barn, och låga nivåer av oxitocyn har kunnat kopplas till 
nedsatt social funktion (Parker et al., 2014). Andra riskfaktorer som har kunnat identifieras är 
extrem prematuritet och viss medicinering under graviditeten (Newschaffer et al., 2012). 
Föräldrarnas ålder har också föreslagits som en faktor, och många studier har visat att risken 
för att få barn med AST är större ju äldre föräldrarna är (Sandin et al., 2015). Den utbredda 
åsikten idag är dock att autism framförallt är genetiskt betingat och att specifika orsaker i de 
enskilda fallen är mycket komplexa (Nygren, 2012).  
 
Kognitiva funktioner hos barn med autism  
Den mest utbredda förklaringsmodellen till varför svårigheter inom socialt samspel, 
kommunikativ förmåga och beteenderepertoar uppstår är att personer med autism har 
avvikelser i tre kognitiva funktioner (Nylander, 2010). Den första är mentalisering (eng. 
theory of mind) som avser den intuitiva förmågan att sätta in sig i andras tankar och utifrån 
detta förstå hur andra individer tänker och känner, vilket är nödvändigt för att förstå vad andra 
människor har för avsikter. En bristande förmåga att förstå andras tankar och känslor 
försvårar en ömsesidig kommunikation. Den andra kognitiva funktionen som forskningen har 
visat brist på bland autistiska barn är central koherens, som kort sagt kan beskrivas som en 
modell som menar att individer bygger upp sammanhang utifrån sina observationer. Brister i 
förmågan innebär att fokus läggs på detaljer, vilket försvårar tolkningen av helheten. Hos 
neurotypiska individer antas en välfungerande central koherens innebära att man tvärtom först 
begriper helhetsbilden och inte nödvändigtvis fastnar i detaljer. Med andra ord använder 
neurotypiska individer top-down processer i större utsträckning medan individer med AST 
utgår från bottom-up. Den tredje kognitiva funktionen handlar om exekutiva funktioner, som 
sammanfattar ett antal förmågor som exempelvis kognitiv flexibilitet och välfungerande 
arbetsminne som hjälper individen att bygga upp olika strategier som naturligt leder till ett 
målinriktat beteende. Brister i dessa områden kan medföra en nedsatt förmåga att reflektera 
över sitt eget beteende vilket gör det svårt att utvärdera adekvata utfall av sammanhang. 
  
Hur dessa svårigheter tar uttryck kan variera beroende på individen. Nylander (2010) påpekar 
att symptom inom dessa tre områden inte utgör tillräckligt underlag för en diagnos inom AST, 
utan de uppvisade symtomen måste orsaka en kliniskt signifikant nedsättning hos individen, 
det vill säga medföra betydande svårigheter att klara sig i vardagen. 
     
Diagnoser och diagnoskriterier för AST i DSM-IV-TR och ICD-10 
Kriterier för diagnoser som omfattas av AST är reglerade i diagnosmanualerna ICD-10 
(International Classification of Diseases, 1992) som ges ut av Världshälsoorganisationen 
(WHO) och i DSM-IV-TR (Diagnostic and Statistical Manual of mental Disorders, Text 
Revision; APA, 2000) som är en modernare version av DSM-IV (APA, 1994). Diagnostic and 
Statistical Manual of mental Disorders (DSM) ges ut av det amerikanska psykiatriförbundet 
(APA), och första utgåvan publicerades 1952. Den har sedan reviderats ett antal gånger och 
diagnoskriterierna har ändrats för att återspegla den aktuella kunskapssynen inom 
forskningen. Manualerna ICD-10 och DSM-IV-TR används parallellt och 
symptombeskrivningar i dessa överlappar varandra (Greydanus & Toledo-Pereyra, 2012). 
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I DSM-IV-TR finns AST under kapitlet neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, och 
diagnoserna för AST samlas under avsnittet genomgripande utvecklingsstörningar.  
Diagnoser som omfattas av AST i DSM-IV-TR är Autistiskt syndrom eller klassisk autism; 
Aspergers syndrom som är en form av autism hos personer som har normal eller hög 
begåvning; Genomgripande störning i utvecklingen utan närmare specifikation, 2  samt 
Desintegrativ störning (APA, 2000; WHO, 1992).  
 
Kravet för att diagnoskriterierna för Autistiskt syndrom ska uppfyllas är att symptomen ska 
förekomma inom samtliga av områdena social interaktion, kommunikation samt begränsade, 
repetitiva beteenden samt att symptomen ska ha visat sig före tre års ålder. För att uppfylla 
kriterierna för Aspergers syndrom ska symptomen finnas inom domänerna social interaktion 
och repetitiva beteenden, och de uppvisade symptomen måste orsaka en kliniskt signifikant 
funktionsnedsättning hos individen. Diagnosen Genomgripande störning i utvecklingen utan 
närmare specifikation ställs när en person uppfyller flera, men inte alla kriterier för någon av 
de andra diagnoserna inom AST. Desintegrativ störning innebär att autismliknande drag 
uppstår plötsligt efter några år av normal utveckling hos barnet. Diagnoserna är sinsemellan 
exkluderande, det vill säga att en individ inte kan ha fler än en av diagnoserna. (APA, 2000;	  
Andersen, 2009).  
 
Diagnoskriterier för autism i DSM-5 
År 2013 utkom en nyare version av DSM, DSM-53 (APA, 2013), som för närvarande används 
i mycket liten utsträckning eftersom den motsvarande kompletterande diagnosmanualen ICD-
11 ännu inte har publicerats (Bejerot & Nordin, 2014). Diagnoser inom AST presenteras inte i 
den här upplagan av manualen som kategoriska diagnoser under genomgripande 
utvecklingsstörningar, utan den övergripande beteckningen för tillstånd inom AST är istället 
Autismspektrumsyndrom. De största förändringarna jämfört med DSM-IV-TR är alltså att 
tillstånd som omfattas av AST inte längre finns med som självständiga diagnoser och att de 
tre kriterierna som ska uppfyllas för diagnos i DSM-IV-TR har reducerats till två: 1) 
begränsning i social kommunikation och socialt samspel, och 2) begränsade repetitiva 
beteenden, intressen och aktiviteter. Kravet för diagnosen Autismspektrumsyndrom är att 
båda kriterierna ska vara uppfyllda (APA, 2013;	  Bejerot & Nordin, 2014).  
 
Kontrovers kring diagnoskriterier i DSM-IV och DSM-5   
Kritiken mot diagnoskriterier inom AST i DSM riktas särskilt mot kriterierna för det 
högfungerande tillståndet Aspergers syndrom, samt kriterierna för diagnosen Genomgripande 
störning i utvecklingen utan närmare specifikation eller så kallad Atypisk autism (Andersen, 
2009; Baron-Cohen et al., 2005), och flera studier har visat att kriteriernas vaghet kan leda till 
låg reliabilitet i diagnoserna (Harstrad et al., 2015; Lecavalier et al., 2009). En av de främsta 
kritikerna är den amerikanska psykiatrikern och före detta huvudredaktören för DSM-IV Allen 
Frances. Frances (2013) menar att de breda diagnoskriterierna för AST som omfattar fler 
tillstånd inom variationen för normalbegåvning, i kombination med att diagnoskriterierna är 
diffust formulerade har lett till en internationell prevalensökning. Han anser att allt fler 
normala tillstånd hos barn sjukdomförklaras vilket har lett till en snävare uppfattning om 
normalitet i hela samhället. Frances (2013) hävdar även att diagnoskriterierna som infördes i 
DSM-5 i syfte att stoppa denna utveckling och som även syftar till att bli mer stabila över tid i 
stället kan komma att leda till en fortsatt prevalensökning. Orsaken är bland annat att 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Motsvarande diagnos i ICD-10 är Atypisk autism (WHO, 1990).	  
3 För att underlätta hanteringen av inkrementella revisioner (DSM-5.1, DSM-5.2 etc) har man övergett 
numrering med romerska siffror från och med denna version (APA, 2013). 
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diagnoskriterierna möjligen i och med sammanslagningen av diagnoserna är vagare än de 
tidigare. Frances (2013) menar att de därför förutsätter en hög kunskapsnivå för att användas 
korrekt, och att kompetens i differentialdiagnostik är avgörande för att utesluta närliggande 
diagnoser eller beteenden som snarare är excentriska än patologiska. 
 
Kritiken mot diagnoskriterierna har bemötts av forskare, och studier har genomförts för att 
exempelvis undersöka skillnader i diagnostiskt utfall mellan olika upplagor av DSM. Harstad 
et al., (2015) har i en studie jämfört diagnosticering med DSM-5 respektive DSM-IV. 
Resultatet visade att barn som uppfyller kriterierna för Aspergers syndrom i DSM-IV inte i 
lika hög grad uppfyller kriterierna i DSM-5 för autism. En studie i Australien visade liknande 
resultat. Av de 132 undersökta barnen fick 111 diagnosen AST enligt DSM-IV, men 26 av 
dem uppfyllde inte kriterier för diagnosen Autistismspektrumsyndrom enligt DSM-5 (Gibbs et 
al., 2012). 
 
Studier har också visat att tidpunkten för när diagnos ställs har betydelse eftersom symptomen 
kan förändras över tid med individers utveckling. En del barn som har uppfyllt kriterierna och 
fått diagnosen AST i tidig ålder har vid en senare bedömning i stället visat sig ha exempelvis 
förståndshandikapp (Lundholm-Hedvall et al., 2014). En omfattande longitudinell studie av 
personer som fått diagnosen Aspergers syndrom som barn i Göteborg mellan 1985 och 1999, 
visade att en betydande andel av dem inte längre uppfyllde kraven för diagnos i vuxen ålder 
samt att de som fortfarande gjorde det uppvisade fler av symptomen under barndomen 
(Helles, Gillberg, I. C., Gillberg, C., & Billstedt, 2015).           
 
Utredning och diagnosticering av barn i Sverige  
En diagnos inom AST baseras alltid på hur symptomen hos individen tar sig uttryck i 
beteendet i förhållande till den sociala omgivningen vid en given utvecklingsnivå. Grunden 
för diagnos är en neuropsykologisk utredning, det vill säga en klinisk bedömning med syfte 
att fastställa en anamnes. Det innebär att utredarna försöker samla in så mycket information 
som möjligt om det särskilda fallet för att kartlägga symptomen som de beskrivs av föräldrar 
och andra vuxna som dagligen kommer i kontakt med barnen. En uppskattning av 
begåvningsnivå och språklig förmåga ingår också i bedömningen. Under utredningen används 
olika standardiserade diagnostiska instrument för att bedöma graden av de symptom som 
definieras i diagnosticeringsmanualerna. Exempel på diagnosticeringsinstrument som används 
är semistrukturerade intervjuguider, observationsschema och normativa mätskalor. Resultaten 
sammanställs med övrig information om det enskilda fallet i en konsensusdiagnos (LEAD; 
Longitudinal Observation by Experts using All Data). Metoden validerar en diagnos dels 
genom att väga in information från flera olika bedömare, och dels genom att metoden 
effektivare kan utesluta felaktiga symtomatiskt närliggande diagnoser. (SBU, 2013; BUP, 
2013). 
 
Validitet hos diagnosticeringsinstrument  
Vad det gäller de olika psykometriska egenskaperna hos mätinstrumenten som används vid 
utredning av AST är det vetenskapliga underlaget något motsägelsefullt. Studier som har 
utvärderat instrument för AST har funnit relativt god validitet och reliabilitet mellan till 
exempel ADOS-G, ADI-R samt DSM-IV (de Bildt et al., 2004)4. Dock visar resultatet av en 
litteraturstudie genomförd av Statens beredning for medicinsk utvärdering (2013) att det 
vetenskapliga stödet avseende instrumentens reliabilitet och validitet är svagt, särskilt när man 
tar hänsyn till risken för falska positiva diagnoser. I studien granskades och 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  ADOS-‐G:	  Autism	  Diagnostic	  Observation	  Schedule-‐Generic	  (Lord,	  2000),	  ADI-‐R:	  Autism	  Diagnostic	  Interview-‐Revised	  
(Lord,	  1994).	  
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evidensgraderades femton olika mätinstrument som används för diagnosticering av vuxna och 
barn med AST. Resultatet visade att för endast två av dem, SCQ5 och ADI-R, fanns måttligt 
till måttligt starkt vetenskapligt stöd vad gäller instrumentens sensitivitet (sannolikhet för 
positivt test för en individ med AST) och specificitet (sannolikhet för negativt test för en 
individ som inte har AST). För ytterligare ett instrument, ADOS, fanns vetenskapligt stöd för 
hög sensitivitet, men otillräckligt underlag för att bedöma specificiteten. För vart och ett av de 
övriga elva instrumenten hade endast en enda utvärderande studie genomförts. Författarna till 
rapporten konstaterade att det finns en stor kunskapslucka vad det gäller evidensbaserade 
metoder och instrument för diagnosticering av AST i Sverige (SBU, 2013). 
 
Prevalens 
Som nämndes inledningsvis har prevalensen för AST ökat mycket kraftigt i västvärlden under 
de senaste årtiondena, inklusive Sverige (Frances, 2013; Leonard et al., 2010; Matson & 
Kozlowski, 2011; Nygren et al., 2012; Wazana, Bresnahan & Kline, 2007). Socialstyrelsen 
redovisade år 2010 att femton tusen barn i Sverige hade en diagnos inom AST, motsvarande 
omkring en procent av alla barn och ungdomar (SOU, 2010). Bland barn upp till 13 års ålder i 
Göteborg var prevalensen 1988 nästan tre gånger högre än 1980 (Gillberg, 1991). I 
Stockholm ökade prevalensen för barn i åldrarna 0-17 år mellan 2001 och 2011 från 0,42 % 
till 1,44 %, det vill säga en ungefärlig ökning med 250 %. 2011 var prevalensen 0,5 % (0-5 
år), 1,74 % (6-12 år) samt 2,46 % (13-17 år). Av de diagnostiserade barnen i Stockholm 2011 
hade endast 17,4% (0-5 år), 22,1% (6-12 år) respektive 26,1% (13-17 år) en intellektuell 
funktionsnedsättning, sammantaget 25% av samtliga diagnosticerade barn. Motsvarande andel 
år 2001 var 67% (Idring et al., 2014).  
 
Vad ökningen beror på är oklart, men orsakerna till ökningen anses vara komplexa (Leonard 
et al., 2010). Nedan följer en genomgång av några av de vanligaste förklaringarna som har 
föreslagits, till exempel ändrade diagnostiska kriterier och metoder, ökad medvetenhet om 
AST både hos yrkesverksamma och hos allmänheten, behovet av diagnos för att få tillgång till 
stödresurser, samt att det kanske har skett en ökning av faktisk prevalens (Leonard et al., 
2010).  
 
Förändrade diagnostiska kriterier och metoder 
Flera författare konstaterar att förändringar i definitionen av AST kan ha stor betydelse för 
prevalensen av naturliga skäl, och den historiska utvecklingen av autism visar att synen på 
diagnosen och vilka som omfattas av den har förändrats med tiden (Frances, 2013; Matson & 
Kozlowski, 2011; Leonard et al., 2010). Diagnoskriterierna i DSM-IV innebar att fler tillstånd 
inom variationen för normalbegåvning kom att omfattas av AST jämfört med den tidigare 
upplagan DSM-III. Användning av DSM-IV eller ICD-10 har uppskattats leda till mellan en 
dubblering och tredubbling av prevalensen jämfört med tidigare utgåvor av dessa två 
diagnosmanualer (Williams, Higgins & Brayne, 2006). Parallellt med utvecklingen av de 
diagnostiska verktygen har också den kliniska effektiviteten förbättrats bland annat genom 
ökade resurser, utbildning samt specialisering, vilket har gjort det möjligt att utreda fler barn 
(Wazana et al., 2007). Ett exempel från USA visar att andelen barn som utreddes var tjugo 
gånger större under 90-talet än under 80-talet (Leonard et al., 2010). Det har också utvecklats 
metoder för screening för att kunna diagnosticera yngre barn för att tidigt kunna göra insatser 
som förebygger följdsjukdomar och samsjuklighet (Nygren, 2012).  
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  SCQ:	  Social Communication Questionnaire (Rutter, Bailey & Lord, 2003).	  
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Ökad medvetenhet 
Den ökade kunskapen och medvetenheten om AST är också en bidragande förklaring till 
prevalensökningen som ofta anges (Leonard et al., 2010, Matson & Kozlovski 2011, Wing & 
Potter, 2002). Inom klinisk verksamhet leder den ökade kännedomen till att barn med AST 
som tidigare kanske skulle fått en annan diagnos med högre sannolikhet får rätt diagnos, och 
studier visar också att antalet av vissa symptomatiskt liknande diagnoser minskar när 
diagnoser av AST ökar. En sådan diagnossubstitution är önskvärd eftersom den medför högre 
specificitet, alltså ett uteslutande av närliggande men felaktiga diagnoser. Men även risken för 
icke önskvärd diagnossubstitution kan öka. Detta kan ske till exempel genom att diagnosen 
felaktigt ställs för barn med liknande symptom som till exempel Retts syndrom eller nedsatt 
hörsel. Även de bättre möjligheterna till stödresurser för barn med AST kan göra att 
diagnosen ställs även i sådana fall när barnet enbart lider av exempelvis språksvårigheter 
(Leonard et al., 2010).  
 
Medvetenheten om AST hos allmänheten har också nämnts som en förklaring till den ökade 
prevalensen, eftersom den antas leda till att föräldrar i högre grad söker klinisk hjälp för sina 
barn (Leonard et al., 2010). Den ökade uppmärksamheten kan även ha bidragit till att 
diagnosen har fått en annan sociokulturell innebörd - den har blivit mer accepterad av 
allmänheten och uppfattas som mindre stigmatiserande (Matson & Kozlowski, 2011). 
Greydanus och Toledo-Pereyra (2012) lyfter upp mediers inverkan på prevalensen och menar 
att internet kan ha bidragit till att det har uppstått ett antal missuppfattningar om AST hos 
allmänheten. En mycket uppmärksammad studie publicerad 1998 men senare ifrågasatt och 
indragen angav vaccin som orsak till AST och andra beteendestörningar, vilket är ett av flera 
exempel på det stora genomslag som frågan haft hos allmänheten (Wakefield, 1998 refererad i 
Greydanus & Toledo-Pereyra, 2012). 
 
Verklig prevalensökning 
En annan förklaring som har lyfts fram i litteraturen är möjligheten att en verklig ökning av 
prevalensen har skett, vilket i sin tur skulle kunna förklaras med förändringar av eventuella 
riskfaktorer, men svag evidens kring riskfaktorerna för AST gör det svårt att identifiera dessa 
(Matson & Kozlowski, 2011).  
	  
Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur en grupp blivande psykologer uppfattar 
den ökade prevalensen, och vad de tror att den kan bero på.   
 	  
	  
	   	   	   Metod 	  

 
Undersökningsdeltagarna  
Undersökningsgruppen i studien var psykologprogrammets studenter på Stockholms 
respektive Uppsala universitets psykologprogram, termin 7-10, det vill säga studenter som har 
fullgjort sitt praktikmoment i utbildningen. I undersökningen deltog totalt 92 studenter. 61 av 
dessa var kvinnor och 30 män. En person uppgav ”annat” som kön. Medelåldern var 28 år, 
och åldern varierade mellan 22 och 46 år. Respondenterna hade i genomsnitt studerat åtta 
terminer på psykologutbildningen.  
 
Procedur 
Undersökningen genomfördes i två omgångar, först i mars 2015 på Psykologiska institutionen 
vid Stockholms universitet. Studenterna söktes upp under lektionstid och den undervisande 
läraren tillfrågades om studien fick presenteras och studenterna bjudas in att svara på en 
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enkät. Dessutom söktes och tillfrågades studenter selektivt i korridoren på institutionen. Den 
andra datainsamlingen genomfördes i Uppsala universitetet vid två tillfällen under vecka 19 
och 20. Tillstånd gavs av studierektorn som hänvisade till de undervisade lärarna och de 
närvarande studenterna fick svara på enkäten. Alla forskningsetiska principer har tagits 
hänsyn till vid genomförandet. Deltagarna informerades om studiens syfte, samt att 
deltagandet var anonymt, frivilligt och kunde avbrytas när som helst om de så önskade. 
 
Material  
Enkäten innehöll förutom bakgrundsfrågor som kön och ålder ett antal frågor som handlade 
om respondenternas kännedom om diagnoskriterier för AST i DSM-IV och DSM IV TR, DSM 
5 och ICD-10 på en skala från 1 (”känner inte alls till”) till 7 (”känner mycket väl till”), samt 
frågor om deras uppskattning av prevalensen för AST i Sverige 2011 för åldrarna 0-5 år, 6-12 
år och 13-17 år, angivet i procent. Sedan fick respondenterna uppskatta den procentuella 
ökningen av prevalensen mellan 2001 och 2011 i Stockholm.  
 
De övriga delfrågorna syftade att mäta studenternas bedömning av ett antal föreslagna 
förklaringar till den ökade prevalensen som angivits i litteraturen, som exempelvis ökad 
medvetenhet om företeelsen hos allmänheten, ökad allmän förståelse att autism i sig inte 
innebär något hinder för normal begåvning.  Dessa frågor mättes på en skattningsskala från 1 
(”förklarar mycket lite av ökningen”) till 7 (”förklarar en stor del av ökningen”). Till sist 
ställdes en öppen fråga där studenterna fick ange andra tänkbara förklaringar till den ökade 
prevalensen (se Appendix 1 för komplett frågeformulär). 
 

 
Resultat 

 
Kännedomen om diagnoskriterier för AST uppgavs av psykologstudenterna vara relativt hög 
för DSM-IV OCH DSM-IV TR (M=4,89 på en skala från 1 till 7), men lägre för den nyare 
DSM 5 och ICD-10 (M= 3,00 respektive 1,92).  Medelvärdet för uppskattad prevalens bland 
barn i Sverige var 3,45%.  Enligt statens offentliga utredning (2010) var prevalensen omkring 
en procent av alla barn och ungdomar i Sverige. Den procentuella ökningen av prevalens i 
Stockholm mellan 2001 och 2011 (36,95%) har underskattats. Svaren varierade mycket, med 
ett minimivärde på 0,2% och ett maxvärde på 400%. Idring et al. (2014) redovisar en 3,5-
faldig ökning, alltså motsvarande 250 %. Medianvärdet för respondenternas uppskattning var 
20%, vilket innebär att hälften har angivit en ökning som inte ens motsvarar en åttondel av 
den verkliga ökningen (se Tabell 1).  
 
 
Tabell 1. Respondenternas kännedom om diagnoskriterier (skattningsskala 1-7) och prevalens 
(%) (N=92)  
                   M (SD)    KI (95%) 
 
Kännedom om diagnoskriterier i DSM4 och   
DSM4 TR      4,98 (1,03)                             (4,77-5,19) 
 
Kännedom om diagnoskriterier i DSM5   3,00 (1,39)                             (2,72-3,28) 
 
Kännedom om diagnoskriterier i ICD-10     1,92 (1,19)                             (1,68-2,16) 
 
Angiven prevalens för AST, barn 0-5 år (%)     2,35 (2,42)                             (1,86-2,84) 
 
Angiven prevalens för AST, barn 6-12   år (%)  3,72 (3,18)                             (3,07-4,37) 
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Angiven prevalens för AST, barn 13-17 år (%)  4,27 (2,84)                             (3,69-4,85) 
 
Angiven ökning av prevalens 2001-2011  (%)  36,95 (53,18)                        (25,94- 47,96) 
 
 
Den allmänna kännedomen om AST hos allmänheten, men också inom skola och förskola, 
skattades som faktorer med högst förklaringsvärde av de föreslagna faktorerna i studien. Den 
faktiska ökningen skattades som den minst troliga orsaken till prevalensökningen, med ett 
medelvärde på 2,45 (se Tabell 2). 
 
 
Tabell 2. Respondenternas uppskattning av de angivna förklaringarna till den ökade 
prevalensen (skattningsskala 1-7) (N=92).  
       M (SD)   KI (95%) 
 
 
Ökad medvetenhet hos allmänheten             5,15 (1,21)  (4,90 - 5,40) 
 
Ökad medvetenhet i förskola*   5,09 (1,10)  (4,86- 5,32) 
 
Ökad medvetenhet i skola*   5,07 (1,10)  (4,84 - 5,30) 
 
Ökad medvetenhet hos BVC*   4,66 (1,42)                       (4,37 – 4,95) 
 
Definitionen av AST har blivit bredare  4,62 (1,24)                      (4,37 - 4,87) 
 
Förbättrade processer i övrigt, t.ex. samarbete * 
mellan BVC, Skola, BUP.   4,42 (1,43)  (3,13 - 4,71) 
 
Ökad förståelse att autism inte innebär    
förhinder för normalbegåvning    4,41 (1,57)  (4,09 - 4,73) 
 
Mer tillförlitliga metoder har utvecklats  3,88 (1,36)  (3,60 - 4,16) 
 
Mer tillförlitliga standardiserade skalor har     
utvecklats    3,80 (1,35)  (3,52– 4,08) 
 
Införandet av paraplybegreppet autism    
i stället för utvecklingsstörning**  3,80 (1,65)   (3,46 – 4,14) 
 
Kriterier för diagnos har förändrats  3,59 (1,38)   (3.31 - 3,87) 
 
Faktisk ökning av de tillstånd som omfattas av AST* 2,45 (1,59)   (2,12 - 2,87) 
** N=90  *N=91 
 

För att undersöka eventuella bakomliggande faktorer gjordes en faktoranalys som inkluderade 
samtliga tolv föreslagna förklaringar. Extraktionsmetod var principalkomponentanalys, och 
rotationsmetod Varimax. Resultatet av faktoranalysen redovisas i Tabell 3. Tre faktorer med 
ett egenvärde över 1 identifierades och har tolkats med benämningarna ”ökad allmän 
kännedom om AST”, ”förändrade definitioner” samt ”förbättrade diagnosticeringsmetoder”. 

Ökad allmän kännedom om AST 
Faktorn har tolkats som att den handlar om hur AST har blivit mer känt i allmänhet. Samtliga 
fyra variabler med höga faktorladdningar handlar om ökad medvetenhet utanför 
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specialiserade kliniska verksamheter, hos respektive allmänheten, förskola, skola och BVC. 
Två andra förklaringar har något lägre faktorladdnigar: ökad förståelse att AST inte är ett 
hinder för normalbegåvning samt förbättrade processer i övrigt. 31,92% av variansen i 
variablerna förklaras av den här faktorn. 	  
 
Förbättrade diagnosticeringsmetoder 
Två av de föreslagna förklaringarna, Mer standardiserade skalor har utvecklats och Mer 
tillförlitliga metoder har utvecklats, har höga faktorladdningar. Tre andra förklaringar har 
lägre faktorladdningar: ökad förståelse att AST inte innebär hinder för normalbegåvning, 
förbättrade processer i övrigt, samt faktisk ökning av AST. En tolkning av faktorn är att det 
finns en uppfattning om att den kliniska effektiviteten har förbättrats genom en utveckling av 
diagnostiska verktyg och metoder. 16,21% av variansen i de ingående variablerna förklaras av 
faktorn. 
 
Förändrade definitioner 
De tre förklaringarna med högst faktorladdningar handlar om hur definitionen och kriterier av 
AST och autism har förändrats. Förklaringen faktisk ökning av AST har en faktorladdning 
strax över gränsvärdet.13,66% av variansen i de ingående variablerna förklaras av faktorn. 
 
 
Tabell 3. Faktoranalys av bidragande förklaringar till ökad prevalens av AST, roterad 
faktormatris. Endast faktorladdningar som överstiger ,35 visas. 
      Faktor 
                      1         2             3 
 
Kriterierna för diagnos har förändrats                    ,78 
 
Definitionen av AST har blivit bredare                    ,78 
 
Autismbegreppet i DSM5                     ,68 

Mer standardiserade skalor har utvecklats     ,84 

Mer tillförlitliga metoder har utvecklats     ,88 

Ökad förståelse att AST inte innebär hinder för normalbegåvning                  ,43     ,61 
 
Ökad medvetenhet hos allmänheten                    ,73 
 
Ökad medvetenhet i förskola                     ,83 
 
Ökad medvetenhet i skola                     ,90 
 
Ökad medvetenhet i BVC                     ,74 
 
Förbättrade processer i övrigt, t ex. samordning                    ,51      ,50 
 
Faktisk ökning av AST                                ,40         ,42 
 

 
Ungefär en tredjedel av respondenterna svarade på den öppna frågan ”Jag tror att den ökade 
prevalensen beror på annat”. Svaren visade en utbredd uppfattning att diagnosen ofta ställs 
av andra orsaker snarare än av en ren klinisk bedömning, och att prevalensen till viss del kan 
förklaras av att det är en ”populär” diagnos och just nu. En annan vanligt förekommande 
uppfattning var att möjligheterna till extra stöd till exempel i skolan gör att diagnosen 
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efterfrågas av skolpersonal eller föräldrar. De bredare kriterierna, det vill säga att fler 
omfattas av diagnosen, var också en förklaring till prevalensökningen enligt svaren (se 
Appendix 2).  

 
Diskussion 

 
Syftet med den här studien var att undersöka hur blivande psykologer uppfattar den ökade 
prevalensen, och vad de tror kan förklara prevalensökningen.  Sammantaget så har 
studenterna en uppfattning om problematiken kring AST som stämmer ganska bra överens 
med litteraturen när det gäller att förklara den ökade prevalensen. Deras värdering av de 
föreslagna förklaringarna har i stor utsträckning stöd i forskningen, till exempel att en verklig 
ökning av AST inte kan förklara mer än en mycket liten del av prevalensökningen (Frances, 
2013).  
 
Respondenterna är psykologstudenter med tre års utbildning eller mer bakom sig, och man 
kan därför anta att de har en ganska bra allmän kunskap om AST, men också om 
diagnosticering och prevalens när det gäller psykisk ohälsa för övrigt. Men trots att 
studenterna uppgav relativt god kännedom om diagnoskriterier måste man tänka på att de 
saknar yrkeserfarenhet av AST, i alla fall på den nivån som krävs för att utreda och 
diagnosticera sådana fall. Det är också möjligt att de delvis påverkats av andra 
informationskällor när det gäller AST, som till exempel media, internet och så vidare. En 
utgångspunkt för studien har varit att AST, eller i alla fall begreppet ”autism”, har 
uppmärksammats i stor utsträckning även hos allmänheten under senare tid. I litteraturen 
finns exempel på hur AST, eller närmare bestämt begreppet autism, har blivit ett fenomen 
som i vissa fall nästan har inslag av konspirationsteorier. Debatten om kopplingen till vaccin 
som är vetenskapligt motbevisat men lever kvar på vissa håll är ett sådant exempel 
(Greydanus & Toledo-Pereyra, 2012; Matson & Kozlowski, 2011). 
 
När det gäller prevalensen inom olika åldersgrupper är det intressant att se att respondenterna 
överskattade den, med ett medelvärde på 3,45 % av samtliga svenska barn. Det är alltså i 
föreliggande studie mer än tre gånger fler än det värdet som redovisas av Socialstyrelsen på 
ungefär 1%. En förklaring till att prevalensen överskattats skulle möjligen kunna vara att vissa 
av respondenterna förknippar AST med andra typer av neuropsykiska funktionsnedsättningar 
som exempelvis ADHD (Attention deficit hyperaktivity disorder) och inkluderat dem i sina 
skattningar. Enligt Socialstyrelsen förekommer samsjuklighet med olika typer av 
neuropsykiska funktionsnedsättningar som exempelvis ADHD oftare hos barn med AST än 
andra, och i likhet med AST har prevalensen av diagnostisering av barn med ADHD ökat 
under de senaste åren (BUP, 2013, SOU, 2010).  
 
Det ska även poängteras att samsjuklighet med andra vanligt samexisterande eller 
näraliggande utvecklingsrelaterade problem inte har kartlagts närmare (Gillberg & Fernell, 
2014). Som tidigare beskrivits kan samsjuklighet dock ha betydelse för prevalensen av AST 
på olika sätt. Enligt Gillberg och Fernell (2014) förklaras en betydande del av 
prevalensökningen av att diagnosen AST ställs för barn som endast har lindriga drag av 
autism, men en annan huvudsaklig problematik, som till exempel ADHD eller nedsatt 
språkförmåga. En orsak till detta skulle vara att kliniker föredrar diagnosen AST eftersom det 
ger bättre stödåtgärder för barnet. Också Leonard et al., (2010) har gett exempel på hur 
diagnosen AST kan ställas felaktigt för näraliggande tillstånd, vilket skulle kunna leda till en 
felaktig ökning av prevalensen av AST. Om de näraliggande eller oftast samexisterande 
diagnoserna ökar måste denna risk åtminstone beaktas. 
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Resultatet av faktoranalysen visar på tre bakomliggande faktorer. Två av dem handlar om 
förändringar som har stor betydelse för personer som arbetar med diagnosticering av AST – 
förändrade eller förbättrade diagnosticeringsmetoder samt förändrade kliniska definitioner. 
Litteraturen visar också att förändringar i vilka verktyg som används i vissa fall kan förklara 
en mycket stor del av ökningen (Williams et al., 2006). Förändrade definitioner har förstås 
också betydelse i ett större sammanhang, till exempel för hur AST beskrivs i media och för 
skolors och förskolors verksamhet. I förlängningen påverkas sannolikt allmänhetens 
uppfattningar också av hur AST definieras kliniskt. 
 
Den tredje faktorn är den allmänna kännedomen om AST hos allmänheten, men också inom 
skola, förskola och BVC. Även den här förklaringen har lyfts fram i litteraturen, men det är 
oklart hur stor effekt den har. En ökad allmän kännedom kan påverka prevalensen på olika 
sätt. Föräldrar, skolpersonal och andra som kommer i kontakt med barn blir möjligen bättre på 
att känna igen symptom och beteenden som kan tyda på AST vilket ökar sannolikheten att de 
tar kontakt med vården för en utredning (Leornard et al., 2010; Wing & Potter, 2002). En 
annan förklaring kan vara att det uppstår en trend, där kännedom om AST kanske leder till 
olika satsningar, möjligheter till stöd och så vidare. Detta skulle kunna leda till att föräldrar 
eller förskolepersonal aktivt försöker få en diagnos ställd på ett barn som upplevs som 
problematiskt. I enkätens öppna fråga tas just det här upp som en förklaring, till exempel 
nämns ”behov av diagnos för att få stöd”, ”överdiagnosticering pga jobbiga barn”, 
”påtryckningar av ekonomiska och andra skäl från föräldrar”. De som har svarat på den 
öppna frågan anger i stort sett samtliga förklaringar som i första hand rör andras (föräldrar, 
vårdpersonal) intressen mer än själva barnets, att det är en "populärdiagnos", "ett enkelt svar 
att diagnosticera", eller att ”just nu försöks allt förklaras med AST”. Den ökade prevalensen 
skulle alltså delvis kunna förklaras av till exempel skolans behov av diagnosen, och inte i 
första hand barnets.  
 
En reflektion under det här arbetet var att de flesta forskare betonar betydelsen av att 
diagnosen ställs endast när den orsakar en signifikant funktionsnedsättning hos barnet. Idring 
et al., (2014) redovisar en 250% ökning av prevalensen för barn mellan 2 till 17 år under åren 
2001-2011 i Stockholm. Andelen barn med normalbegåvning bland de som fick diagnos var 
omkring 75%, vilket är en mycket stor andel. Det är möjligt att åtminstone en del av dessa 
barn inte skulle uppfylla diagnosen om diagnosticeringen gjorts på ett annat sätt, eller utifrån 
andra kriterier. Diagnosen ställs också för allt yngre barn, med motiveringen att stödåtgärder 
är effektivare om de sätts in i tidig ålder. Forskning har dock visat att risken för feldiagnos är 
stor för små barn. Sammantaget visar det här på stora brister i diagnosticeringen.  
 
Metoddiskussion 
Studien har genomförts med relativt få deltagare från endast två olika högskolor. Ett bredare 
urval hade varit önskvärt, men var inte möjligt på grund av den begränsade tiden. Särskilt kan 
resultatet av faktoranalysen ha påverkats, eftersom antalet individer är något lägre än vad som 
vanligen rekommenderas. Det finns tumregler som anger 150 eller 300 individer som 
minimum beroende på omständigheterna. Materialet uppfyller dock den viktigaste tumregeln 
att antalet individer ska vara minst fem gånger fler än de ingående variablerna (Borg & 
Westerlund, 2008). 
 
Slutsatser 
Sett till de enskilda förklaringarna i enkäten så framgår det att respondenterna anser att ökad 
kunskap och medvetenhet om AST har haft störst betydelse för förändringar i prevalensen. 
Det stämmer också överens med litteraturen, som visar på en allt intensivare forskning kring 
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problematiken och ökade ansträngningar från samhällets sida för att förbättra livet för 
drabbade barn och deras anhöriga. Det framgår dock att det finns en utbredd tveksamhet till 
diagnosticering av AST i den utsträckning som respondenterna uppfattar att den har. Delvis 
kan tveksamheten kanske förklaras med att studenterna överskattar prevalensen. En utbredd 
uppfattning verkar vara att diagnosen ”missbrukas” på olika sätt, den ställs för att föräldrar 
efterfrågar den eller för att det är en bekväm diagnos för vårdpersonalen. Att den 
uppfattningen bland respondenterna finns är förstås ett problem, särskilt med tanke på att 
åtminstone några av dem snart kanske kommer arbeta med AST. 
 
Det är troligt att studenterna, förutom genom sin utbildning också kan ha påverkats av den 
stora uppmärksamhet som AST fått i medier, internet och bland allmänheten. Som exempel 
på AST:s genomslag på internet kan nämnas att en Googlesökning på ”autism AND vaccine” 
ger över 9 000 000 träffar, vilket visar det mycket stora intresset endast för den frågan. De 
utbredda missuppfattningar som sprids på liknande sätt kan förstås leda till att många barn 
utreds i onödan, vilket kan skapa oro och stigmatisering. För att undvika detta borde 
diagnosticeringen bygga på mycket säker kunskap, med minimala möjligheter för inflytande 
från andra intressen än själva barnets. Åsikterna om den nuvarande situationen som redovisas 
i den här studien och exemplifieras i psykologstudenternas svar visar att det finns vissa 
problem, både med att definiera och utveckla metoder för AST med vetenskapligt stöd, men 
också med att skapa förtroende för diagnosen. 
 
Förslag till framtida studier 
Det pågår en ganska omfattande forskning om AST, både om orsaker till tillståndet och 
effektiviteten av olika åtgärder, men också om den ökande prevalensen. Det verkar däremot 
som att det saknas forskning kring en del av de kontroversiella uppfattningarna som 
presenteras i den här studien, till exempel om det förekommer systematisk 
överdiagnosticering. Som redan nämnts skulle en motsvarande undersökning med 
yrkeserfarna personer som har erfarenhet av diagnosticering av AST vara mycket intressant. 
Men det är möjligt att det skulle vara svårt att genomföra, eftersom studien delvis antyder att 
prevalensökningen inte helt kan förklaras med en verklig ökning av AST vilket skulle kunna 
tolkas som kritik. Det skulle även vara intressant undersöka bakgrunden till de diagnoser som 
ställts vid olika tidpunkter, till exempel genom intervjuer med föräldrar och skolpersonal, som 
skulle kunna visa om uppfattningen att det finns bakomliggande motiv stämmer.  
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Appendix  1  
	  

• Terminer på psykologutbildningen 
• Ålder 
• Kön  
• Hur väl känner du till diagnoskriterierna för AST i DSM-IV och DSM-IV-TR? (1 = inte alls, 7 = mycket 

väl) 
• Hur väl känner du till diagnoskriterierna för AST i DSM-5? (1 = inte alls, 7 = mycket väl) 
• Hur väl känner du till diagnoskriterierna för AST i ICD-10? (1 = inte alls, 7 = mycket väl) 
 

• Ungefär hur stor tror du prevalensen för AST var i Sverige år 2011, angivet i procent av barn i respektive 
åldersgrupp?  

          barn 0-5 år                 barn 6-12 år        barn 13-17 år 
 

• Ungefär hur mycket tror du prevalensen för diagnostisering av barn i åldrarna 2-17 år med AST ökade 
mellan 2001 och 2011 i Stockholm?  
 

• Vad av följande tror du kan ligga bakom den ökade prevalensen under de senaste 10-15 åren? (1 = förklarar 
mycket lite av ökningen, 7 = förklarar en mycket stor del av ökningen): 
 

• Kriterierna för diagnoser inom AST har förändrats under den angivna tiden 
• Definitionen av AST har blivit bredare och inkluderar fler störningar/problem 
• I DSM-5 används inte längre benämningen genomgripande utvecklingsstörningar utan enbart 

paraplybegreppet autism.  
• Mer tillförlitliga diagnostiseringsinstrument (standardiserade mätskalor) har utvecklats under den angivna 

tiden. 
• Mer tillförlitliga utredningsmetoder (förutom de standardiserade instrumenten) har utvecklats under den 

angivna tiden. 
• Ökad allmän förståelse att autism i sig inte innebär något hinder för normalbegåvning. 
• Ökad medvetenhet om företeelsen hos allmänheten. 
• Ökad medvetenhet om AST i förskolan. 
• Ökad medvetenhet om AST i skolan.  
• Ökad medvetenhet om begreppet hos personal på BVC. 
• Förbättrade processer i övrigt för att identifiera och diagnosticera barn med AST, som till exempel 

samordning mellan BVC, förskola, skola, BUP. 
• En faktisk ökning av de tillstånd som omfattas av AST. 

 
• Jag tror att den ökade prevalensen beror på annat, ange vad. 
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Appendix  2  
	  
• Att det är populärt/enkelt svar att diagnostisera - läkare är benägna att medicinera (och då behövs en 

diagnos). 
• Jag tror att det har blivit en populär diagnos, den är bred och kan förklara mycket. 
• Att det är en populärdiagnos som går som allt annat i vågor. Just nu försöks allt förklaras med AST. 
• Annorlunda samhällsklimat har ökat svårigheter allmänt i samhället. Ökade klyftor socioekonomiskt. Barn 

mår sämre och man vill förklara detta med AST diagnoser.  
• En bekväm och enkel förklaringsmodell för att förstå barn som vi inte vet hur vi ska hantera, passar i tiden. 
• Diagnoser är mer eller mindre i ropet under olika tidsperioder, vilket påverkar vilka glasögon utredare har 

på sig. 
• Förändring i kriterier > ökad uppmärksamhet/medvetenhet, debatt i media > ökad diagnostisering. 

Läkemedelsföretags inverkan. 
• Utökade kriterier för AST dvs. fler inkluderas i diagnosen. Ökad uppmärksamhet i media. 
• En smalare norm för vad som anses ligga inom ett "normalt" utvecklingscentrum. Tidiga dagisstart med 

långa dagar > sämre anknytning till viktiga anknytningspersoner > sämre förmåga att läsa av sociala 
situationer. 

• En snävare bild generellt sett av hur man "ska" vara för att passa in. Ökad press på att vara social i 
samhället. Jag har en känsla av att samhällsklimatet, speciellt för barn och unga, har blivit hårdare. 

• Ökat krav på socialt samspel. Krav på utåtriktning. 
• Påtryckningar av ekonomiska och andra skäl, från föräldrar som vill ha extra stöd i skolan för sina barn. 
• Jag tror att vi med nedskärningar vill diagnostisera fler barn eftersom fler barn får svårt att klara sig. Gäller 

särskilt högfungerande "på gränsen". 
• Behöver ofta en diagnos för att få stöd och hjälp i skolan. Ibland tror jag att det gör att man hellre sätter 

diagnos än låter bli. 
• Ökat benägenhet att diagnostisera, behov av diagnos för att fä rätt till stöd i skola och hälso-sjukvård. 
• Ett ökat krav på diagnos för att få resurser till extra stöd, även fast det rent formellt inte ska behövas. 
• Mer medvetenhet om vad autism är leder till att mer föräldrar söker hjälp. Men också säkert att man får mer 

tillgång till resurser (hemma/skolan) om man har diagnosen autism. 
• Brist på hänsyn till relationella förhållanden i familj och skolmiljö. 
• En ökad individualisering, barn istället för skola och föräldrar beskylls för problem. 
• Vi lever i ett paradigm där vi ofta använder neuropsykiska problem som förklaringsmodell till skillnad från 

för 25 år sedan då det mesta förklarades av föräldrar. 
• Överdiagnosticering pga. “jobbiga barn”. 
• Överdiagnosticering. 
• Ökat fokus och tänk runt diagnoser och kategorisering inom vården. 
• Avstigmatisering. Positiva förebilder. 
• Att man upptäckt att det kan ta sig olika utryck hos pojkar och flickor tror jag spelar stor roll. Även om 

detta inte återspeglas i diagnoskriterierna så finns kunskaper hos kliniker och i litteraturen. 
• Diagnoser som samverkar bio psykosociala koncept: deras synlighet samt kunskap om (..) kan få effekten 

att fler diagnostiseras osv. Till dess att en backlash sker och diagnosbegreppet omdefinieras. 
• Ökade symptom kan bero på annat bakomliggande. 

 


