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MARINA & EMELIE
ETT ORD FRÅN REDAKTÖRERNA

ett ord från
redaktörerna
Page of Mind är äntligen tillbaka - och det är vi
så glada för!
Med temat På spektrumet vill vi försöka
uppmärksamma och belysa hur det är att vara
tjej eller kvinna med autism, ADD och ADHD.
Det är ett perspektiv vi tycker saknas i
samhällsdebatten och där man kan se att
forskningen sedan länge släpat efter.
I detta rykande färska nummer, hittar du allt
från intervjuer och personliga porträtt, till
inspirerande berättelser och kreativa texter.
Alla av och med fantastiska kvinnor vars röster
vi har fått äran att lyfta fram.
Och vad kan vara bättre än att lansera nya
Page of Mind på självaste Internationella
Kvinnodagen?
Hoppas att ni ska gilla numret lika mycket som
vi gör!
Varma vårhälsningar,

Marina Åström
& Emelie Conrad
REDAKTÖRERNA
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NÄRSTÅENDE
MED ADD

ÖRUB ENERI

Jag fick ett mail med en fråga om jag I min närhet hade
någon med diagnosen ADD/ADHD. Om så var fallet skulle jag
vilja skriva något om mina erfarenheter. Och jo, visst
stämmer det bra att jag har personer nära mig, som har fått
diagnosen ADD.
Det är väl lika bra att erkänna det med en gång – jag förstår
inte diagnosen. Min anhörig, Ella, var en vanlig liten tjej fram
tills hon var 8 år gammal. Hon hade i och för sig sina egna
idéer om hur man skulle klä sig, men hon var väldigt
uppmärksam på omgivningen, knöt många kontakter i
omgivningen med vuxna såväl som barn. Det verkade som om
hennes mantra var om det inte lyckas på första försöket, så
testar jag igen, och igen. Det gällde allt ifrån klättra i träd,
klippa fint eller lära sig att läsa. Det var en sak till som
skiljde henne från andra i hennes ålder, hon hade lite svårt
att knäcka läskoden. Däremot var hon rakbladsvass när det
gällde matematik. Lärarna i skolan var inte så oroliga över
det, men sa att det där med kläderna kunde göra att Ella i
framtiden skulle bli mobbad.
Ella var en rolig, trevlig person med många, många sociala
kvalitéer. Helt kort, vi var många som mycket gärna umgicks
med henne.
Så skulle familjen flytta till en ny stad och Ella tappade helt
fotfästet. Hennes mamma beskrev det som om hennes
dotter blev som förbytt. Ella var fortfarande som vanligt
hemma, men började uppföra sig illa mot andra barn, i skolan
satt hon helst under skolbänken och hon sägs ha stuckit
andra barn med pennor.
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NÄRSTÅENDE MED ADD

ÖRUB ENERI

Mamman trodde till slut att Ella var deprimerad och tog
henne till en psykolog, men Ella vägrade att prata om hur hon
kände sig.
Skolarbetet gick inget vidare eller var rättare sagt
katastrofalt. Ella som tidigare varit väldigt, väldigt social
slöt sig också inåt.
Efter några år flyttade Ella och hennes mamma tillbaka till
staden där de bott tidigare, men det var som om något gått
sönder i Ella.
Även om hon nu fick vänner var det som om hon inte förstod
det. Hon kunde säga om sig själv att hon var ensam och inte
hade några vänner alls, trots att hon umgicks med flera
personer från hennes skola. Hon verkade dessutom mer och
mer leva i sin egen värld. Där hon inte hade läs- och
skrivproblem utan i själva verket läste otroligt snabbt.
Eftersom Ella inte verkade ta till sig att hon hade problem i
skolan förvärrades situationen markant. Det blir ju väldigt
svårt när man lever i en bubbla att man faktiskt kan läsa och
skriva, trots att verkligheten är en helt annan. Man kan ju
inte lämna in skoluppgifter, dels därför att man kanske helt
enkelt inte förstår dem och dels för att det skulle avslöja den
hemska sanningen att jag inte kan läsa.
Under uppväxten har Ella många, många vårdkontakter och i
många fall resulterar det i ingenting. Det är som om vården
står handfallna och helst vill att det hela hamnar någon
annanstans än just hos dem. Till slut får Ella en möjlighet till
utredning, som inte slutar mitt i och det konstateras att hon
lider av ADD.
När jag tittar på nätet verkar det vara svårt att få grepp om
vad det egentligen innebär för Ella. Det är också extremt
svårt att ta till sig den diagnosen om man tänker på hur Ella
var som barn.
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NÄRSTÅENDE MED ADD

ÖRUB ENERI

Eller fanns det tecken redan då? Men inte kan väl en egen
klädstil, som barn vara en indikation på att man har en
diagnos? Hur var det med svårigheten att knäcka läskoden?
Var det dyslexi? Jag har för mig att Ellas mamma redan tidigt
försökte testa Ella på läsandet, men enstaka ord verkade gå
bra. De var tom hos en optiker om jag inte kommer ihåg fel,
men de hittade tyvärr inget synfel, som skulle kunna förklara
svårigheten att läsa. Först när Ella var i de sena tonåren
konstaterade en annan optiker att Ella behövde läsglasögon
som komplement till sina vanliga glasögon för sin närsynthet.
Under senare delen av skolan fanns det ansatser till att Ella
skulle få hjälp, men frågan från skolan var ofta – och vad
behöver du hjälp med?Som Ella sa, om jag visste det kanske
jag inte hade behövt hjälp. Med andra ord, ibland behöver man
hjälp att sortera och beskriva vad man behöver hjälp med och
sedan få pröva olika alternativ. Ella har haft oturen att ha
bytt mellan olika städer och skolsystem. Inte alla särdeles
bra. Det jag förstått av Ella så har den vanliga kommunala
skolan fungerat bäst, medans diverse privata alternativ har
fungerat sämre.
Från ett utanför perspektiv tycker jag mig se att just Ella
hade mått bäst av att inte flytta, av små grupper med hög
lärartäthet och av lugn och ro.
Jag håller tummarna för att Ella lyckas få fast mark under
fötterna och därmed en möjlighet att hitta möjlighet till ett
bra vuxenliv. Nu så här i årsskiftet skulle jag vilja skicka en
hälsning till er om ett fint nytt år.
/ Tanten
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DIAGNOSERNA SOM KASTAT OM
LIVET HELT

MYNONA

Jag har gått från förskoleklassen upp till högskola med en
känsla av att inte passa in, en känsla av att vara annorlunda. En
känsla av att vara en alien som är född på fel planet. Det var dock
inte förrän efter högskolan som jag äntligen träffade en kurator
som skulle förändra livet ganska drastiskt. Under vårt första
samtal frågade hon mig om jag funderat på om jag har diagnoser,
specifikt då adhd och autism. Ja, det är en tanke som slagit mig
och skulle kunna vara en förklaring till mycket. Skickades vidare
till utredning och efter nästan ett år, på luciadagen 2019 fick jag
svaren jag efterfrågat väldigt länge. Jag fick svart på vitt att jag
har asperger och adhd, det är inget fel på mig utan jag har
diagnoser och behöver anpassningar. Det är världen som inte är
anpassat efter oss på spektrumet. Väldigt skönt att få svar men
det skulle inte enbart vara glädje i detta besked. Mina föräldrar
som jag haft en okej relation med, vände helt och tog direkt
avstånd från mina diagnoser och trodde inte alls på det. Detta
skulle inleda ett år med mycket konflikter och att jag vantrivdes
hemma. Till slut sökte jag upp LSS handläggare med hjälp av
habiliteringen och fick först bo varannan helg på ett
korttidsboende. Sen kom dock den stora smällen, jag fick en
lägenhet på ett lssboende och då urartade allt. Mina föräldrar
ville inte alls acceptera detta och ansåg att jag inte har dessa
behov. De sa där och då upp kontakten med en del ord som sårar
och följer mig idag när jag nu kämpar med en depression. En
depression som inneburit ett självmordsförsök och inläggning i
fyra veckor på en psykiatrisk avdelning. Hela livet vändes upp
och ner men det har varit en del positivt också. Jag har en större
förståelse för mig själv och kan se att jag mår bättre utan mina
föräldrar även om det vissa dagar är extremt tufft. Jag hoppas i
framtiden kunna hjälpa andra och hoppas att ingen hamnar i
samma sits som mig. Det är en lång process med mycket känslor
och tankar kring diagnoserna. Men man måste låta det ta tid och
landa i det. Det kommer vara frustration, sorg, glädje och alla
möjliga känslor men det viktiga är att du är bra som du är! Låt
ingen trycka ner dig och kom ihåg det är inte fel på oss som är på
spektrumet!
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SMÅ RÖDA
GODISBITAR OCH
DUBBLA
NEGATIONER
EBUAT-REDNAS ANNAH

Det var vad jag hade att vänta i frågeformuleringarna på
tentan som skulle släppas imorgon klockan tio. Regnet
smattrade på fönsterrutan och dimman låg tät därute, precis
som den gjort de senaste veckorna. Jag hade önskat att
solen skulle kika fram, och att molntäcket kanske skulle
lägga sig tillrätta över solnedgången. Kanske skulle täcket
bädda ner den förgångna dagen i ett mörker som var helt
olikt det mörker som nu målade himlen i gråa toner, ett
mörker som helt naturligt följde efter en solnedgång. Kanske
skulle jag då ha en gnutta hopp inför tentan som komma
skulle.
Jag visste att jag hade pluggat alldeles för mycket inför
tentan. Efter att jag nästan stirrat mig blind på
exempeltentorna från tidigare terminer gav jag upp två dagar
innan den skulle släppas. Det fanns inte mycket mer jag
kunde göra. Istället övade jag på att förstå negationer i
vardagliga sammanhang, där jag satt med hörlurar för att
stänga ute min sambos snarkningar.
“Inga röda godisbitar kan vara små.”
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SMÅ RÖDA GODISBITAR OCH
DUBBLA NEGATIONER

EBUAT-REDNAS ANNAH

Jag stirrade på pappret framför mig, där min sambo igår kväll
skrivit ett antal exempel på negationer och dubbla
negationer, som jag med min diagnos Asperger’s syndrom,
skulle försöka tolka. Min hjärna gick på högvarv och jag slöt
ögonen för att alla intryck runtom skulle försvinna, eller
åtminstone dämpas. Efter en lång stund kom jag fram till att
det inte var någon idé att ens försöka, för även om jag lyckas
förstå en mening som denna så varar den vetskapen bara i
några sekunder. Sedan hörde jag min sambos andning, en
penna falla, bygget utanför de ljudisolerade fönstren, och då
var jag tillbaka på ruta ett.
Så tiden flög förbi den där morgonen i januari, utan att jag
kom någonstans med mina negationer. Dimman låg ännu tät,
och jag vågade inte hoppas på någonting annat inför
morgondagen. Men när jag hörde fågelkvitter långt bort i
fjärran, och det gick att skymta kvällssolen bakom det tunga
molntäcket, så tillät jag mig nästan att hoppas.
Men så intalade jag mig själv: “att inte hoppas är att inte bli
besviken.” Sedan fnissade jag lågt, för att inte väcka min
sovande sambo.
Dubbla negationer.
av Hanna Sander-Taube
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AGÅBNELLYG-GNITNALP ANNA

Att vara inom autismspektrumet är en väldigt individuell
upplevelse där ens resurser och begränsningar tar sig
uttryck i både inre och yttre form. Min egen upplevelse av
mina diagnoser är inte alltid i samklang med andra personers
syn på det. Omgivningens förståelse är en viktig komponent
för att vardagen ska fungera. Jag har massor av styrkor och
resurser – problemet är att många av dessa inte hjälper mig
att klara av vardagen på ett bra sätt. Jag är bra på att skriva
men skriftliga förmågor lagar inte maten och sätter den på
bordet. Jag kan tyda byggbeskrivningar och bygga ihop saker
och även om det ger mig goda möjligheter att sätta ihop
möbler så gör det inte kollektivtrafiken mer tillgänglig och
jag är grymt duktig på att organisera men det underlättar inte
den långa processen av tvättningen. Jag har väldigt ojämna
förmågor och det är ett karaktäristiskt drag för personer
inom autismspektrumet. Att ha autism handlar också om att
ha en mer tydlig ojämn energi. Det jag klarade av igår kanske
inte är en möjlighet idag men jag kanske kan göra det nästa
vecka. Så att få andra att förstå att mina förmågor många
gånger är beroende av dagsform är en stor del av min vardag
– jag skulle vilja påstå att det är ett av de större yttre
problemen med autism; andras uppfattningar och bristande
insikt.
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FÖRSTÅR VI VARANDRA?

AGÅBNELLYG-GNITNALP ANNA

För många tjejer yttrar sig autism ofta i andra typer av
psykisk ohälsa såsom ätstörningar eller självskadebeteende.
I mitt fall blev ätstörningen min väg mot diagnoserna och
säga vad man vill men man ska inte ”nästan behöva dö” för
att hitta rätt stöd. Dock är det verkligheten för speciellt
tjejer då uppfattningen av NPF-diagnoser baseras på hur
killar exemplifieras. Killar uppfattas oftast som högljudda
och deras svårigheter tar en helt annan plats i förhållande till
andra – medan tjejers svårigheter oftast inte märks lika
tydligt då de oftast upplevs som tysta och tillbakadragna.
Detta gäller givetvis inte alla men det har absolut stämt in på
mig. Tyst, blyg och inte särskilt problemskapande för min
omgivning. Dessa skillnader bidrar troligtvis till att tjejer
oftast diagnostiseras sent eller får fel diagnos. Jag har ju
inte forskat inom det men erfarenheterna med kompisar med
samma diagnos som jag är att de många tjejer i min
omgivning har felbehandlats av vården på grund av
kunskapsbristen i skillnaderna mellan killar och tjejer. Även
om det finns noterbara skillnader mellan killar och tjejer; där
killar i större utsträckning får diagnos tidigare så får man
komma ihåg att det kan finnas lika stora skillnader mellan två
tjejer. Autismdiagnosen är grunden men sedan finns det lika
många upplevelser som antal diagnostiserade (eller
odiagnostiserade). I min omgivning har jag personer av olika
ålder, kön och ursprung och vi är alla olika med egna
individuella förmågor och begränsningar. Det fina med den
grupp jag tillhör är att vi hjälper varandra. När någons
begränsningar blir för svåra kan någon annans styrka bli ett
stöd. Jag tror det beror på att vi är öppna med varandra och
är väldigt tillåtande. Inget är konstigt för oss. Vi förstår
varför någon inte orkar använda pratande ord ibland eller
varför man inte orkar att vara med. Den förståelsen önskar
jag fanns hos de personer som jag med stor värme kallar för
normalstörda – alltså personer utan diagnoser. För många
gånger är våra begränsningar byggda av vår omgivning och
deras syn på hur det borde vara. Jag möter många personer
som absolut vet hur det borde vara och inte har några
problem att tala om det för mig eller andra.
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FÖRSTÅR VI VARANDRA?

AGÅBNELLYG-GNITNALP ANNA

FÖRSTÅR VI VARANDRA?
VI TALAR FAKTISKT SAMMA SPRÅK
MEN FÖRSTÅR ÄNDÅ INTE VARANN
FASTÄN JAG FÖRKLARAR
SÅ GOTT JAG BARA KAN
MEN ANTINGEN LYSSNAR INGEN
ELLER TROR JAG HITTAR PÅ
VAD ÄR DET DÅ FÖR MENING
ATT FÅ ANDRA ATT FÖRSTÅ?
OCH VARFÖR SKA JAG GÖRA
PRECIS SOM ANDRA VILL?
NÄR DET ÄNDÅ ALLTID KÄNNS
SOM ATT JAG ALDRIG RÄCKER TILL?
MEN INGEN SER DET KAOS
SOM RÅDER INUTI
OCH KAN MAN INTE SE DET
DÅ ÄR DET NÅT MAN STRUNTAR I
VAD BRA DET SKULLE VARA
OM DET SYNTES UTANPÅ
DÅ SLIPPER JAG FÖRKLARA
DÅ SKULLE NI FÖRSTÅ
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FÖRSTÅR VI VARANDRA?

AGÅBNELLYG-GNITNALP ANNA

”Jag är allergisk mot nötter. speciellt mänskliga”
Alla personer, oavsett funktion har en given plats och genom
att lära känna sig själv; vad är jag bra på? Vad är mina
svårigheter? Hur kan jag be om hjälp? Genom att lära känna
sig själv kan man fungera lite som sin egen advokat. Sen
finns det krassa faktumet att hur mycket man än står upp för
sig själv och sina förmågor så kommer det alltid finnas
personer som inte vill eller kan förstå. Bästa lösningen? Jag
är nötallergiker – detta är mänskliga nötter = är man allergisk
så ska man hålla sig borta från det (vid nötallergi gäller det
både ätbara och mänskliga)
En av svårigheterna med att ha autism och ADHD är att det
inte märks utanpå. Det syns inte förrän jag redan är i en
stressnivå jag inte kan hantera; för då börjar jag stimma.
Problemet med de osynliga begränsningarna blir då att
omgivningen har en tendens att sätta normerande krav
utifrån ens ungefärliga uppskattade ålder. ”Du är vuxen och
borde klara det” ”du ser inte alls autistisk ut” ”Du kan om du
vill” ”Du är bara lat”. Uppfattningen är att det måste synas
för att vara ett problem för om jag bryter benet är det väldigt
lätt att få anpassningar och ingen skulle ha mage att kräva
av en person med ett brutet ben att gå ordentligt.
Normalitetskravet är en tung börda som man behöver kämpa
mot varje dag. Samtidigt vet jag att jag har förmågor som
andra inte har.
En annan vanlig fördom om just autism är att vi saknar
känslor och empati vilket är så långt ifrån sanningen det bara
går att komma. Vi har tillgång till hela känsloregistret;
problemet är att vi inte alltid kan reglera hur vi hanterar dem.
Vilket oftast kan leda till maximal glädje men också en stor
mängd ilska även över saker som andra uppfattar som
småsaker.
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FÖRSTÅR VI VARANDRA?

AGÅBNELLYG-GNITNALP ANNA

Mitt sätt att hantera min situation med autism, ADHD och
atypisk anorexi är att skriva. Jag skriver mängder av texter
på rim för att få andra att förstå hur det kan kännas för mig i
olika situationer. Mina texter är mitt språk när jag inte orkar
använda det talade ordet och jag har även skrivit tre böcker.
Om man vill läsa det jag har skrivit eller vill ställa en fråga så
kan man gå in på min Facebook; Annas Diktprenumeration –
där kan man skicka meddelanden om man vill.
Om man upplever att ens vardag inte fungerar, på ett eller
annat sätt, så kan man söka sig till sin närmaste
allmänpsykiatriska mottagning för det är verkligen inte
pinsamt. Att be om hjälp är första steget i rätt riktning. Sen
får man komma ihåg att alla svårigheter en person upplever
inte behöver vara en del av en diagnos MEN det betyder inte
att man inte behöver göra något åt det. Allt som upplevs som
problem ska alltid lösas även om det inte har ett namn. Alla
personer har områden där ens förmågor inte är tillräckliga
men jag vet också att alla personer har förmågor som kan
vara till hjälp för andra.
/ Anna Planting-Gyllenbåga
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JAG ÄR INTE BARA ORD

AGÅBNELLYG-GNITNALP ANNA

JAG ÄR INTE BARA ORD
ALLA DESSA ORD I DENNA TJOCKA BOK
SKILJER AGNARNA FRÅN VETET OCH EN
VANLIG FRÅN EN TOK
DOM KLASSAR ETT BETEENDE SOM
OFTAST INTE FÖRSTÅS
SEN MATCHAS MAN MED ORDEN SOM
SÄGER ”DU HAR EN DIAGNOS”
MEN ALLA DESSA ORD OCH NEGATIVA
ADJEKTIV
SKA INTE FÅ STYRA HUR NI SER PÅ MIG
OCH PÅ MITT LIV
FÖR OM NI STANNAR UPP OCH VERKLIGEN
TAR ER TID
KOMMER NI ATT LÄRA KÄNNA EN
ALLDELES EGEN INDIVID
FÖR BORTOM ALL TEXT OCH INNANFÖR
MITT SKAL
FINNS SÅ MYCKET MER ÄN EN
DIAGNOSMANUAL
FÖR ÄVEN OM JAG HAR ADHD ELLER
BLIVIT KLASSAD SOM AUTIST
SÅ KAN MAN HA MÅNGA FÖRDELAR, DET
BEHÖVER INTE VA EN BRIST
FÖR JAG KAN KLARA MYCKET, JAG ÄR JU
INTE HELT INVALID
JAG KOMMER BARA ATT BEHÖVA ER
FÖRSTÅELSE OCH TID
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EN VIT LITEN STRUMPA

EN VIT LITEN STRUMPA

AGÅBNELLYG-GNITNALP ANNA

SOM EN VIT LITEN STRUMPA
I EN KLÄDHÖG MED RÖTT
KÄNNER JAG MIG UDDA
OCH IBLAND UTSTÖTT
RISKERAR ATT FÄRGAS
ATT HELT BYTA OM
BARA FÖR ATT VARA
PRECIS SOM DOM
MEN JAG VILL ATT DOM RÖDA
SKA SE ATT JAG ÄR VIT
ATT DOM SKA SE OCH KÄNNA
ATT JAG OCKSÅ HÖR HIT
FÖR JAG SER PÅ VÄRLDEN
PÅ MITT EGNA SÄTT
OCH INGEN SKA SÄGA
ATT DET ÄR FEL ELLER RÄTT
FÖR HUR SKA MITT RÄTTA JAG
KOMMA FRAM OCH TA FORM
OM DET ALLTID SKA STYRAS
AV DET SOM ÄR NORM?
SÅ LÅT MIG FÅ VARA
PRECIS DEN JAG ÄR
DET ÄR INTE MYCKET
OCH DET ÄR ALLT JAG BEGÄR
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ATT DEJTA MED
AUTISM

NESNEJ ADNIL

För fem år sedan tog mitt senaste förhållande slut. Först
efter fyra år, med en hel del terapi och tårar, och
även ett andra försök till att få det att fungera med mitt ex,
så bröt vi för gott i februari förra året. Efter det
har jag nätdejtat via olika appar. Och det har verkligen inte
varit enkelt, dels på grund av min autism, men
också för att det helt enkelt finns riktigt kassa människor
därute. Tro mig, jag har antagligen stött på de
flesta av dem!
Under det här året har jag lärt mig en hel del om mig själv.
Men jag har även lärt mig mycket om hur
andra människor fungerar. Mycket av det jag sett och hört är
inte logiskt i mitt huvud. Fast dejting är nog
inte så logiskt, egentligen.
Till exempel: varför är man bara inte ärlig med vad man söker
efter och vad man vill ha? Det har hänt så
många gånger att jag gått på dejt med människor som skriver
i sina presentationer att de letar efter sin
stora kärlek, att de vill ha något seriöst eller liknande. Och
det är ju vad jag letar efter också! Så: man går
på dejt, det är riktigt trevligt, och det kanske blir en kyss
eller två i slutet av kvällen. Dagen efter kommer
det ett meddelande. "Jag hade jättetrevligt med dig igår, men
jag är egentligen inte ute efter något seriöst
just nu." Ursäkta mig? Varför skrev du då det i din
presentation? Sånt har jag verkligen svårt att förstå!
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Öppenhet och ärlighet har alltid varit viktigt för mig i alla
relationer jag haft, både vänskaper och
förhållanden. Att man säger det man menar och menar det
man säger. Och det är jag ganska säker på att
det har med min autism att göra. Har man svårt med det
sociala samspelet så är öppenhet och ärlighet
väldigt viktigt för att man ska kunna känna sig trygg i sociala
situationer.
Sen är det hela grejen med att swipea höger eller vänster,
som de flesta dejtingappar använder sig av idag.
Jag har en speciell taktik för det. Först kollar jag igenom
personens bilder. Om jag är attraherad av dem
fysiskt, vilket nästan alltid är fallet, så kollar jag om de har
en vettig presentation som antingen gör mig
mer intresserad av att lära känna dem eller som får mig att
skratta. Om de har det, så swipear jag höger,
vilket betyder ja. Har de inte något av de två kriterierna, så
swipear jag vänster, alltså nej.
De flesta andra personer som använder dejtingappar verkar
inte riktigt bry sig om sånt. Det har hänt
många gånger att jag har matchat med en person, och sen
har de tagit bort matchningen direkt, utan att
ens prata med mig. Detta har jag också svårt att förstå.
Varför swipear du ja på en person om du inte ens
tänker skriva med dem?
Oftast tror jag att det handlar om att de inte läst min
presentation, där jag skrivit klart och tydligt att jag
endast vill ha ett förhållande. Men oavsett så är det ett
riktigt irriterande beteende för mig. Mest för att jag
liksom inte får något avslut på det hela. Jag får ingen
förklaring till varför jag helt enkelt inte dög för dem.
Sådant kan jag ha svårt att hantera. Otrygghet och att inte få
några svar eller förklaringar tror jag kan vara
ångestframkallande för de flesta, men framförallt för
människor med autism.
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Jag uppskattar det verkligen när folk påpekar, på ett vänligt
sätt såklart, när jag pratar för mycket om mig
själv eller när jag delar med mig om för mycket privata saker,
vilket jag vet att jag har en tendens att göra.
Men när jag inte får den feedbacken så blir jag väldigt osäker,
och börjar älta vad jag eventuellt kan ha
gjort för fel. Nu när jag har nätdejtat i nästan ett år så har
det ju blivit mycket ältande, såklart. För jag får
ju nästan aldrig den feedbacken från människor på
dejtingapparna. Matchningen bara försvinner, och så
får jag sitta där och undra över vad jag eventuellt gjorde för
fel. Det kan vara riktigt jobbigt ibland.
Det har hänt många gånger att jag har funderat över om jag
verkligen vill fortsätta dejta. Nu har det snart
gått ett år, och jag har inte varit på dejt med samma
människa mer än tre gånger. Nu börjar det bli ganska
frustrerande. Jag vill ju bara hitta någon att bli tillsammans
med, hur svårt ska det vara egentligen? Jag
hoppas bara att det ska visa sig att det var värt alla dåliga
dejter till slut.
Det är verkligen en ständig berg- och dalbana att dejta. Man
hittar en människa som man verkligen fattar
tycke för, och skriver med den ett tag. Kanske träffas man en
gång eller två. Och sen upptäcker man att
det inte kommer fungera, eller så hittar den människan en
annan. Då tappar man hoppet, och vill helst ge upp. Sen dyker
nästa intressanta människa upp. Så man bestämmer sig för
att ge det ett försök till. Och ett till. Och ett till. Sen
fortsätter det så, tills man förhoppningsvis hittar rätt. Jag
tror inte att jag har hittat rätt än. Men just nu har jag iallafall
lite hopp. Så håll tummarna för mig!
/ Linda Jensen
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DIKTEN SOM
ALDRIG BLEV INSKICKAD

Jag är en kvinna på 35 år. Jag har aldrig skrivit något för en tidning förut. Jag tycker om att skriva och har gjort det
sedan jag var barn, egentligen. Man kan väl säga att det är ett specialintresse.

Jag hade tänkt mig en poesitext, som första alster. Jag skrev en. Men jag kunde inte förmå mig att trycka på ”send”.
Efter åtskilliga genomläsningar kunde jag bara inte skicka den, för det gjorde för ont i mig att läsa det jag skrivit.
Dikten handlade om destruktiva relationer. Jag har läst att autistiska kvinnor har en ökad sårbarhet för att hamna i
destruktiva relationer. Min dikt handlade om det. För jag har haft två sådana relationer. Här kallar jag de H och E.

En kurator jag pratade med en gång, sa några ord som stannat kvar i mig: ”Verbala kränkningar är också en form utav
våld, Petra”. De orden blev en viktig pusselbit i det jag kämpade med. Jag har varit med om såväl verbala kränkningar,
som fysiskt våld. Jag har varit med om försummelse. Blivit förtigen, eller utsatt för ”silent treatment”, som det också
kallas. Såhär i retrospektiv, nu när jag vet att jag är autistisk (jag fick min diagnos när jag var 31 år), så blir det mer
tydligt varför jag fastnade i de relationerna. Jag är ur de nu, och jag var relativt ung då jag var med om det, men
länge gäckade det mig hur det kommit sig att jag fastnat med män som behandlat mig illa. Mina svårigheter att
avkoda kroppsspråk och ansiktsuttryck blev en ökad sårbarhet för mig i dessa situationer.

"Jag är skitdålig på ickeverbal kommunikation. Mina svårigheter att veta när det är läge att säga ifrån, att dra en
gräns, försvårade också dessa sammanhang."

Om H ställde en insinuant fråga, så svarade jag bara på tilltal. I terapi har jag förstått att den typen av frågor är

MYNONA

menade att förnedra och kontrollera. Till exempel började jag i en ny klass, på det program jag läste på universitetet.
Efter första dagen i skolan ville han veta ifall någon i klassen var snygg. Ja, det fanns väl några som var snygga,
svarade jag. ”Vill du ligga med någon av dem då?”, sa han sedan, argt. ”Det vet jag inte”, sa jag. Då blev han
rosenrasande. Jag skulle bara ha svarat nej, sa han. Allt annat var otrohet. I terapin har jag fått lära mig att jag inte
skulle ha svarat alls, utan istället frågat varför han ställde en så insinuant fråga och berättat för honom att han var
respektlös och att han kränkte mig.

Problemet för mig är, att varken hans, eller terapeutens ”rätta svar”, var något jag skulle kunnat ha kommit fram till
själv. När E bara var tyst en hel dag - gav mig ”the silent treatment” - fastän jag ställde frågor och försökte prata det har jag också förstått genom terapi - var en form av kontroll och kränkning. Då när det hände, undrade jag bara
vad jag hade gjort för fel. Jag minns hur ångestfyllt det var att inte kunna läsa av vad fan det var som hände. Men jag
visste inget sätt att bryta det. Jag tystnade istället. Att inte erbjuda någon mat på ett helt dygn, det förstår jag i
efterhand, är också en slags våld. Det visste jag inte då. Jag trodde bara att han hade dåligt med pengar. Men saken
är den, att ju hungrigare jag var, desto mer passiv blev jag. Jag orkade inte ta mina grejer och åka hem, fastän jag
mådde skit. Därmed utövade han kontroll över mig.
Jag säger inte att destruktiva relationer, inte är svåra för vem som helst att ta sig ur, det ligger i dess kärna.
Manipulation, kontroll, kränkningar och våld kan alla bli utsatta för. Som autistkvinna var det dock så fruktansvärt svårt
att begripa vad det var som skedde. Och att bryta mig loss. Jag kämpade ju med kommunikation i vanliga fall, och i de
här relationerna ställdes liksom allt på sin spets.

Idag är jag gift och har ett barn. Min PTSD är fortfarande med mig och visar sitt fula tryne, i, ibland harmlösa
situationer. Då får jag ångest, ibland panik, kanske blir jag arg, eller så bara gråter jag. Jag drömmer mardrömmar om
de destruktiva relationerna, min hjärna försöker bearbeta det jag varit med om. För det mesta lever jag trots detta ett
bra liv, där jag slipper vara rädd. Jag är älskad. Det går att hitta ut ur svärtan. Jag är inte förstörd, som jag länge
trodde.
Jag vill avsluta med att säga att om det gör ont i magen på dig, av att vara med en annan människa, så ska du försöka
berätta det för någon. När jag försöker minnas hur det kändes i de där situationerna, vilket är svårt eftersom hjärnan
förtränger smärtsamma minnen, så kan jag ändå återkalla känslan av magont. Min mage försökte varna mig. Det finns
kvinnojourer och du kanske har en vän, anhörig, eller annan person att anförtro dig åt. Känn efter i magen. Kränkningar
och våld hör inte hemma i en relation. Du är viktig och värdefull.
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Min tid i vården började tidigt, väldigt tidigt. När min mamma var gravid i vecka 26 så
gick hon på en rutinkontroll där det visade sig att jag var i så pass instabilt skick så de
behövde göra ett akut kejsarsnitt. Så jag föddes drygt tre månadader för tidigt och min
första tid inom intensivvården var kritisk. Med tanke på alla risker så hade jag oerhört
tur.

Jag utvecklades som förväntat under barndomen, var glad för det mesta och sökte
mycket trygghet av mina föräldrar. De var nyfikna och förväntansfulla inför
överraskningar, men jag var däremot lite mer ängslig av mig vid nya situationer. Allting
nytt var skrämmande och framkallade massvis av obehag och förtvivlan. Mina föräldrar
märkte att jag hade mina egenheter men de har alltid haft ett tillåtande
förhållningssätt och låtit mig få vara som jag är.

NOSSNAJ ADIRF

Under skolåren strävade jag ständigt efter mer kunskap och hade lätt för mig. Jag hade
också gott om vänner och en aktiv fritid. På de teoretiska lektionerna försökte jag
skapa min egen koncentrationsbubbla och kunde hålla fokus, men på idrotten minns jag
hur jag vid bollsporter hörde hur alla skrek och därefter såg jag att det hade blivit mål.
Jag hängde inte med i spelet och fick inte ihop rörelserna med varandra.

Det var som att det var en fördröjning för mig att processa och tolka alla intryck. Då
kanske det inte är så förvånande att det senare i livet blev svårt med bilkörningen. Jag
kände mig osäker i flera sociala sammanhang men tror inte att jag hade ord för de
diffusa upplevelserna. Jag skulle antagligen inte säga att något kändes fel men nu i
efterhand kan jag se att det skavde en del ibland.

Det tog sig ofta till uttryck i form av oro, stresskänslighet och insomningssvårigheter
högre upp i årskurserna. När jag blev allt äldre och förväntades klara mer kom allt fler
av mina svårigheter upp till ytan.

Jag upplevde fler motgångar och påfrestningar, min psykiska ohälsa ökade och jag blev
frustrerad över varför vissa saker bara ”inte gick”.

Jag var nog nära utmattning i flera

år inom både studie- och arbetsliv, till och från. Jag var nog också rätt så bra på att
försöka hålla ihop mig själv till varje pris vilket gjorde att det inte riktigt märktes och
istället förstärkes.

Jag förstod inte hur mitt fungerande kunde vara så ojämnt och skifta på det viset. Jag
ansträngde mig ju för fullt, eller? Under många år hade jag förknippat mina svårigheter
med mig själv som person. Umgåtts med tankar som allt som oftast ledde mig vilse.
Tankar om att vilja ändra sig till någon bättre och bli av med det som hindrade mig.
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Vilsenheten fick mig att söka vård för att se om det var någonting annat
som gjorde att det tog emot så mycket. När jag var 22 år hamnade jag
inom psykiatrin där mycket var rörigt länge. Det året kändes i alla fall som
en evighet av ett mörker som jag aldrig tidigare hade upplevt och en
rivande ångest som aldrig gav mig ledigt. Jag behövde flytta hem till
föräldrarna igen för att få hjälp med det mesta. Jag behövde hävda mig
mitt i allvarliga biverkningar av diverse mediciner som jag inte tålde, som
förutom förvärrad psykisk ohälsa även gav mig långa krampanfall.

Som tur var hade jag och mina föräldrar kvar den egna rösten, men jag
undrar hur det hade blivit ifall vi lutade oss tillbaka. Efter mycket trixande
och många obehagliga upplevelser tog vi bort det mesta strax innan julen
2018 och då fick jag veta att jag var först i kön för att få göra en
neuropsykiatrisk utredning via en egenremiss som jag hade skickat in något

NOSSNAJ ADIRF

halvår tidigare. Tider bokades in och nu skulle mina svårigheter beskrivas
både av mig själv och föräldrarna. Jag gav även videomaterial från min
barndom för att de skulle kunna göra en mer objektiv bedömning.

Jag träffade en psykolog som verkligen lyssnade intresserat, öppet och utan
någon form av skepsis i blicken vilket fick mig att kunna berätta mer. Jag
var väldigt intresserad och nyfiken på mig själv och psykologens förklaringar
ledde till flera aha-upplevelser. Hon förlängde även utredningstiden för att
undersöka forskningsläget om hur extremt för tidigt födda barn (före v.28)
kan påverkas av sin tuffa start i livet.

När vi i familjen har pratat om min födsel har det mest handlat om att jag
var så liten, men det vi inte riktigt tänkte på var att hjärnan inte var i den
storlek den ska vara när man föds och inte heller med sin utvecklade
valnötsliknande struktur. På utredningens sista möte fick vi höra att många
av mina svårigheter tros bero på min extremt förtidiga födsel och dessa
visade sig uppfylla kriterierna för en autismdiagnos. Nuförtiden följs extremt
förtidigt födda barn upp inom vården för att se deras utveckling. Många av
barnen är också känsliga för intryck och autism är mer förekommande inom
denna grupp än i befolkningen i stort.
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Mottagningen hade uppmärksammat mina autistiska svårigheter utan tvekan. Det
var en lättnad att äntligen få veta vad så mycket kan ha berott på men den
kändes också omtumlande när någon annan sa ”Du har autism”. Även om jag
hade anat just den diagnosen så var det nytt att få det faktumet.

Direkt därefter kom också tanken: ”Vad ska jag göra om någon ifrågasätter min
diagnos?”. Det har knappt hänt, som tur är. Man kan vara nog så skör när man
nyss har sprungit i mål efter en tid med mycket psykiskt slitage. Släkt och vänner
betydde mer än någonsin under den svåraste tiden och de har också förändrat
sina perspektiv efter diagnosen sattes.

Diagnosen gav mig möjlighet att söka stöd från flera av samhällets instanser. Jag
fick en psykolog på habiliteringen och boendestöd inom kommunen.
Utredningsdokumentet innehöll en noggrann funktionsbeskrivning om min
autismprofil som har underlättat både i dessa kontakter och för min förståelse för

NOSSNAJ ADIRF

mig själv. Tack vare att svårigheterna ringades in kunde jag hitta nya sätt att
handskas med mina utmaningar i vardagen. Genom ett flertal föreningar och
sammanhang hittade jag andra människor att känna igen mig i och där jag också
kunde släppa på fasaden som jag omedvetet hade byggt upp under åren i försök
att dölja det autistiska.

Jag fick min autismdiagnos när jag var 23 år, nu är jag 25. En tidigare kännedom
om mitt fungerande hade troligen besparat mig mycket lidande. Jag hade sluppit
de nedåtgående spiralerna och kanske även den utmattning som jag fortfarande
lever med nu. Jag förstår att de omkring inte såg autismen. Det jag har lätt för
skymmer många gånger det jag har svårt för. Det var mycket som gick bra för mig
och som såg ut att fungera på ytan. Visst är det paradoxalt, att jag började leva ut
när jag jag fick reda på min funktionsnedsättning. Nu blev jag istället tvungen att
acceptera att min hjärna fungerar såhär, och det är inget fel med det. Det är ett
sätt att fungera, att tänka och att vara på.

Acceptansen som jag hade arbetat med hela mitt tonårsliv och unga vuxenliv, kom
faktiskt av sig själv efter min lättnad för diagnosen. Det första året efter diagnosen
bekräftades bestod av många genomgripande omtolkningar av mig själv och
tidigare perioder och händelser. Vissa upplever det som att gå igenom en andra
pubertet.

Än idag har jag nära till oro, rädsla, stress och ångest. Men jag har också börjat
landa i att jag är lite funtad så. Liksom fler med autism har jag en känslighet för
psykisk ohälsa, men det betyder som tur är inte att jag alltid kommer ha det.
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Jag är så lättad över att mitt mående är bättre nu och är ofta tacksam över det
eftersom det inte har varit en självklarhet. Uttrycket ”hälsan går först” fick en
central betydelse under det svåraste året och nu prioriterar jag mer återhämtning
i tillvaron. Nu dyker vissa drag upp hos mig som jag inte har sett på många år,
det är häftigt att uppleva. Sakta men säkert har jag fått tillbaka bit för bit av mig
själv. Jag bor själv igen och är aktiv inom Autism- och Aspergerföreningen i
Stockholms län och engagerar mig i ett flertal projekt och uppdrag.
Min autism är väldigt miljöberoende. Jag brukar se det som att jag inte vänjer
mig vid en miljö om den inte är den rätta miljön för mig. Det blir snarare allt
svårare för mig att vistas där och med tiden kan jag få svårt i de mest
grundläggande funktionerna som att låsa upp en dörr eller svara när någon
frågar mig något. Eftersom jag själv lägger märke till min nedgång så mår jag
främst dåligt av att känna att jag tappar i kapacitet.

Det faktum att jag vet att min kompetens kommer fram betydligt mer i vissa
miljöer får det att kännas möjligt för mig att hitta ett sammanhang som fungerar

NOSSNAJ ADIRF

där jag kommer trivas och utvecklas. Idag har jag lärt mig att luta mig mot
diagnosen. Autismen är en del av mig och visar sig på ett sätt just hos mig.

Det är fascinerande hur mycket vi inom autismspektrumet kan skilja oss åt. Även
om vi är olika fast med liknande svårigheter så gör variationen att det är svårt att
dra generella slutsatser om oss i stort. Tack för att jag fick dela min berättelse.
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"Vi kvinnor fick inte höras och synas tillräckligt –
männen tog över alla diskussioner"
För fem år sedan startade Linda en stödgrupp på Facebook för kvinnor och tjejer
med autism och Asperger syndrom. Idag har gruppen över 2000 medlemmar från
hela Sverige. I den här intervjun berättar Linda om resan dit.
Av MARINA ÅSTRÖM Foto PRIVAT.

NESNEJ ADNIL

Berätta om bakgrunden till din grupp – varför behövdes det en
stödgrupp bara för tjejer med autism?
Jag var med i liknande grupper på Facebook under den här tiden, men
ingen av dem var separatistiska. Jag upplevde alltid att männen tog
över alla diskussioner och att vi kvinnor inte fick höras och synas
tillräckligt. Dessutom upplevde jag ofta att män och kvinnor med
autism hade helt olika svårigheter. Först var den endast till för
kvinnor med en autismdiagnos, men när världen utvecklades så valde
vi att utvecklas med den och även inkludera transpersoner och ickebinära i vår grupp.
Vad är roligast med att administrera gruppen?
Det är att få höra att man faktiskt gör ett bra jobb. Det är också
roligt när medlemmar skriver att de känner igen sig i det andra skriver
i gruppen. Det var ju av just den anledningen jag skapade den, att man
skulle kunna känna en slags samhörighet med människor som har
samma problem som en själv.
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"VI KVINNOR FICK INTE HÖRAS OCH SYNAS
TILLRÄCKLIGT – MÄNNEN TOG ÖVER ALLA
DISKUSSIONER"

Vilka ämnen brukar vanligtvis diskuteras?

NESNEJ ADNIL

Det är mycket frågor om vart man kan söka hjälp för olika saker,
hur man ska göra om ens psykolog inte vill sätta en
autismdiagnos, och liknande ämnen. Många frågor handlar också
om det finns någon annan som kan känna igen sig i det de själva
går igenom.
Du har själv en autismdiagnos, vill du berätta lite om den?
Jag fick min autismdiagnos ganska sent. Jag var 14 när jag fick
den, och det verkar vara ungefär då många flickor och kvinnor får
sin diagnos också. Jag har dock stött på kvinnor som fått sin
diagnos ännu senare, när de är över 40 eller till och med efter att
de blivit pensionärer. Då har de ofta varit utbrända någon gång
under sitt vuxna liv, och även haft andra problem med psykisk
ohälsa eller liknande. De har ofta vetat att någonting är fel, men
ingen har lyssnat. Det är riktigt tragiskt, faktiskt.
Varför tror du att det är så?
Många gånger har jag ju hört om det som kallas maskering, alltså
att framförallt kvinnor döljer sina problem för att verka mer
"normala". Det kan ju såklart vara en anledning till att vi får en
diagnos så sent. Men ibland har jag även funderat över om det har
något att göra med att kvinnor uppfostras annorlunda än vad män
gör. Där tror jag att tjejer uppfostras mer till att bli sociala
varelser än vad killar gör. Svårigheterna med det sociala är ju ett
av de stora diagnoskriterierna för just autism, så om kvinnor lär
sig att hantera och maskera denna svårighet, men inte männen, så
är det ju självklart att männen får sin diagnos tidigare.
Hur ser du på din Facebookgrupp idag, såhär fem år efter att
du startade den?
Att starta den är fortfarande ett av de bästa besluten jag har
tagit någonsin. Det har lärt mig så mycket, och gett mig så många
olika möjligheter i livet. Om jag ska vara ärlig så har jag ibland
dagar när jag funderar på om jag verkligen orkar med att driva
gruppen. Sedan ser jag ett inlägg om hur bra gruppen är och hur
mycket det har förbättrat någons liv – och det är sådant som gör
att jag orkar och vill fortsätta.
/Stort tack till Linda Jensen
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"Personer med autism blir ofta
missförstådda"

MARITA JACOBSSON ÄR KANSLICHEF PÅ AUTISM- OCH ASPERGERFÖRENINGEN I
STOCKHOLM OCH ÄVEN UTBILDAD HANDLEDARE MED AUTISMSPECIFIK KOMPETENS.

Statistik från Autism- och Aspergerförbundet visar att
endast 17 procent av flickorna med autism får sin
diagnos före fem års ålder, medan motsvarande siffra
för pojkar är 32 procent. Skillnaderna håller även i sig
upp i åldrarna. Vad tror du dessa skillnader beror på?

Vad innebär autismspecifik kompetens?
Personer med autism blir ofta missförstådda och
feltolkade. Det kan vid förändringar eller i
kravsituationer uppstå problematiska situationer i
samspel med omgivningen. Autismspecifik kompetens är

Autism yttrar sig på olika sätt för alla, därav benämningen

att ha teoretisk kunskap som kan användas i praktiskt

spektrum. Skillnaden på hur autism yttrar sig mellan könen

bemötande och i utformande av strategier

handlar bland annat om att diagnoskriterierna är gjorda efter

och hjälpmedel. Det är att förstå varför strategier och

en manlig norm. Flickorna är generellt duktigare än pojkarna

hjälpmedel används och hur de kan anpassas för

på att smälta in och följa med normen, de kopierar beteenden
och är i vissa fall en ”duktig flicka” och upptäcks därför senare.

individen.

Min uppfattning är också att flickor upptäcker sin autism
senare då de söker stöd och hjälp inom psykiatrin för annat,

Varför behövs det?

exempelvis utmattningssyndrom, ätstörningar, OCD eller

Det behövs för att förebygga psykisk ohälsa och ge rätt

depression. Jag har inte evidens för ovanstående, men det finns

förutsättningar för utveckling och goda levnadsvillkor.

flera duktiga personer som specialiserat sig på flickor och

Det gäller alla verksamheter som möter personer med

kvinnor med autism, bland annat Svenny Kopp (läkare och

någon form av autism.

specialist inom barn- och vuxenpsykiatri, reds.anm.)
Några tecken på autism som oftast missas hos flickor är att
flickan har ett avvikande kroppsspråk, till exempel hälsar hon

På vilka sätt ger föreningen stöd till

inte eller ger inget svarsleende tillbaka i dialog. Hon kan även

personer med autismspektrumdiagnos?

ha annorlunda mimik, gester och satsmelodi. Hon är ofta
ensam, leker bredvid andra barn snarare än med andra barn.

Vi har stöd och rådgivning, via telefon, chatt och

Flickan har problem i matsituationen. Det kan handla om

sociala medier och detta kring flera olika områden.

selektivt ätande, som att bara äta en viss sorts mat eller mat

Allt från hur en utredning går till, till vilket stöd man

av en särskild färg. Flickan är rutinbunden i var och hur hon
äter. (Läs mer om detta i ett pressmeddelande från Autism- och

kan få från kommun, habilitering och vården. Vi

Aspergerförbundet här).

erbjuder även samtalsstöd, men är inte professionella
Vill du veta mer om Autism- och Aspergerförbundets arbete och hitta din

terapeuter.

lokala förening? Gå in på den här länken!
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TJEJOUREN VÄST
STÖTTAR DIG
INTERVJU MED JOSEPHINE KOLLÉN
AV EMELIE CONRAD

Vi finns inte där för att lösa stödsökandes allas
problem, utan för att stötta och stärka tjejer och
unga kvinnor där de är.

Josephine Kollén arbetar på Tjejjoren
Väst som kommunikationsansvarig.
Tjejjouren Väst stöttar och stärker
tjejer och unga kvinnor, genom att lyfta
deras röster!

Vad har du för tips för unga tjejer och kvinnor
på spektrumet?
Jag tror det är väldigt individuellt vad en behöver i
just sin situation, men kunskap är viktigt. Att lära
sig hur en själv fungerar, vad en triggas av och var
en själv kan behöva lite hjälp. Jag vill också skicka
med att en skall äga sin livssituation! Oavsett vad
du lever med så är du värdefull och viktig. Du
behövs, och din personlighet behövs, du är inte fel!

Hur tar en första steget för att få hjälp att få
en diagnos?
Vi har ju ingen specialkunskap kring detta, men
mitt tips är att prata med någon en litar på! Du
som ung har rätt att få hjälp och stöd och vuxna
är skyldiga att hjälpa dig vidare. Kontakta din
ungdomsmottagning, skolkurator eller
vårdcentral. En lärare går också bra. Har du
vuxna hemma du litar på kan du försöka lyfta
detta med dem också. Ge dig inte! Du har rätt att
må bra och få det stödet du behöver!

Vilken är den vanligaste fördomen om en
Kan våra läsare vända sig till er för hjälp - i så person med NPF-diagnos?
Jag tror att fördomarna ser lite olika ut beroende
fall hur?
Självklart kan de det! Vi finns i stödchatten fyra på vilken NPF en pratar om. Men den värsta
kvällar i veckan på www.tjejjourenvast.se. Hos oss fördomen är väl att vi ser en diagnos med vissa
får en prata om precis det som är viktig för just en egenskaper istället för individerna bakom. Vi
drar olika slutsatser utan att egentligen veta
själv. Vi har inget specialiserat stöd kopplat till
just NPF, men en av våra grundstenar är ett bra något om personen i fråga, och det är väldigt
synd!
bemötande och vi dömer aldrig någon.
S.30

INTERVJU

JOSEPHINE KOLLÉN

S.31

INTERVJU

JOSEPHINE KOLLÉN

Appen är helt kostnadsfri och ger stöd på
dina villkor, där du än behöver! Vår stödchatt
har öppet tisdag, onsdag, torsdag, söndag
20-22 och finns på www.tjejjourenvast.se
och i vår app: Stella.

Hur yttrar sig skillnaden mellan en kille
med diagnos vs. en tjej?
Där får man nog titta på forskning, men vad
jag förstår kan killar i högre utsträckning
agera utåt på olika sätt, och ta ut
frustration och känslor på sin omgivning.
Tjejer vänder i högre grad sina känslor och
frustrationer inåt, och tar ut det på sig
själva. Här kommer ju också fördomar in
igen, så det är viktigt att se det till individer.
Om vi bara går på våra föreställningar om
hur det tar sig i uttryck kan vi också missa
en kille med ADHD för att han exempelvis
inte visar hyperaktivitet.
Ni har lanserat en app - Stella - vill du
berätta lite om den? - Stella har funnits i
1.5 år nu och används varje dag av tjejer
och unga kvinnor. Vi skapade Stella för att
vi ville att det skulle finnas stöd tillgängligt
även när vår chatt var stängd.
Du kan såklart chatta från appen, men den
är också fylld med massor av fakta om olika
ämnen;
- du kan skriva dagbok
- göra olika avslappningsövningar och andra
övningar för att reducera akut ångest och
sömnsvårigheter.

Stort tack till Josephine Kollén! Appen
Stella finns tillgänglig att ladda ner för
Apple och Android och finns där appar
finns. Du hittar även Tjejjouren på
Instagram. Gå in och kika för events, tips
och värmande citat!
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"Idén man har om en
person med autism är
den fyrkantiga,
otrevliga, Sheldon
Cooper-typen."

AV MARINA ÅSTRÖM
FOTO PRIVAT
Vi har träffat Jill C. Faulkner, föreläsare och utbildare som fick diagnosen
autism som tioåring. För Page of Mind berättar hon om återhämtning som
specialintresse, om hästtjejer vs. hockeykillar och om att aldrig sluta kämpa
för det man tror på.
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Jill Faulkner fick diagnosen autism när
hon var 10 år gammal. Hennes problem hade
funnits länge och situationen i skolan
blivit allt mer ohållbar – och tillslut,
efter många års kamp, och med hjälp av
flera bra lärare, en skolsköterska och en
skolläkare, fick hon äntligen påbörja en
utredning.
– Många tjejer vänder sina problem inåt,
men jag var utåtagerande, så det var
väldigt tydligt att problemen fanns. Jag
kunde slå omkull bänkar, jag jagade
klasskamrater med sax. Viljan fanns hos
alla vuxna i min omgivning att jag skulle
få hjälp.
Jill säger att hennes föräldrar var ett
enormt stöd under den här tiden. De
förklarade vad utredningen skulle kunna
leda till och hur den skulle hjälpa Jill
att få en bättre situation.
– Autism hos flickor existerade inte
under den här tiden. Utredningen såg
ganska annorlunda ut än vad den gör idag,
den pågick länge och var otroligt
omfattande. Jag fick vara hela dagar på
sjukhuset, göra EEG och träffa både
logopeder och psykologer.
Det måste varit otroligt skönt att dina
föräldrar kunde ge dig det stödet.
– Ja, men jag är privilegierad. Mina
föräldrar är akademiker; pappa är pedagog
och mamma är psykiatrisjuksköterska, så
jag har haft det väl förspänt.
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När du sen fick diagnos – förstod du vad den
innebar?
– Jag var så liten, så det var odramatiskt.
Det var mer: okej, det som är annorlunda med
mig, det heter autism. Precis som att jag lärt
mig att en sten är en sten, att ett träd är
ett träd. Samtidigt fick jag en insikt om att
det finns andra sätt att vara på, att det
finns en mall där jag passar in bättre.

Jill driver idag två företag, Adaptis och
Butik Spektra. Hon är en framgångsrik
föreläsare, utbildare och handledare, och har
skrivit tre böcker. En väldigt imponerande
meritlista med andra ord, som får mig att
undra vad Jill gör för att återhämta sig och
få ny energi. Jill lyser upp och säger:
– Den frågan gör mig glad! Återhämtning och
strategier för återhämtning är mitt största
specialintresse just nu.

"BÄSTA EXEMPLET
ÄR JU HÄSTTJEJER,
DÅ TÄNKER INGEN
SPECIALINTRESSE,DÅ
TÄNKER MAN
HÄSTTJEJ"

Hon fortsätter:
– Dels jobbar jag bara halvtid. Dessutom har
jag lärt mig att medvetet planera min
energiåtgång, det har blivit automatisk för
mig nu. Jag färgkodar mina aktiviteter, det
som tar energi är orange och det som ger
energi är grönt. När jag ser över min
planering, kan jag lägga in gröna aktiviteter
där det finns för mycket orange. Då har jag
färdiga strategier: spela spel, kolla på
serier, spela instrument.
För – som Jill säger – återhämtning handlar
inte om att sova, utan aktiv återhämtning är
att man gör en aktivitet; som att meditera
eller går en promenad.
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Hur har du lärt dig vad som ger och tar
energi?
– Trial and error. Alla sociala aktiviteter
tar energi, den här intervjun tar energi. Man
får tänka överslagsräkning: okej, jag kanske
kan avbryta en orange dag och försöka lägga in
en grön aktivitet om det behövs. Sen händer
livet förstås och när man har barn är det inte
alltid lätt – men det är lättare att prata med
sina anhöriga i termer av att “jag har haft en
orange dag”, istället för “älskling, jag är
trött”. Om jag säger att jag har “2 i energi”,
då fattar folk att det inte är läge att prata
med mig.
Jill säger att hon är något så konstigt som en
extrovert autist. Hon trivs bra med människor
och ganska illa med att vara helt själv.
– Men jag behöver egentid såklart. Jag trivs
väldigt bra med autistiska människor, som man
kan vara ensam med, som man inte behöver prata
med, inte behöver göra någontining annat än
att existera.De bästa sammanhangen är kanske
digitala sammanhang med mycket människor, där
man gör en aktivitet, spelar spel till
exempel.
Berätta om dina specialintressen – har du haft
några och i så fall vilka?
Jag har haft flera andra traditionella
intressen, exempelvis krig. Jag har dock
aldrig varit intresserad av rymden eller tåg,
som kanske mer är den stereotypa bilden. Idén
man har om en person med autism är att det är
en kille, typ Sheldon Cooper. Att man är lite
“stuffig”, tråkig, fyrkantig och otrevlig.
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Hon fortsätter:
– Men jag och många andra tjejer med autism är
mycket mer flytande i våra intressen. Eller är
man intelligent nog att maskera det: jag
skulle till exempel aldrig säga att när jag
var barn, var jag intresserad av den mänskliga
kroppen och dess funktioner; av lik och
föruttnelseprocessen. Eller för den delen
Hitler och gaskamrar – då väljer jag att lägga
fram det som att jag är intresserad av
historia.
Jill betonar återigen föräldrarnas betydelse:

"DET SKA BLI ETT
IMPERIUM SOM
ALDRIG SLUTAR VÄXA
– TILLS JAG KOMMER
DIT TYCKER JAG INTE
ATT JAG GJORT SÅ
MYCKET."

– Jag har uppmuntrats att utveckla mina
intressen från en otrevlig sak, till att få
förståelse för sammanhanget.När jag var
intresserad på detaljnivå av gaskammare, köpte
mina föräldrar boken “Om detta må ni berätta”.
Samma sak med mitt intresse för vad som hände
med kroppar i vatten – då fick jag se
"Titanic". På det sättet fick jag möjlighet
att utveckla mina specialintressen, men också
använda det till nåt vettigt – hur kan jag
förstå världen utifrån min lilla lilla lins
som jag är intresserad av att titta igenom?
Jag tänker också att föreställningen är att
ett intresse ska bestå över tid, men att det
kan hoppa från ett område till ett annat.Det
finns nog också en bild av att om en tjej är
intresserad av smink, ingår det redan i vad en
tjej ska gilla och därav ses det inte som ett
specialintresse.
– Ja, och det bästa exemplet är ju hästtjejer,
då tänker ingen specialintresse, då tänker man
hästtjej. Hade det handlat om tåg, rymden
eller dinosaurier; om någon hade rabblat
hockeyspelare som en annan rabblar hästar som
hoppar, då hade man tänkt autism, men då
tänker man bara hästtjej om det är en tjej.
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I namnet på ditt företag Adaptis, gömmer sig
bland annat ordet "achievement" (bedrift) och
"strength"(styrka). Vilken är din största
bedrift?
– Att jag startat inte ett utan två företag.
Många sa till mig: du kan inte försörja dig på
att åka runt och prata om dig, men jag gjorde
det ändå och under en period försörjde jag
både mig och min man. Sen fick jag idén om om
att starta ett större företag tillsammans med
andra, som nu är som en fristad för många med
NPF. Det har gått från ett obskyrt litet
företag som ingen hört talas om, till att vi
samarbetar med kommuner, vi är med i
testgrupper och har kunnat anställa folk. Det
är inte ett litet utan medelstort företag och
vi har dubblat vår omsättning.
Men Jill säger att hon har sikte på mycket
mer:
– Ja, sen är jag såhär: jag ska starta ett
utbildningscentrum, jag ska ha fillialer och
butik Spektra ska finnas i hela Sverige. Det
ska finnas sociala företag som är NPFanpassade, där man inte har lysrör, att det
ska vara självklart att man intryckssanerar
och att man har föräldrarkurser. Det ska vara
ett imperium som aldrig slutar växa. Tills jag
kommer dit tycker jag inte har gjort så
mycket, men när man tittar på det utifrån så
har jag ju det, mitt företag har 12 anställda
och det är ganska häftigt.

Om Jill
Ålder: Fyller 34 år i år
Bor: Norra Uppland
Civilstånd: Gift, ett barn och ett på väg
Intressen: "Gamer sen alltid, spel, nörd i största allmänhet. Även
kommunikation, psykologi och människor – antagligen för att jag är
autistisk och inte förstår vad neurotypiker håller på med".
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"Jag slutar aldrig kämpa för det jag tror på, aldrig"
Hon säger att det är viktigt att påpeka att
det inte bara är hon som ligger bakom
framgången.
– Det är coolt att jag har hittat rätt
människor, att jag lyckats med min dröm
litegrann.
Och din största styrka?
– Att jag aldrig slutar, aldrig blir nöjd - i
relationer kan det vara ganska problematiskt,
att ständigt vara den som säger "vi kan prata
lite till","vi kan effektivisera lite till",
"vi kan göra det lite bättre". Att aldrig
kunna vila och vara nöjd.Men det är ändå det
som har drivit mig att fortsätta, som har
tagit mig igenom mycket ångest, många problem
och svårigheter.
– För jag slutar aldrig att kämpa för det
jag tror på, aldrig.

Du hittar mer om Jill på www.adaptis.se.
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LINA LIMAN
livet innan och efter diagnosen och vägen till skrivandet
av Emelie Conrad

Lina Liman är journalist,
författare och föreläsare.
2017 gav hon ut boken
Konsten att fejka arabiska.
I den beskriver Lina sitt liv
innan diagnosen och om
diagnosen som fick allt att
falla på plats.

Bor? Lindköping

Ålder? 40 år
Familj? Min hund Ture
Favoritplats? Skogen och att vara i
naturen
Vad gör du helst på fritiden? Jag är
en virk- och sticknörd, så jag håller
mycket på med det. Det började lite
som en slags ångesthantering, men
det är ju även väldigt lustfyllt. Målar i
perioder, men sådant kommer i vågor.
Sedan under vanliga tider tränar jag en
del på friskis.

När jag ringer Lina i Februari hade jag
länge tänkt på vad jag vill fråga henne.
För detta nummer syftade vi att låta
unga kvinnor på spektrumet, eller
personer som arbetar med spektrumet
eller unga kvinnor att få en chans att
tala. Tidningen grundar i att bli en
plattform för att få sin röst hörd genom

fem
snabba
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det skrivna ordet. Lina då som själv har
diagnosen autism och skrivit en bok om
sina erfarenheter kanske skulle kunna
dela med sig av sina tips kring att leva
med en diagnos, men även tips för att
komma igång med skrivningen?
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Jag tänkte att det var där jag ville börja, att

Har du några tips till en tjej i liknande sits

fråga om hennes bok.

som vill börja skriva? - Om det känns svårt,

(EC): Du har skrivit boken “Konsten att felka

men har en längtan efter det, så, ja något

arabiska” som handlar om autism och hur

som hjälpt mig mycket i perioder när det

du levde utan diagnos och med ångest och i

har känts motigt liksom att skriva - jag är

utanförskap. Varför skrev du boken?

lite i en sån period just nu, jag har inte

- Det finns flera skäl. Ett är ju att jag tyckte

skrivit på jättelänge, inte någonting

och tycker att det behövs mer kunskap om

egentligen mer än sådant jag måste skriva

hur och att det ser olika ut. Det tog så lång

jobb liksom - så är ju det att bara skriva.

tid innan jag fick min diagnos trots att jag

Alltså, flödesskrivning, eller stream of

hade träffat många professionella. Fler

consciousness - att man bara sätter sig ner

behöver veta mer, så det fanns ju en

och skriver det som kommer och inte ha

kunskapslucka att fylla. Men sedan skrev jag

några krav på att det ska vara korrekt språk

den ju också för min egen skull för att

eller grammatik eller, ja det behöver inte

sortera och bearbeta saker som hade hänt.

ens vara punkt och bokstav utan man bara

För att få en sån diagnos i vuxen ålder får

skriver.

man ju processa om allting liksom som har
hänt i livet.

Linas tips

Du nämner att fylla en kunskapslucka men
vem är största målgruppen du tänker dig att

för skrivande:

boken riktar sig boken till? - Jag tänker nog
mest att den riktar sig mot de som själva

- flödesskrivning

har en diagnos eller lever på liknande sätt.
De som misstänker att de har en diagnos.

- gör skrivningen

Men även föräldrar och anhöriga.
Den blir som en plats att vända sig till, att

kravlös och glöm

kunna hitta något som man kan identifiera
sig med och inte känna sig själv i. Så på det

regler

sättet är boken mycket till för dom.
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Att låta saker ta sin tid är bland de saker

inte ens behöver hänvisa till min diagnos

Lina vill poängtera när det gäller sin

utan jag kan säga att det har varit så mycket

skapandeprocess. Men det är även något

intryck idag så jag är helt slut. Jag behöver

hon senare återkom till. Att saker tar tid.

få skärma av ett tag för annars så kommer

(LL) - Man får vara lite tillåtande till sig själv.

jag inte orka.

Det är viktigt att minnas att det inte går att

Och ja det är ju egentligen rätt så mänskliga

byta förhållningssätt på en natt.

behov, fast alla har de mer eller mindre.
Sen tycker jag det också är svårt att själv

Har du något tips till någon som själv

känna av när jag själv till exempel behöver

funderar kring en möjlig diagnos. Hur ska

en paus. Men att första steget att

man ta första steget, att tala om det eller att

konstatera kan vara mycket svårt. Men då

söka hjälp på något sätt? - Ja, det beror på

får man väl försöka lära sig av sina misstag

alltså hur det ser ut omkring en. Ett första

och sen mastar i hur det har varit.

steg kan ju vara att prata med någon, någon
som man har förtroende för, en kompis,

Det tog lång tid för Lina att få sin diagnos

förälder eller så. Att ventilera för någon som

trots att hon sökte hjälp. Med sin bok har

man känner och också är trygg med. För det

Lina breddat kunskapen om livet på

är ju sådant som kan vara känsligt, särskilt

spektrumet, men jag undrade ändå vad

om man är ung. Men om man rent faktiskt

mer Lina själv anser borde förbättras för

vill söka hjälp sådär är ju vårdcentralen ett

att fler ska få sin diagnos upptäckt

steg. Ett första steg. Så remitterar de vidare.

tidigare.

Det är svårt att säga ett generellt för
Sverige, men vårdcentralen kan alltid hjälpa

Tycker du att det är något som måste

en vidare.

förbättras inom vården och så för att man
inte ska behöva vänta 32 år på en diagnos? -

Finns det något lättare sätt att berätta för

Jag tycker det är något som måste

sina vänner eller familj att nu måste jag få

förbättras. Men sen är det också det där att

tid för återhämtning? - Ja, jag tror att det

sådär att man ska ha tur för att få träffa rätt

inte behöver vara så komplicerat. Men jag

personer tyvärr, inom vården och så.

har märkt att om jag själv tar sådana behov

För det finns ju jättebra personer som kan

på allvar, då så när jag försöker förklara de

jättemycket och som är guldkorn.

för andra tar de dom också på allvar om jag

Men generellt sett behövs det mer kunskap

gör det. Sedan finns det personer som inte

spritt över alla möjliga områden. Vid

vet att jag har autism och situationer då jag

vårdcentraler tror jag det behövs mer
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kunskap och rent allmänt egentligen om

Det var fyra år sedan du skrev boken, det är

autistiska diagnoser. Och just att det kan

fortfarande människor som kontaktar?

se så olika ut hos olika individer - att det

- Ja, boken den lever fortfarande i allra

inte behöver vara på det där stereotypiska

högsta grad. Samtidigt som det är

sättet. Även mer medvetenhet behövs

superroligt att många hör av sig med

kring könsskillnaderna som finns. Jag får

erfarenheter - är det vissa erfarenheter

ju berättelser till mig om personer som

som inte är så positiva för att uttrycka det

sökt hjälp eller varit till vårdcentralen eller

milt. Och det blir ju nedslående, samtidigt

varit hos någon annan vårdgivare eller till

som jag förstår att de hör av sig för jag

och med varit hos utredande team och

gjort något för dom. Det är samtidigt

inte blivit förstådda. Jag tror inte att det

frustrerande att få höra berättelserna om

är något illvilligt hos dom som kanske

människor som inte får hjälpen de behöver.

avfärdar de här personerna utan att det
är brist på kunskap och att man inte kan

Att det blir tungt att bli den som hamnar i

se hela spektrumet. För det är ju

ljuset som folk kan relatera till? - Ja som

jättebrett.

sådär att det är en del som hör av sig som
vill ha råd från mig, och då blir jag också

Där finns det mycket vi kan arbeta på,

sådär att jag inte kan ge generella råd eller

men sådant som kan leda till

individuella heller för den delen. För det

förhållanden i framtiden. - Ja, i framtiden

som fungerar för mig kanske fungerar

och i drömsamhället tänker jag att vi

dåligt för någon annan. Men även min

kanske inte skulle behöva ha diagnoser,

förmåga är ju begränsad och det blir svårt.

eller i alla fall att alla skulle få kunna vara

För jag vill ju hjälpa alla men jag kan inte

som dom är och bli accepterade ändå.

det.
Lina Liman har föreläst sedan 2014. Hon
berättar om sitt liv, hur det är att leva
med en diagnos och utgår oftast från sig
själv. Men hon har även beskrivit hur
svårt hon kan ha att hitta orden i talet.
Jag undrade hur det går till när hon
föreläser och hur det började.
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LINA LIMAN

Du föreläser också, är det boken du talar om

hon tyckte det var bra exempel och att

då, eller är det mer allmänt?

det var väldigt talande. Hon fick tillåtelse

- Det är lite olika, ibland så är det, som när

att använda brevet när som helst, men

jag föreläste själv då är det motsvarande det

hon hörde ända av sig varje gång innan

som beskrivs i boken fast i annat format.

hon använde texten. Sen 2014 så kom det

Men det är ju helt klart en personlig vinkel,

ett till sånt där mail, och då tänkte jag att

och jag utgår från mina erfarenheter.

hon skulle fråga igen om hon fick använda

Ibland föreläser jag med Heléne Stern som

texten. Men då skrev hon ‘att den här

är psykolog, och hon var psykolog i det

gången kanske du vill vara med själv?’. Jag

teamet som undersökte mig. När vi

tänkte först att det kommer jag aldrig

föreläser tar hon de mer teoretiska och

klara, för det var något så otroligt

kliniska bitarna och så varvar vi det med

främmande. Men eftersom det skulle vara

exempel som jag ger från min vardag. Och

för en grupp ST läkare inom psykologi så

det tycker jag och hon och de som lyssnar

jag tänkte att det egentligen är en stor

att det blir ett väldigt bra koncept. Det blir

chans att få förmedla saker för dom som

mycket lättare att ta sig till kunskapen

ska ut i psykologin och arbetslivet.

genom variation och olika perspektiv.
Hon är väldigt bra på att förklara saker och

Vi utvecklat föreläsningarna nu och

hur de hänger ihop. Och så blir jag något

skapat olika teman. Ett som är mer

slags ansikte på det hela.

allmänt kring autism och ett som är
mycket mer inriktat mot tjejer för det

Det hela började med utredningen som
gjordes 2012 som Heléne var delaktig i. Då

tycker vi båda att det behövs. Så det är

jag är en skrivande människa och var jag

lite fascinerande att tänka på att nu sådär

rädd att jag inte skulle kunna sätta ord på

att våran relation har ändrats, att vi nu är

saker när jag träffade henne och andra i det

kollegor.

teamet. Inför utredningen hade jag skrivit
en text om det jag tänkte var viktigt för dom

Lina Liman & Heléne Stern
- föreläsningsteamet
som skildrar autism
utifrån olika infallsvinklar
där teori varvas med
personliga erfarenheter.

att veta men som jag inte var riktigt säker
på om jag skulle kunna förmedla där och då.
Efter utredningen frågade Heléne om hon
fick läsa upp delar av texten jag hade skrivit
vid en föreläsning hon skulle ge om autism,
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LINA LIMAN

Det tog 32 år för Lina att få sin diagnos.

Jag ville avsluta samtalet med Lina med

Det som hänt många andra hände även

att fråga om det var något speciellt hon

henne - hon gick för att få hjälp men

ville förmedla till er läsare:

drabbades av kunskapsluckorna som

- Jag vill bara skicka så mycket värme och

finns. Att gå från att leva utan en

mod. Och jag känner verkligen för och med

diagnos till att få den pusselbit som

alla. Och du är inte så ensam som du tror.

förklarade allt och gav allt ett
sammanhang var både befriande men
svårt. Lina drabbades av tankar kring
vem hon var nu, när diagnosen väl

Stort tack till Lina som ställde upp på en

kommit. Vem hade hon varit innan och

intervju och tack för vackert sista

hur skulle hon ställa sig till denna nya

budskap...

vardag.

...du är
inte så
ensam
som du
tror!

Det som fortsatte hjälpa henne var
skrivningen. Det som började som liten
med dagböcker och brevvänner, hjälpte
vid 32 års ålder genom ett brev att få
en diagnos. Men dessutom gav
skrivandet henne, hon som haft svårt
att hitta orden i talet, möjligheten att
föreläsa och dela med sig med sin
historia. 2017 gav Lina ut boken
'Konsten att fejka arabiska'. Fyra år
senare är den i högst levande och Lina
får ofta meddelanden om hur boken
hjälpt andra. Med boken får fler någon
att känna igen sig i - de är inte
ensamma längre.
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Maria Bühler:

Flickor håller ihop det i
skolan – och sen tar man
allt ut hemma
Maria är specialist i klinisk psykologi och
neuropsykologi och har arbetat med utredningar av
barn med neuropsykiatriska svårigheter och
inlärningssvårigheter sedan många år tillbaka. I
augusti 2020 släppte hon boken Flickor med autism
och ADHD, som blandar forskning, berättelser från
kliniker och flickornas egna röster.

Hur var det att skriva boken?

Hur skiljer sig symtombilden, det vill säga hur
det yttrar sig i vardagen, åt mellan flickor och

Det var jättesvårt. Jag har skrivit böcker med

pojkar med autism och ADHD?

andra, det här var den första jag skrev själv. Jag
hade en tydlig ambition med boken: att ta del av

Symtomen är ju lika, men det är just symtombilden

den forskning som fanns, men också få med det

som skiljer sig så mycket. Det klassiska, som jag får

kliniska, praktiska perspektivet, det vill säga
erfarenheterna från de som möter flickorna i

bekräftat hela tiden av familjer och patienter, är

vardagen. Det tredje perspektivet var

att flickor håller ihop det i skolan och är mycket

inifrånperspektiv – hur är det att leva med

mer sociala. Man håller inne med sina

diagnoserna? Den spänner ju väldigt brett

vredesutbrott, men sen tar man ut allting hemma.

eftersom den försöker täcka in alla tre perspektiv,

Pojkarna är mer tydligt avvikande och ensamma,

och jag har utvecklats mycket både som människa
medan flickor är mycket bättre på att maskera och

och yrkesmänniska av att göra det här.

smälta in i gruppen.

Varför behövs den? Vilken kunskapslucka
fyller den?

Hur ser det ut med vänskap och relationer?

Det fanns ingenting om flickor och det finns

Flickorna blir mer som en hang around. Flickornas

fortfarande inte mycket. Det finns såklart fantastisk
forskning, men då är det tjocka

vänner är omtänksamma mot dem och ger dem en
passiv roll som gör det enklare för flickan att att

doktorsavhandlingar. Jag ville skriva den här boken
för att nå ut till fler, helt enkelt. Det finns ju en del
självupplevda böcker om flickor med autism och

delta i leken, men den passiva rollen gör det
svårare för lärare att upptäcka flickan.

ADHD, men för mig var det viktigt att också ha
med forskning och evidens.
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"MAN FÅR VARA EN DETEKTIV NÄR MAN
UTREDER FLICKOR– OCH INTE GE SIG"

När jag ringer och gör intervjuer med flickans

Det som händer för flickor med autism, är att

lärare säger de: “hon är alltid med på raster,

sen när de kommer upp i 15-, 16-årsåldern, blir

hon leker inte ensam”. Men i själva gruppen

de väldigt ensamma och där riskerar man ett

förstår inte flickan alls vad leken innebär.

sammanbrott. Jag skulle vilja se att man
plockade upp kunskapen om lekens betydelse

Vilka fler utmaningarna kan man stöta på
när man ska ställa en diagnos?

mycket mer

Varför är det viktigt med rätt diagnos?

Det man hamnar i är att det blir mer det här
Det är flera delar, dels handlar det om flickan

diffusa, att man inte får napp i skolmiljö.

själv, för att hon ska självläka och ska förstå sig

Beskrivningen från skolan blir ofta att flickan
visst har lite problem, men inte “så mycket” och
att man inte har tänkt på att hon skulle vara mer
socialt annorlunda eller udda. Sen när man sitter

själv. Jag träffar många som kämpat och
kämpat och känt att det är fel på dem och
utvecklat en extremt dålig och negativ
självkänsla. Det blir snett att de här flickorna

och räknar diagnoskriterierna, får man kanske
valsar runt i vården och går på behandlingar
fatt i några, men ofta hamnar man i att det inte
som kostar samhället stora ekonomiska
räckte till för att ställa en diagnos.

kostnader, men som inte är rätt för dem. Skulle

Också flickor som kommer till mottagningen för
att göra en utredning kan i många fall hålla ihop

man pricka rätt skulle man kunna ge rätt
insatser.

det väldigt bra. Då blir det mer det subtila; att
tolka in mycket som utredningspersonal och
ställa många frågor. Framför allt är detta viktigt
i intervjuer med skolan, då får man fråga mycket
om vänskap och be om konkreta exempel – när
och hur är flickan med och leker? Man får vara

Du driver Kogita Psykologi och erbjuder
utbildning, handledning och föräldrastöd.
Vilka typ av svårigheter beskriver de
föräldrar som vänder sig till dig för att få
hjälp?

mycket av en detektiv när man utreder flickor,
och inte ge sig.

Tidigare var det mycket för utbrott hemma,
aggressivitet och ångest. Senaste åren har det

Jag tycker vi behöver uppvärdera hur viktigt det

varit den växande grupp i samhället av barn och

är att även ta in hur barnet leker för att kunna

unga som inte klarar av att gå i skolan. Nu är det

göra bra utredningar. Det är där barn lär sig och

mycket flickor eftersom jag har släppt boken,
men framför allt barn som har diagnoser eller är

socialiserar sig.

under utredning.
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"STEG 1: LYSSNA PÅ FÖRÄLDRARNA. STEG 2:
LYSSNA PÅ FÖRÄLDRARNA. STEG 3: LYSSNA PÅ
FÖRÄLDRARNA"
I Läkartidningen 11/2017 skriver du tillsammans
med en rad andra psykologer om att

Hur kan skolan arbeta för att bli bättre på att
upptäcka autism och ADHD hos flickor?

kunskapen om autism hos flickor måste öka.
Bland annat nämns forskning som visar på en

Steg 1: Lyssna på föräldrarna. Steg 2: Lyssna på

överrepresentation av autistiska drag hos

föräldrarna. Steg 3: Lyssna på föräldrarna.

personer med emotionell instabilitet. Är det

Föräldrarna och speciellt mammorna har otroligt

vanligt att flickor/tjejer får diagnosen

mycket kunskap, att försöka förstå deras
beskrivningar är otroligt viktigt istället för att

emotionell instabilitet istället för en

stånga sig blodig mot en egen förklaringsmodell.

autismdiagnos?

Förhålla sig pragmatisk skulle jag önska; ibland blir
det stora apparater, där man måste gå igenom en

Jag har inga exakta siffror, men just diagnosen

utredning och få diagnos innan man kan göra

emotionell instabilitet ska man vara uppmärksam
på och vara duktig på hur man ska särskilja från

något. Istället: ut och observera, titta på hur det
funkar i leken och var en detektiv! Ta hjälp av

autism och även ADHD, då det finns ett stort

elevhälsan/specialpedagoger. Sen kan man sätta

överlapp mellan dessa tre. Det jag och mina

in insatser, vilket skolan oftast har ett batteri för.

kollegor ser hos just flickor är att de söker hjälp i

Så det man behöver göra är att prova sig fram,

tonåren när problemen har gått väldigt långt. Då

jobba systematiskt och metodiskt. Man måste vara

får man ofta en ospecificerad ångestdiagnos och

kreativ och tänka utanför boxen.

insatser utifrån det, och så missar man den

Det är inte raketfysik, skulle jag vilja framhålla.

underliggande NPF:en.

Så till sist – vilka styrkor ser du hos personer
med autism och ADHD?

Vad kan man göra om man upplever att den
diagnos man har fått inte överensstämmer
med ens verkliga svårigheter?

Det finns väldigt många styrkor, samhället behöver
autister och individer med ADHD. Greta Thunberg
är ju ett väldigt bra exempel på när man

Det är den stora djungeln som innebär att söka
hjälp, antingen via husläkare eller psykolog. Där är
det bra att vara påläst, och utgå från det när man

bestämmer sig för något och inte släpper taget.
Det kan ju också vara baksidan med att inte vara
så flexibel, men också vara väldigt positivt. Jag

formulerar hur ens lidande ser ut i vardagen.

har många samtal med vuxna med autism, det är
väldigt mycket “no bullshit radar”, man säger vad
man tycker. Det tror jag är något vi behöver,
sanningssägare som inte viker ned sig för
grupptryck. För ADHD tänker jag framför allt på
den fantastiska energin och att kunna tänka
utanför boxen och hitta nya och annorlunda
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lösningar.

”Illustrationen blir en fokuspunkt som drar intresse, men den säger
även något i sig självt. Vågmönstret representerar i mångt och
mycket livet, åtminstone för min del. Det finns toppar och dalar,
och lika snabbt som något nytt kan slå över en - en känsla,
händelse, insikt eller infall - drar det sig tillbaka. Färgerna
representerar även en mångsidighet och mångfald. Livet har
mycket att ge och ofta innebär det att det sker många saker
samtidigt. Ibland kan det kännas överväldigande, men det finns
även något vackert i spektrat.”
- NELLIE ÖSTMAN
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