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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   
 

Autism är en livslång komplex funktionsnedsättning i nervsystemet som påverkar hur 

personen kommunicerar och beter sig mot andra människor. Kommunikationen hos 

barn med autism ser väldigt olika ut, det barnen har gemensamt är deras bristande 

förmåga att uttrycka sig samt deras bristande språkförståelse. En god kommunikation är 

nödvändig för att uppnå en bra kvalité i omvårdnaden. Eftersom alla barnen har olika 

svårigheter är det ytterst viktigt att sjuksköterskan identifierar det sätt som gör att det 

enskilda barnet förstår bäst. 

 

Syfte  
 

Studiens syfte var att beskriva thailändska sjuksköterskors erfarenhet av att 

kommunicerar med barn med autism  

 

Metod  
 

En kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer valdes för att besvara studiens 

syfte. Sex legitimerade sjuksköterskor intervjuades på Phuket International Hospital. 

Materialet bearbetades genom en kvalitativ innehållsanalys.  

 

Resultat  

 

Under intervjuerna framkom kommunikationsutmaningar hos barn med autism samt 

thailändska sjuksköterskors erfarenhet av att kommunicera med barn med autism. 

Anpassningen till det individuella barnet belystes som viktigt och att skapa trygghet och 

tid bar grundläggande för att barnen skulle utveckla en bra kommunikation. 

Föräldrarnas roll belystes under studien där de kunde vara ett stöd för barnen med även 

ett hinder. 

 

Slutsats 
 

Studien har resulterat i viktigt kunskap gällande hur sjuksköterskan kommunicerar med 

barn med autism. En djupare kunskap om hur autism yttrar sig har framkommit där 

studien visat att autism kan påverka barnen på flera olika sätt. En ökad förståelse 

gällande hur sjuksköterskan bör anpassa sig till barnet för att få en utvecklande 

kommunikation har framkommit. 

 

Nyckelord: Autism, barn, kommunikation, sjuksköterskan.  
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   INLEDNING  

 

Att studera sjuksköterskans kommunikation med barn med autism i Thailand är ett 

intressant ämne då förutsättningarna och vården ser annorlunda ut jämfört mot Sverige. 

Studien genomfördes i Thailand då vi båda ville få en bredare kunskap om ämnet i ett 

utvecklingsland. Då Phuket International Hospital har en mottagning för barn med 

autism blev det möjligt att genomföra studien. Genom studien tydliggörs 

kommunikationens betydelse, vad autism innebär och hur sjuksköterskan på bästa sätt 

kan kommunicera med barnen.  

 

BAKGRUND 

Kommunikation 

Lee, Walter och Cleary (2012) beskriver att kommunikation involverar verbalt tal, 

ansiktsuttryck, gester och kroppsspråk. Det definieras som en interaktion mellan två 

eller flera personer med ett ömsesidigt utbyte. Kommunikation är en komplex process 

som inkluderar subtila och abstrakta element. Majoriteten av människor använder 

verbal kommunikation för utbyte av information. Brown och Elder (2014) definierar 

kommunikation som en process för utbyte av olika former av information mellan 

människor. Det är inte begränsat till att bara vara verbalt tal utan inkluderar även 

ickeverbal kommunikation och förståelse för symboler. Fossum (2013) definierar 

kommunikation på ett liknande sätt, han beskriver det som en överföring av 

information. Kommunikationen skapar förbindelser i antingen direkt eller fördröjd 

följd. Kommunikation kan vara något vi gör, skapar och arbetar med. Det kan även ses 

som ett ömsesidigt utbyte som delas med andra och gör en människa delaktig.  

Autism   

Hur autism yttrar sig  

 

Autism är en livslång komplex funktionsnedsättning i nervsystemet som påverkar hur 

en person kommunicerar och beter sig mot andra människor (Kitson-Reynolds, Kitson, 

& Humphrys, 2015). Enligt Socialstyrelsen (2010) resulterar autism i att de sociala, 

språkliga och flexibla färdigheter inte utvecklas på ett korrekt sätt. Det leder till 

livslånga svårigheter för individen att självständigt klara av vardagen. Autism ingår i 

samlingsbegreppet autismspektrumtillstånd (AST) där även diagnoserna aspbergers 

syndrom, atypisk autism, desintergrativ störning och autistiska drag ingår. Den 

gemensamma nämnaren för tillstånden är att det föreligger problem kring förmågan till 

ömsesidig kontakt, socialt samspel, kommunikation, föreställningsförmåga, flexibilitet 

och variation i beteenden och intressen.  

 

Diagnostisering  

 

Saemundsen m.fl. (2010) konstaterar att autism definieras utifrån tre domäner. Det som 

ingår i domänerna är kvalitativ försämring i social interaktion och kommunikation, 

begränsande intressen och aktiviteter samt repetitiva och stereotypa beteendemönster. 

För att fastställa diagnosen autism måste autistiska beteenden föreligga till en viss grad 

inom alla domänerna, en avvikande utveckling ska även ha uppmärksammats inom 
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36månaders ålder. Enligt Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5th ska 

individen även ha svårigheter med omställningar, avvikelser i kroppsspråk och 

ögonkontakt, bristande förståelse av gester och svårigheter med att skaffa vänner för att 

diagnosen autism kan fastställas (American Psychiatric Associatin, 2014).  

 

Nadel och Poss (2006) menar att autism är en utmanande diagnos att ställa då det inte 

finns några specifika blodprover för att konstatera autism. Enligt Benderix och Sivberg 

(2007) kan en tidigt upptäckt av autism förminska eller förhindra beteendeproblem. 

Samtidigt diskuterar Nadel och Poss (2006) att en tidig diagnos kan vara svår att ställa 

eftersom vissa autismtecken blir tydligare ju äldre barnet blir. Ett repetitivt beteende 

samt barnets intressen kan vara svårt att uppmärksamma innan barnet blivit 2-3 år. Om 

barnet vid 12 månaders ålder inte använder sig av jollrande samt om barnet vid 

16månaders ålder inte använder några ord kan det vara tecken på autism.  

 

Förekomst 

 

Enligt Beard-Pfeuffer (2008) finns ingen skillnad i autism förekomsten utifrån etnicitet, 

samhällen, livsstil eller socioekonomiskstatus. Den enda variabeln som urskiljer sig är 

kön, här syns att autism är vanligare hos det manliga könet. Kristiansen (2010) påvisar 

att förekomsten av autism är 4-10 på 10 000 individer, på varje flicka med autism går 

det två till tre pojkar. Avvikelser i kromosomerna har funnits hos individer med autism, 

Nadel och Poss (2006) visar att forskning har kommit fram till att barn med autism har 

avvikelser i kromosomerna 7, 15 och 17.  

 

Khaian, Onnuam, Photchanakaew, Chonchaiya, och Suphapeetiporn (2015) diskuterar 

riskfaktorer för autism. En riskfaktor är då det inom familjen finns neuropsykiatriska 

sjukdomar, det innefattar inte bara sjukdomar som autism och schizofreni utan även 

ADHD, affektiva sjukdomar och substansmissbruk.  

 

Thailändskt perspektiv  

Chusana, Kanchana, Siripraphar, Weerasak och Kanya (2015) beskriver att 

förekomsten av autism hos barn yngre än 12 år har ökat signifikant från 1,43 barn på 

10.000 år 1998 till 6,94 barn på 10.000 år 2002  i Thailand. Vidare menar de att autism 

inte bara påverkar individens nervfunktion och välbefinnande utan att det även 

resulterar i högre ekonomisk börda för vårdgivarna och hela familjen. Ashwood, 

Buitelaar, Murphy, Spooren och Charman (2015) skriver att de globala skillnader som 

finns ofta återspeglas i forskning som av majoriteten genomförts i höginkomstländer. 

Det finns inte lika mycket forskning om autism i låginkomstländer på grund av att 

ekonomin inte räcker till. Men tack vare olika organisationer som vill utveckla den 

globala autism folkhälsan har forskning påbörjats allt mer i de här länderna också. 

Chusana m.fl. (2015) diskuterar även det faktum att trots den höga prevalensen av 

autism i världen och dess inverkan på vårt moderna samhälle är den exakta etiologin 

och riskfaktorer för autism inte helt känd.  

Enligt HyeKyeung (2013) har många delar i Thailand är en mer kollektivistiskt kultur 

än länderna i västvärlden, de leder till att många i den Thailändska befolkningen är mer 

känsliga för uppfattningar om andra, här betraktas inte autism på samma sätt som i 

många västerländska kulturer. När en Thailändsk familj har ett barn med någon 

utvecklingsstörning exempelvis autism skapas ofta en konflikt mellan uppfattningen om 
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föräldrarna vilket kan resultera i en skam för familjen. Många föräldrar till barn med en 

utvecklingsstörning i Thailand blir lämnade av morföräldrarna och andra 

familjemedlemmar och därför många det faktum att barnet har ett funktionshinder. 

Många Thailändska föräldrar till barn med autism väljer att placerar sina barn på privat 

skola med handledning vilket ofta medför en ekonomisk börda för familjerna.  

Dyches, Wilder, Sudweeks, Obiakor och Algozzine (2004) menar att det är viktigt att 

veta att det finns skillnader i behandling av autism mellan grupper, kulturer och 

geografisk plats. Det är viktigt att ha i åtanke att på landsbygderna har det inte forskats 

lika mycket och det finns inte lika mycket data att hämta. Dessutom är det viktigt att 

veta att de flesta epidemiologiska studier har utförts i västländer och inte kan 

generaliseras till andra länder, särskilt utvecklingsländer som Thailand. 

Kommunikation hos barn med autism  

Kommunikationen hos barn med autism ser väldigt olika ut, det barnen har gemensamt 

är deras bristande förmåga att uttrycka sig samt deras bristande språkförståelse 

(Söderbäck, 2014). Ellawadi och Weismer (2015) beskriver att barn med autism 

använder sig av färre gester, mindre ögonkontakt samt söker mindre uppmärksamhet. 

Orinstein m.fl.(2015) diskuterar även att individer med autism har svårigheter gällande 

icke verbal kommunikation, förståelse av ansiktsuttryck, att dela glädje med andra samt 

att skapa nya sociala relationer. Lee, Walter och Cleary (2012) menar att barn med 

autism ofta har svårt att förstå och tolka vad andra människor säger, barnen har även 

problem med att berätta hur de tänker, tycker och känner. Resultatet blir att vissa barn 

upplever det väldigt obehagligt och svårt att befinna sig i sociala sammanhang.  

Wing (2012) menar att språksvårigheterna hos barn med autism kan beskrivas på två 

olika sätt. Det finns barn som har receptiva språkproblem som innebär att de har svårt 

att förstå innebörden i ord. Andra barn med autism har expressiva problem som gör att 

barnen ofta förstår meningar men har svårt att säga meningarna själva. Ungefär en av 

fyra med autism utvecklar aldrig ett språk utan förblir stumma.  

Graham m.fl. (2016) diskuterar att alternativa kommunikationsmedel är vanligt då 

individer har svårigheter gällande sociala interaktioner. Det innefattar bland annat 

tecken, symboler och bilder. Enligt Socialstyrelsen (2010) använder många barn med 

autism sig utav ekotal, det innebär att barnet stereotypt upprepar ord, fraser eller hela 

meningar som det lärt sig utantill. Brown och Elder (2014) diskuterar att många barn 

med autism även använder sig av människor i sin omgivning för att visa vad de vill. Det 

kan exempelvis vara att barnet tar sin mamma i handen och går mot tv:n för att visa att 

de vill se på tv.  

De Vries, Beck, Stacey, Windslow och Meines (2015) menar att det finns många 

metoder som kan hjälpa barn med autism att kommunicera bättre. Det behöver inte vara 

metoder knutna till medicinska aspekter utan kan även vara andra medel. Det framgår 

att musik kan ge ett gynnsamt resultat hos barn med autism. Musik stimulerar hjärnan i 

flera områden. Det förbättrar kognitiva, sociala, fysiska och känslomässiga domäner 

och effekterna av musik är mycket goda. Det kan ses som en terapeutisk intervention 

för personer som har autism. Musik och dess makt är inte begränsade av språk, kultur, 

kön eller förmåga. För barn med autism har musik som terapi visats öka sociala 
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beteenden, förbättrat uppmärksamhet åt uppgifter, ökade läten samt gett ett större 

ordförråd.  

 

Sjuksköterskans kommunikation med barn med autism  

Farmer m.fl. (2014) menar att barn med autism ofta kräver tidiga och intensiva insatser 

av hälsopedagogiska specialister. Barnen behöver generellt mer sjukvård, rehabilitering, 

terapier och skolbaserade tjänster än andra barn med särskilda behov. Därför krävs ett 

stort arbete och engagemang ifrån den ansvariga sjuksköterskan.  

En god kommunikation beskrivs av Brown och Elder (2014) som en nödvändighet för 

att få en bra kvalité i omvårdnaden. För att bibehålla en god omvårdnad är det viktigt att 

sjuksköterskorna förstår hur kommunikation hos barn med autism ofta utspelas.  

Thorne (2007) påstår att barn med Autism sannolikt blir väldigt lugna av sina dagliga 

rutiner och kan bli upprörda när störningar i rutinerna sker. Ett vårdbesök kan vara en 

sådan störning som gör att barnet blir upprört. Det är känslan av att inte veta vad som 

ska hända som leder till ett utbrott. Som sjuksköterska är det viktigt att veta om det här 

innan mötet för att på så vis kunna förklara steg för steg om vad som ska hända under 

mötet innan. Fokusen ska vara att prata lugnt så att lugnet sprider sig till barnet. 

Enligt Brown och Elder (2014) är effektiv kommunikation mellan sjuksköterskan och 

barnen nödvändig för att ge vårdkvalitet. Små anpassningar i kommunikationen kan 

underlätta. Sjuksköterskor bör vara redo för beteendeutbrott, känna igen tecken på 

frustration och veta hur de ska reagera. Eftersom alla barnen har olika svårigheter är det 

ytterst viktigt att sjuksköterskan identifierar det sätt som gör att det enskilda barnet 

förstår bäst. Viktigast är att sjuksköterskan måste komma ihåg att ge extra tid och ha 

tålamod genom hela samtalet. Sjuksköterskor har ett ansvar att optimera 

kommunikationen med deras patienter med autism. 

Eftersom barnen med autism ofta är känsliga för ljud och ljus menar Brown och Elder 

(2014) att samtalsmiljön bör anpassas efter det. Sjuksköterskan som talar med barnen 

bör prata långsamt samt använda sig av låg röst. Det är viktigt att titta direkt på barnen 

samt undvika att lägga in kommentarer när barnen pratar. Lee, Walter och Cleary 

(2012) diskuterar att kommentarer inte ska läggas in när barnen pratar eftersom de ofta 

tappar den röda tråden i konversationen och lätt blir förvirrade. Beard-Pfeuffer (2008) 

skriver även att många barn med autism är känsliga för lukt. Därför ska sparsamt med 

lotions, parfymer, livsmedel, rengöringsprodukter eller mediciner användas som kan 

orsaka att vissa barn med autism blir tysta eller kräks när de konfronteras med dem. 

Brown och Elder (2014) diskuterar även vikten av att undvika frågor med öppna slut 

samt att använda sig av korta fraser. Det är viktigt att undvika slang och metaforer samt 

viktigt att strukturera sitt samtal. 

Enligt Oritz och Sjölund (2015) handlar mycket om att hjälpa barnen att skaffa en 

självbild och en identitet som inte bara är kopplad till det som de inte kan. Fossum 

(2013) säger att trots att barn med autism har svårigheter med att kommunicera får 

sjuksköterskan aldrig undvika samtalet. I sjukvården är det extra viktigt att tala så att 

andra förstår och att inte använda sig av medicinska termer eller slang som lätt skapar 

förvirring eller rädsla hos vårdtagarna.  
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   Problemformulering 

 

Brown och Elder (2014) skriver att sjuksköterskans kommunikation med barn med 

autism har bevisats vara nödvändigt för barnens utveckling. Små anpassningar i  

kommunikationen kan underlätta. Sjuksköterskor bör känna igen tecken på frustration 

och veta hur de ska reagera samt kommunicera på ett sätt som barnen behöver. Ämnet 

är viktigt att studera för att sjuksköterskor globalt ska kunna ta del av varandras 

erfarenheter och kunskaper. Lite forskning har tidigare riktats kring ämnet i Thailand. 

De globala skillnader som finns återspeglas ofta i forskning som av majoriteten 

genomförts i höginkomstländer. Det finns inte lika mycket forskning om autism i 

låginkomstländer som Thailand på grund av att ekonomin inte räcker till (Chausana 

m.fl. 2015). Genom att beskriva sjuksköterskans kommunikation med barn med autism 

i Thailand kan kunskapen de Thailändska sjuksköterskorna besitter spridas globalt, 

vilket i sin tur kan leda till att vården för barn med autism kan utvecklas i hela världen, 

inte minst Sverige. 

 

SYFTE   

Syftet var att beskriva thailändska sjuksköterskors erfarenhet av att kommunicera med 

barn som har autism.  

 

METOD  

Val av Metod  

 

En kvalitativ design med semistrukturerade intervjuer valdes för att besvara syftet. Då 

studiens syfte var att studerar Thailändska sjuksköterskors erfarenhet av att 

kommunicerar med barn med autism var en kvalitativ metod lämplig. Genom 

Henricson och Billhult (2012) styrks metodvalet då det framgår att en kvalitativ design 

avser att studerar personers levda erfarenhet av ett fenomen. En djupare förståelse kring 

sjuksköterskans kommunikation eftersträvades med studien, enligt Henricson och 

Billhult (2012) används en kvalitativ metod då forskaren söker förståelse.  

 

I enlighet med Kvale och Brinkmann (2014) valdes en kvalitativ metod då syftet skulle 

beskrivas med ord och inte siffror. Då en studie fokuserar på siffror kan en kvantitativ 

metod vara lämplig, men då studiens syfte skulle klargöras genom intervjuer och 

beskrivningar var den kvalitativa metoden lämpligas.  

 

Urval  

 

Henricson och Billhult (2012) beskriver att deltagarna vid en kvalitativ metod inte väljs 

ut slumpmässigt. Det är viktigt att hitta personer med olika erfarenheter som kan ge rika 

beskrivningar av fenomenet.  

 

Kristensson (2014) förklarar att personerna som intervjuas ska kunna berätta om det 

som ska undersökas och därför begränsades studien till legitimerade sjuksköterskor som 

var verksamma på mottagningen för barn med autism. Eftersom att sjuksköterskorna 

skulle vara legitimerade behövde de ha gått den fyra år långa grundutbildningen i 

Thailand. Då vi ville ha sjuksköterskor med erfarenheter inom ämnet så var ett krav att 

de arbetat på mottagningen i minst 2 år.  
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Trost (2010) skriver att det rent allmänt är bättre att begränsa sig till ett mycket litet 

antal intervjuer, dels för att det med många intervjuer blir svårt att få en överblick och 

dels för att viktiga detaljer som förenar eller skiljer sig åt kan missas. Det gjorde att 

studien begränsades till sex legitimerade sjuksköterskor vid Phuket International 

Hospital. För att undvika språkhinder var även ett kriterium att sjuksköterskorna skulle 

kunna kommunicera på grundläggande engelska. Gillham (2008) skriver att även fast 

det finns hinder med olika språk så finns det inte några specifika regler att förhålla sig 

efter utan det viktiga är att vara uppmärksam på ord och faktorer som är av stor 

betydelse. 

 

Helgesson (2015) diskuterar att det viktigaste inför intervjuer/studier är att personerna 

som ska delta har informerat samtycke. Med informerat samtycke avses i allmänhet 

hela den processen där personerna informeras och med stöd av informationen 

bestämmer sig för att samtycka till att delta. Ett slutligt urvalskriterium blev därför 

informerat samtyckte till att delta i intervjuerna. 

 

Datainsamling 

Intervjuguide 

 

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att en intervjuguide är ett manus som 

strukturerar intervjuns förlopp. Danielson (2012) menar att användandet av en 

intervjuguide gör det möjligt att strama upp intervjun med frågor kring det väsentlig 

inom den tidsram som finns. Intervjuguiden ska bestå av max en A4sida och ska endast 

vara ett stöd vilket innebär att intervjuaren ska vara väl införstådd med sina frågor. 

Intervjuguiden innehöll nio frågor som berörde kommunikationen vid autism, vad 

autism innebär samt avslutande frågor som berörde tips och råd gällande 

kommunikationen.   

 

Kvale och Brinkmann (2014) diskuterar olika typer av intervjufrågor. Intervjuguiden 

inleddes med en inledande fråga. Kvale och Brinkmann (2014) menar att en inledande 

fråga kan ge spontana och rika beskrivningar där intervjupersonen återger vad hen 

upplever som de viktigaste aspekterna av de undersökta fenomenen. Vidare beskrivs att 

sonderade frågor kan användas då forskaren söker efter svar utan att ange vilka 

dimensioner som ska beaktas. Exempel på denna typ av fråga kan var ” Kan du säga 

något mer om det” Intervjuguiden innehöll denna typ av frågor för att få mer 

innehållsrika svar från intervjupersonerna. Intervjuguiden kan innehålla bara några 

ämnen som ska täckas eller vara mer detaljerad med omsorgsfullt formulerade frågor, 

de ämnen som intervjuguiden innehöll var kommunikation och autism då de var 

relevanta för studiens syfte (bilaga A).    

 

Provintervju  

 

En provintervju genomfördes i enlighet med Danielson (2012) vilket innebar att den 

tekniska utrustningen samt intervjufrågorna prövades. Intervjun genomfördes på Phuket 

international hospital med en legitimerad sjuksköterska. Genom provintervjun gavs 

möjlighet till att testa om planerat tid var hållbar, under provintervjun framkom att 

utrustningen fungerade korrekt samt att tiden hölls. Att genomföra en provintervju 

tydliggör om frågorna svarar på studiens syfte.  
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Efter provintervjun framkom att några förberedda frågor inte var relevanta för att kunna 

besvara studiens syfte och därför reviderades intervjuguiden genom att frågor togs bort 

och nya lades till. Frågorna i intervjuguiden utvecklades så en tydligare koppling till 

syftet uppnåddes. Trost (2010) menar att det är klokt att efter första intervjun se över 

intervjuguiden. Passar den inte finns anledning att göra korrigeringar, hela 

intervjuserien är en process och processer kännetecknas av förändring.  

 

Provintervjun inkluderades inte i studiens resultat då många justeringar gjordes för att 

ännu tydligare få fram data som stärkte studiens syfte. Intervjun besvarade inte studiens 

syfte och bidrog inte med det material som behövdes. Trost (2010) menar att om 

provintervjufrågorna inte besvarar studiens syfte och inte får fram det material som 

behövs ska materialet från provintervjun självklart inte användas som en del av 

resultatet. 

 

Genomförande  

 

Verksamhetsansvarige på autism mottagningen vid Phuket International Hospital 

kontaktades för att se om möjlighet till att genomföra studien fanns. Internationella 

koordinatorn vid Sophiahemmet Högskola kontaktades även för att se om studien var 

godkänd för att genomföras i Thailand. Då studien fått godkänt från Sophiahemmet 

högskola skickades ett intyg till sjukhuset (bilaga B). Efter det godkände sjukhuset att 

studien genomfördes (bilaga C). Sedan skickades ett dokument för att rekryterar 

personer till intervjun (bilaga D). En kontaktperson vid Phuket International Hospital 

satte upp dokumenten på mottagningen för att rekrytera sjuksköterskor.  

Genom en regelbunden mailkonversation med kontaktpersonen vid Phuket International 

Hospital framkom information om att sex sjuksköterskor som passade urvalet var 

intresserade av att delta i studien.  

 

Intervjuerna genomfördes mellan 16 november 2016 och 17 november 2016, samtliga 

intervjuer var mellan 30-45 minuter. Alla intervjuer hölls på Phuket International 

Hospital i ett avskilt rum med båda intervjuarna. Under intervjuerna höll sig båda 

intervjuarna neutrala och anpassade sig till intervjusituationen vilket innebar att 

intervjupersonerna stod i fokus. Gunnarsson och Billhult (2012) menar att forskarens 

roll är att tillgodose att intervjun blir så bra om möjligt och menar att detta kan vara så 

enkelt som att tänka på att passa in i miljön.  

Trost (2010) menar att intervjun ska genomföras i en så ostörd miljö som möjligt där 

den intervjuade ska känna sig trygg.  

Intervjuerna inleddes med information om studiens syfte, upplägg och tidsram. 

Informerat samtycke inhämtades muntligen. Dokumentet som skickats till 

mottagningen gicks igenom för att tydliggöra att studien var frivillig och att deltagarna 

hade möjlighet att dra sig ur studien. Ingen av de sex intervjuade personerna valde att 

avbryta studien. Alla deltagare tillfrågades om de tillät att intervjuerna spelades in 

vilket alla godkände. Trost (2010) påpekar att det är viktigt att de intervjuade 

personerna själva får avgöra om de vill bli inspelade eller inte.  

 

Intervjuguiden användes som stöd vid samtliga intervjuer där frågorna ställdes i olika 

ordningar beroende på hur intervjun utvecklades. Danielson (2012) beskriver att 

forskaren vid semistrukturerade intervjuer inte behöver ställa frågorna i samma ordning 

utan kan anpassa sig till det som kommer upp under intervjun. Intervjuerna avslutades 
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med att intervjupersonerna fick tillägga något om de så önskade. Trost (2012) menar att 

intervjuaren ska märkas så lite som möjligt, det är den intervjuade som är 

huvudpersonen.  

 

Dataanalys  

 

Enligt Henricson och Billhult (2012) innebär det första steget i dataanalysen att 

transkribering genomförs, här läses datamaterialet igenom flera gånger. Här lyssnade vi 

båda igenom intervjuerna för att få en uppfattning om vilket material vi hade att arbeta 

med. Då intervjuerna genomfördes på engelska översattes sedan stora delar av 

materialet till svenska, vi valde att göra det separat för att sedan jämföra och diskutera 

med varandra gällande vilket material som framkommit som viktigt. Gillham (2008) 

skriver att under transkription är det vanligt att mycket material går förlorat. Den mest 

uppenbara förlusten är den mänskliga röstens semantiska egenskaper det vill säga 

betoningar, tempo och tonläge som radikalt kan förändra ords betydelse. För att inte 

förlora värdefull data så lyssnades materialet igenom flera gånger. Gillham (2008) 

skriver också hur viktigt det är att läsa igenom sin transkription ett flertal gånger i 

förberedande syfte. Det ger en övergripande känsla för innehållet. Med andra ord en 

förberedelse för den process som tolkningsanalysen är.  

 

Som nästa steg togs meningsenheter fram. Henricson och Billhult (2012) som beskriver 

att det andra steget i dataanalysen innebär att text tas ut som svarar på 

frågeställningarna samt att meningsenheter tas fram som senare kodas och formas till 

kategorier eller teman. Skillnaden på kategorier och teman är att om innehållet är 

uteslutande olika mellan grupperna av koder så formas kategorier men om det är en 

djupare tolkning med teman som visar att det finns ett mönster är det ett subtema. I 

analysen utformades därför subteman som vidare blev till teman.  

Henricson och Billhult (2012) beskriver termen meningsenhet som en term som består 

av flera ord med ett gemensamt budskap. Det innebär att textmassan kan reduceras till 

väsentliga ord från flera meningar. Det innehåll som är väsentligt utgör sedan 

underlaget för kodningen. I enlighet med Henricson och Billhult (2012) så valdes de 

meningar som stärkte studiens syfte ut, det vill säga det som på något sätt lyfte ämnet 

Thailändska sjuksköterskors erfarenheter av att kommunicera med barn med autism. 

När meningarna var uttagna var nästa steg att koda meningsenheterna. Henricson och 

Billhult (2012) skriver att kodning innebär att koda den data som på olika sätt kan 

relateras till kärnkategorin och dess begrepp eller egenskaper. När koderna var 

identifierade gjordes de till subteman eller direkt till teman. Anledningen till att några 

gjordes till subteman innan ett tema identifierades var för att få en djupare tolkning som 

gör att syftet lättare besvaras (Henricsson och Billhult, 2012). I det tredje och sista 

steget skapades en ny helhet.  

 

Kristensson (2014) skriver om triangulering som betyder att analysen och tolkningen av 

materialet bör ske av inte bara en person utan gärna flera. Det för att en persons egen 

uppfattning och tolkning inte ska påverka resultatet. Tolkningen och analysprocessen 

gjordes därför av båda intervjuarna först enskilt och sedan tillsammans. 
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Tabell 1. Exempel ur analysprocessen. 

Meningsenhet Kod Subtema Tema 

Att anpassa miljön 

då vi möter barnen är 

viktigt, vissa barn är 

väldigt ljuskänsliga 

vilket vi som 

sjuksköterskor måste 

ha i åtanke. 

Barns 

påverkan av 

miljön 

 Anpassning till barnet 

Jag har mött barn 

med svåra 

kommunikationsprob

lem som inte alls 

velat samarbeta, efter 

tålamod och flera 

möten har många 

utvecklas otroligt 

mycket.  

 

Sjukskötersk

ans tålamod 

 Trygghet och tid 

Några barn utvecklar 

aldrig det verbala 

språket 

Inget verbalt 

språk 

Verbalt 

kommunikationsutmani

ngar 

Kommunikationsutmani

ngar  

Barnen kan ha lätt 

för det verbala talet 

men svårt att tolka 

gester och tyda 

kroppsspråk/mimik 

Gester och 

kroppsspråk 

Gestuellt 

kommunikationsutmani

ngar 

Kommunikationsutmani

ngar  

 

   Forskningsetiska överväganden  

Studien utgick från de fyra principerna göra gott-principen, inte skada-principen, 

autonomiprincipen samt rättviseprincipen. Principerna användes och betraktades som 

fyra mål som i möjligaste mån skulle uppfyllas. Vetenskapsrådet (u.å) beskriver de fyra 

huvudkraven som studien utgick ifrån, det var informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet uppfylldes genom att 

deltagarna informerades genom brev om studiens syfte och frivillighet. Här framgick att 

deltagandet var frivilligt, att intervjuer skulle genomföras samt att materialet endast 

skulle användas för studien. Innan intervjuerna startade repeterades informationen som 

framkommit i brevet för att förtydliga att allt var frivilligt samt att deltagarna kunde 

avbryta studien. Ett muntligt samtycke inhämtades från samtliga deltagare innan 

intervjuerna, här tydliggjorde forskarna att deltagarna i studien hade rätt att själva 

bestämma över sin medverkan. Vetenskapsrådet (u.å) beskriver att 

konfidentialitetskravet innebär att alla deltagares personuppgifter skall förvaras så att 

obehöriga inte kan ta del av dem. Med hänsyn till det så förvarades all insamlad data i 

en separat mapp på datorn som endast intervjuarna hade åtkomst till med lösenord. 

Deltagarna informerades om att ingen utomstående skulle ha åtkomst till personliga 
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uppgifter utan att endast forskarna hade tillträde till informationen.  

Med hänsyn till nyttjandekravet användes endast deltagarnas enskilda uppgifter till 

studien och inte till någonting mer. Vetenskapsrådet (u.å) menar att uppgifter insamlade 

om enskilda individer endast får användas för forskningsändamål. Uppgifterna får alltså 

inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. 

 

   RESULTAT 

Resultatet baseras på 6 kvinnliga legitimerade sjuksköterskor som var mellan 28-49 år. 

Sjuksköterskorna hade jobbat på mottagningen mellan 3-7år samt varit legitimerade 

sjuksköterskor mellan 3-16 år. Under intervjuerna framkom 

kommunikationsutmaningar hos barn med autism samt sjuksköterskans erfarenhet av att 

kommunicera med barn med autism. Sjuksköterskans erfarenhet var att anpassning till 

barnet var viktigt, att kommunikationen var tidskrävande samt att omgivningen hade en 

betydelse för kommunikationen. Samtliga berörda områden redovisas i resultatet.  

 

Tabell 2. Under dataanalysen framkom teman och subteman enligt nedan.  

 

Teman Subteman  

Kommunikationsutmaningar  Verbala kommunikationsutmaningar 

Gestuella kommunikationsutmaningar 

Anpassning till barnet   

Trygghet och tid  

Föräldrarnas roll  

 

Kommunikationsutmaningar 

 

Verbala kommunikationsutmaning  

Några sjuksköterskor uppgav att de barnen som hade svårigheter med det verbala talet 

ofta krävde mer avancerade behandlingar som tog längre tid. Anledningen till det 

uppgavs vara att det tog längre tid för barnen med verbalt hinder att lära sig tala och 

göra sig förstådda än för barnen med till exempel gestuellt hinder. Vissa sjuksköterskor 

menade att barnen med verbala hinder oftast var svårare att få kontakt med vilket gjorde 

att behandlingarna tog längre tid. Kommunikationen mellan sjuksköterskorna och de 

barnen ansågs svårare och barnen uppfattades ofta vara lite mer instängda i sin egen 

värld. Barnen som inte verbalt kunde uttrycka sig tappade oftare intresset av att delta i 

behandlingarna och det blev svårare för sjuksköterskorna att kommunicera med dem 

och hjälpa till. 

Min erfarenhet är att det ofta är svårare att få kontakt med barn med 

verbala svårigheter vilket gör att behandlingarna kan kräva mer tid.  

Även fast många barn gör stora framgångar vad gäller den verbala kommunikationen 

framkom det av flera deltagare att många barn med autism aldrig utvecklar ett verbalt 

tal. De barnen som aldrig utvecklar ett verbalt tal får svårt att befinna sig i sociala 

sammanhang där kommunikationen innebär ett ömsesidigt utbyte. Barnen får svårt att 

uttrycka sina känslor och känner sig ofta obekväma i sociala sammanhang. 

Sjuksköterskorna kommunicerar ändå verbalt med de här barnen för att de ska få en 
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förståelse för talets innebörd och förstå andra människor men använder sig mycket av 

andra metoder såsom bilder och gester för att få reda på barnets egna känslor och 

behov. 

Barnen som aldrig utvecklar det verbala talet får svårt att uttrycka sig 

och befinna sig bland folk.  

Alla sjuksköterskor belyste de framgångar många barn gör vad gällde 

kommunikationen under behandlingarna. Barnen kom ofta in som små på behandlingen 

och efter regelbundna besök och rehabilitering så syntes många framsteg, inte minst vad 

gällde den verbala kommunikationen hos många. Barnens kommunikationssvårigheter 

uppgavs vara det största hindret för ett barn med autism. Det ansågs begränsa deras liv 

och deras möjligheter till framgång.  

Hur kommunikationen utvecklas hos barnen sätter prägel på hur resten 

av deras liv kommer att se ut. 

 

Gestuella kommunikationsutmaning  

 

Sjuksköterskorna på mottagningen var eniga om att det inte fanns ett specifikt problem 

vad gäller kommunikationen hos barn med autism utan att varje barn hade sina 

svårigheter. Det uppgavs att kommunikationshindren inte nödvändigtvis behövde vara 

direkt kopplat till det verbala talet utan det framkom även att många av barnen hade 

svårt att tolka ansiktsuttryck och gester. Barnen som hade svårigheter med att tolka och 

förstå den icke verbala kommunikationen använde sig inte utav gester då de 

kommunicerade.  

Många av barnen vi möter har svårigheter med att förstå gester och 

tolka ansiktsuttryck.  

Det framkom att alla barnen med autism har någon form av kommunikationshinder och 

även fast några inte kan tolka gester och ansiktsuttryck så fanns det vissa barn som 

endast använde sig av gester för att kommunicera. Hos de barn som saknade det verbala 

talet framkom det att sjuksköterskorna ofta använder sig av just gester men även bilder 

för att nå fram till barnen.  

Då barnet helt saknar ett verbalt tal använder vi gester och bilder för att 

kommunicera med barnen.  

Anpassning till barnet  

 

Samtliga sjuksköterskor beskrev hur viktigt det var att anpassa sig efter barnen. Det 

uppgavs att många av barnen var mer tillbakadragna och ofokuserade vid första mötet. 

Några sjuksköterskor nämnde att det var viktigt som sjuksköterska att ge barnen tid till 

anpassning av den nya miljön.  

 

 

För att få en bra kommunikation är det viktigt att barnet står i fokus och 

att man anpassar sig utifrån barnets förutsättningar.  
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Att prata med barnet och inte till barnet var en anpassning som många nämnde. Det 

uppgavs att det hade stora framgångar att prata med lugnare och mildare röst. Många 

gånger valde sjuksköterskorna att prata som om de vore vänner till barnen för att det 

hade bevisats ha bättre effekt. Någon sjuksköterska upplevde stor skillnad i 

utvecklingen av kommunikationen när anpassningen av rösten gjordes. Det kunde vara 

att prata långsammare, med barnsligare röst eller med mörkare röst. För 

sjuksköterskorna var det viktigt att hitta det som passade barnet och som gjorde att 

barnet utvecklades mest. Det visade sig att barnen ofta kom ihåg mer av informationen 

efter röstanpassningen. 

Min erfarenhet är att prata med barnet och inte till barnet. Skillnaden är 

enorm om du sätter dig på barnet nivå.  

Anpassningarna som togs upp berörde även miljön som barnen befann sig i, inte minst 

under behandling. Någon sjuksköterska nämnde att barnen med autism oftare är 

känsliga för ljud och ljus och att miljön skulle anpassas efter det. Det kunde vara att 

släcka starka lampor, spela lugn musik eller öppna ett fönster. Många upplevde även att 

barnen kunde hantera behandlingen bättre om miljön runt omkring var lugnare och mer 

harmonisk samt att det var lättare att kommunicera med barnen och få respons om 

miljön var anpassad. 

Att anpassa miljön då vi möter barnen är viktigt, vissa barn är väldigt 

ljudkänsliga vilket vi som sjuksköterskor måste ha i åtanke.  

Det framkom att många av barnen inte trivdes med att ändra på sina vardagliga rutiner. 

Ett sjukhusbesök med behandling beskrevs som en sådan ändring som kunde göra 

barnen oroliga. Samtliga deltagare tyckte att det vara viktigt att göra sjukhusbesöken till 

en vardaglig rutin och en deltagare nämnde att det var viktigt att sjuksköterskan 

anpassar sig efter barnets vardag och inte tvärtom. 

 

För att göra behandlingen och sjukhusbesöken till en rutin krävs det att 

jag som sjuksköterska anpassar mig efter barnets vardag och att 

behandlingen sker på samma veckodag varje vecka. 

Trots att det var viktigt med anpassningar för barnen var det några sjuksköterskor som 

beskrev vikten av att de fortfarande uppförde sig professionellt. Att endast vara vän 

med barnen beskrevs som ett misslyckande. Det framgick att oavsett om 

sjuksköterskorna anpassade sig till barnens nivå och blev deras vänner så var deras 

främsta jobb att vara en vuxen människa som barnet kunde känna tillit och trygghet till. 

 

Vi ska vara en vuxen förebild som barnen kan känna sig trygga med.  

Trygghet och tid  

 

Att kommunikationen med barn med autism var tidskrävande framfördes under 

intervjuerna. En bra relation till barnen framkom under flertal intervjuer som något 

grundläggande för att skapa en trygghet till barnen. Att skapa en trygghet kunde ta lång 

tid men var nödvändigt för att kunna få en bra kommunikation till barnet. 

Sjuksköterskorna upplevde att då barnen var trygga utvecklades kommunikationen och 

behandlingen i en positiv riktning.  
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Barn måste känna sig trygga för att kunna kommunicera, att bygga upp 

en trygghet kan ta mycket lång tid.  

Under samtligt intervjuer framkom att många barn med autism hade 

koncentrationssvårigheter och lätt blev distraherade. Barnen kunde ofta springa runt och 

syssla med massa annat istället för att fokusera på själva kommunikationen. Under 

intervjuerna framfördes att det var mycket viktigt att se till det enskilda barnet för att få 

en lyckad kommunikation, hur autism yttrade sig kunde vara väldigt olika från barn till 

barn. Att sätta sig in i varje enskilt barn beskrevs som något som kunde ta tid eftersom 

sjuksköterskorna inte kunde agera och kommunicera på samma sätt till samtliga barn. 

Som sjuksköterska framfördes att tålamod var mycket viktigt vid dessa situationer. Att 

vara stressad beskrevs som något dåligt då det endast påverkade barnet negativt. Ett 

flertal av de intervjuade personerna menade att stressen överfördes till barnet som 

reagerade med att bli väldigt oroligt, resultatet av ledde då endast till en misslyckad 

kommunikation. Samtliga sjuksköterskor menade att kommunikationen skulle få ta den 

tid som barnet behövde och låta barnet utvecklas i sin egen takt.  

 

Att kommunicerar till barnen kräver tid, barnen har ofta svårt med 

koncentrationen och blir lätt distraherade.  

Att lägga ner tid och låta barnen utvecklas i sin egen takt beskrevs som lyckosamt för att 

kunna få en bra kommunikation och behandling. Under flera intervjuer framkom att barnen 

hade gjort stora utvecklingssteg då barnet fått arbeta utifrån sin egen takt. Det framfördes 

att barnen blev lugna och mindre oroliga då de inte blev tvingade och stressade till att 

utföra olika moment. Därför var sjuksköterskornas erfarenhet att det var positivt att lägga 

ner mycket tid för att kunna få en bra kommunikation till barnen med en utvecklande 

behandling.  

 

Jag har mött barn med svåra kommunikationsproblem som inte alls velat 

samarbeta, efter tålamod och flera möten har många utvecklas otroligt 

mycket.  

Föräldrarnas roll  

 

Under majoriteten av intervjuerna framfördes att föräldrarna var en viktig del för 

barnets kommunikations utveckling. Intervjupersonerna menade att föräldrarna kände 

barnet bäst och besatt kunskap om hur det individuella barnet reagerade i olika 

situationer. Flertalet ansåg att föräldrarna var en viktig resurs inom arbetet med barnen 

med autism. Då föräldrarna kunde skapa en trygghet för barnet resulterade det i 

sjuksköterskan enklare kunde skapa en bra kommunikation med barnet. För många barn 

var föräldrarna en trygghet som påverkade barnen genom att bli lugna och mindre 

oroliga vilket underlättade kommunikationen.  

 

Föräldrarna till barnen har ofta en bred kunskap och vet hur man ska 

bemöta barnet, det underlättar mycket då vi ska kommunicera.  

Dock framkom under några intervjuer att föräldrarna inte alltid upplevdes som ett stöd 

för barnet. I Thailand kunde autism upplevas som något skamligt vilket resulterade i att 

föräldrarna ibland inte ville söka vård. Det beskrevs som något som hämmade barnens 

kommunikation och gjorde det svårare för sjuksköterskan att skapa en trygg relation till 
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barnet. Det framkom att vissa familjer endast kontaktade sjukhuset då de verkligen var 

tvungna, det innebar att det kunde dröja upp till flera månader mellan mötet mellan 

barnet och sjuksköterskan. Barnen som sjuksköterskorna träffade regelbundet uppnådde 

en bättre kommunikationsutveckling jämförd mot barnen som endast dök upp ibland. 

Under intervjuerna framkom att utifrån sjuksköterskornas erfarenhet så var en 

regelbunden kontakt gynnsamt för att barnet skulle uppnå en bra kommunikation och en 

bra behandling.  

 

Vissa barn träffar vi inte så ofta då föräldrarna inte vill det, tyvärr ser vi 

att dessa barn inte utvecklas lika bra.  

  

DISKUSSION  

Resultatdiskussion   

Studien visar att utmaningarna med att kommunicera hos barn med autism inte alltid är 

kopplat till det verbala talet utan även till ansiktsuttryck och gester. Orinstein 

m.fl.(2015) menar att individer med autism har svårigheter gällande icke verbal 

kommunikation, förståelse av ansiktsuttryck, att dela glädje med andra samt att skapa 

nya sociala relationer. De Thailändska sjuksköterskorna framförde att variationen 

gällande barnens kommunikation kunde vara bred. Att utgå ifrån att alla med autism har 

samma kommunikationsutmaningar är inkorrekt och kan resulterar i en dålig 

omvårdnad där barnen inte får möjlighet till att utveckla sin kommunikation. Under 

intervjuerna framkom att vissa av barnen helt saknade ett verbalt tal, då det förekom 

använde sig sjuksköterskorna av bilder och gester för att nå fram till barnet. Graham 

m.fl. (2016) menar att alternativa kommunikationsmedel som tecken, symboler och 

bilder är vanligt då individer har svårigheter med sociala interaktioner. Det är alltså 

viktigt att visa hänsyn till det individuella barnet för att uppnå en så god 

kommunikation som möjligt. Samtidigt visar vårt resultat att det som sjuksköterska är 

viktigt att vara medveten om de barnens kommunikationsutmaningar för att kunna 

agera professionellt. Vårt resultat tydliggör att barnens kommunikationsutmaningar kan 

varierar i stor grad och därför krävs det en god kunskap om vilka 

kommunikationsutmaningar som kan föreligga hos barn med autism.  

 

Gällande sjuksköterskans erfarenheter av att kommunicerar med barn med autism 

framkom att det var viktigt att en anpassning till barnen gjordes. Att prata med och inte 

till barnet samt att använda sig av lugn röst resulterade i en framgångsrik 

kommunikation. Används en snabb och stressad röst har barnet svårt att uppfatta vad 

som egentligen sägs och barnet blir då istället oroligt vilket resulterar i att barnet inte 

får ut något av kommunikationen. Brown och Elder (2014) menar att sjuksköterskan 

bör prata långsamt använda sig av låg röst samt titta direkt på barnet. Vårt resultat visar 

hur viktigt det är att som sjuksköterska kunna anpassa sig till det individuella barnet. De 

thailändska sjuksköterskorna var väl införstådda i anpassningens betydelse och arbetade 

mycket med det. Att endast en anpassning av rösten kunde påverka barnets 

kommunikation var intressant information som framkom genom studien. Vårt resultat 

visar därför att även små justeringar och anpassningar kan användas för att få en god 

kommunikation mellan barnet och sjuksköterskan. Under intervjuerna framfördes även 

att de thailändska sjuksköterskorna upplevt att barnen kunde ha svårigheter med att 
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tolka och förstå det väsentliga då ett samtal fördes. Lee m.fl. (2012) understryker att 

många barn med autism ofta har just svårigheter med att tolka vad andra människor 

säger. Det kan då resultera i att barnet upplever det väldigt obehagligt att befinna sig i 

sociala situationer.  

 

Då många barn med autism har koncentrationssvårigheter underlättades 

kommunikationen om miljön var lugn och harmonisk. Brown och Elder (2014) 

beskriver att barnen med autism ofta är känsliga för ljud och ljus vilket innebär att 

samtalsmiljön bör anpassas efter det. Vårt resultat visar att en miljö som är anpassad till 

det enskilda barnet är viktigt för att få en sådan bra kommunikation som möjligt. Att 

behandlingen av de autistiska barnen var mer framgångsrik då miljön var lugn och 

harmonisk framkom även av resultatet. Det innebär att sjuksköterskan bör vara 

medveten om miljöns påverkan vid mötet med det autistiska barnet. Att befinna sig i en 

lugn atmosfär är något sjuksköterskan bör eftersträva för att kunna få en bra 

kommunikation med barnet. De thailändska sjuksköterskorna menade att det var viktigt 

att ha kunskap och vara medveten om hur de autistiska barnen kunde reagera. Thorne 

(2007) bekräftar hur viktigt det är att som sjuksköterska ligga steget före, genom det 

kan ett utbrott hos barnen förhindras. Vårt resultat innebär att sjuksköterskan måste 

kunna förstå det individuella barnet och ha förmåga till att sätta sig in i barnets 

situation.  

 

Barn med autism trivs inte med att ändra på rutiner, Thorne (2007) menar att ett 

sjukhusbesök kan vara en störning i den dagliga rutinen vilket kan resultera i att barnet 

blir oroligt och upprört. Under studien framkom att thailändska sjuksköterskor var väl 

införstådda i att barnen blev oroliga vid nya rutiner, därför bokades barnen in på samma 

veckodag för att skapa en rutin. Erfarenheterna av det var positivt då barnen var lugna 

och mer mottagliga för kommunikation och behandling. Att barnen bokades in på 

samma veckodag var något som var förvånande i en positiv bemärkelse för oss. Att 

försöka prioritera så att barnen får ett bokat sjukhusbesök samma veckodag är väldigt 

god omvårdnad med ett personcentrerat tänkande. Vårt resultat visar att det är 

eftersträvsansvärt att ge barnen regelbundenhet gällande sina sjukhusbesök. Som 

sjuksköterska betyder det att man bör prioritera så att barnen kan få en regelbundenhet.  

 

De thailändska sjuksköterskornas erfarenhet var även att kommunikationen var 

tidskrävande. Att lära känna det individuella barnet och skapa en trygg relation tog tid 

men var viktigt för att kunna utveckla en kommunikation. Brown och Elder (2014) 

framför att det är viktigt att sjuksköterskan är medveten om att ha tålamod och ge extra 

tid. Studien visar att de thailändska sjuksköterskorna arbetade med ett stort tålamod då 

det sågs som väldigt negativt att vara stressad eftersom det endast påverkade barnen 

ogynnsamt. Under flertalet av intervjuerna framkom det att de thailändska 

sjuksköterskorna lät barnen ta den tid som de behövde. Då sjuksköterskorna sett stora 

resultat av att just ha tålamod är det förståeligt att det betraktades som något väldigt 

viktigt.  

 

Föräldrarna till de autistiska barnen beskrevs som en resurs till barnen men samtidigt 

framkom erfarenheter av att föräldrarna kunde försvåra kommunikationen vilket var 

intressant att belysa. Då föräldrarna kände barnet bäst så var det självklart att 

sjuksköterskan kunde få råd gällande vad just deras barn upplevde som obehagligt. 

Samtidigt framkom att många föräldrar upplevde stor skam då deras barn drabbats av 

autism. Föräldrarna ville inte besöka sjukhuset utan kom endast på besök då de 
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verkligen var tvungna. För sjuksköterskorna resulterade det i svårigheter för att 

utveckla en trygghet för barnet med en utvecklande kommunikation. Vårt resultat 

innebär att sjuksköterskan även måste kunna sätta sig in i föräldrarnas situation och 

accepterar att vissa föräldrar kommer försvåra barnets utveckling. Att veta varför 

människor skäms då deras barn får autism är svårt att kartlägga. HyeKyeung (2013) 

beskriver att det är vanligt att föräldrarna upplever skam inom den asiatiska kulturen då 

deras barn föds med autism, vilket kan bero på att inom den asiatiska kulturen är 

individer mer känsliga för uppfattningar från andra. Ekonomin kan även vara en 

bidragande faktor till att familjer väljer bort sjukvården, det kanske inte alltid handlar 

om att familjen skäms utan istället om att familjen inte har ekonomiska resurser till att 

hjälpa sitt barn. Chusana, Kanchana, Siripraphar, Weerasak och Kanya (2015) menar att 

autism resulterar i en ekonomisk börda för hela familjen.  

 

Då studiens syfte var att beskriva thailändska sjuksköterskors erfarenhet av att 

kommunicerar med barn med autism har studien resulterat i en djupare förståelse. Som 

sjuksköterska är det viktigt att verkligen sätta sig in i barnets situation samtidigt som 

det krävs att sjuksköterskan besitter en stor kunskap om vad just autism innebär. 

Studiens betydelse för omvårdnad innefattar att ge en bredare och tydligare förståelse 

för hur sjuksköterskan kan kommunicera med barn med autism. Enkla men väldigt 

viktiga omvårdnadsåtgärder kan användas för att skapa en betydelsefull 

kommunikation. Att vara medveten om hur man använder sin röst, att låta barnet ta den 

tid de behöver samt att anpassa miljön är viktiga åtgärder att utgå från vid 

kommunikation med barn med autism. Utifrån ett globalt perspektiv har studien belyst 

att autism är något som förekommer överallt men bemöts på olika sätt, det är viktigt att 

vara medveten om att skillnader finns gällande autism utifrån grupper, kulturer och 

geografiska platser (Dyches m.fl. 2004).  
   

 

Metoddiskussion  

Studien syftade på att beskriva Thailändska sjuksköterskors erfarenheter av att 

kommunicera med barn med autism och därför valde vi att göra en kvalitativ 

intervjustudie. En kvalitativ intervjustudie innebär enligt Kvale och Brinkmann (2014) 

att syftet klargörs genom studiens ”varför”. Studien görs för att få empirisk kunskap om 

intervjupersonernas typiska erfarenheter av ett ämne och det var eftersträvat i studien. 

Den här studiens syfte krävde Thailändska sjuksköterskornas egna erfarenheter varav 

denna metod verkade effektivare än till exempel en kvantitativ studie som enligt 

Henricson och Billhult (2012) betyder att användning av någon form av strukturerade 

mätningar eller observationer görs för att få svar på forskningsfrågan. Fördelen med en 

kvalitativ intervjustudie är enligt Henricson och Billhult (2012) att forskaren kan vara 

flexibel och följsam mot deltagarna, miljön och de förändringar som eventuellt kan ske 

under datainsamlingen. Nackdelen kan vara att eftersom forskaren ses som en 

medspelare av texten kan inte resultatet ses som helt oberoende av forskaren. 

Sjuksköterskornas egna erfarenheter och aspekter kom fram men som nämnt ovan 

är studiens resultat inte helt oberoende av oss forskare på grund av bristande erfarenhet 

och språkliga hinder som nog påverkade resultatet till att bli aningen tunt.  

I enlighet med Henricson och Billhult (2012) valdes inte deltagarna till studien ut 

slumpmässigt utan istället tillfrågades sjuksköterskor på mottagningen där barn med 

autism vårdas i Thailand om de har erfarenheter om fenomenet som studien syftade till. 

Eftersom studiens syfte var klart och tydligt gjordes ett antal urvalskriterier som 
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omfattade till exempel utbildningsnivå och färdigheter vilket enligt Henricson och 

Billhult (2012) kallas för ett strategiskt urval och ofta används vid en kvalitativ 

intervjustudie. I och med urvalskriterierna fanns det en risk för bortfall av information 

som eventuella deltagare besatt men enligt Henricson och Billhult (2012) är det bättre 

med ett mindre antal deltagande då en stor homogen grupp av personer troligtvis 

resulterar i en stor mängd data vilket i sin tur försvårar arbetet. Att skapa begränsningar 

genom att använda sig av urvalskriterier skapar enligt Henricson och Billhult (2012) ett 

mer trovärdigt resultat vilket eftersträvades. Begränsningar i urvalet av deltagare till 

studien var nödvändig för att hitta deltagare som besatt informationsrika beskrivningar 

och som därigenom kunde skapa ett underlag för att svara på vår 

forskningsfråga/syftet.  

 

Ett annat urvalskriterium som användes var att sjuksköterskorna skulle vara 

engelsktalande. Gillham (2008) skriver att skillnader i språkanvändning kan innebära 

dolda hinder för samförstånd och kan påverka studiens resultat i en negativ riktning 

med bortfall av väsentlig information. Då varken vi eller sjuksköterskorna talar 

engelska som modersmål är det troligt att resultatet påverkades och blev aningen tunt på 

grund av att språket skapade ett hinder. Valet av kriteriet var även motiverat med stöd 

av Kvale och Brinkmann (2014) som menar att svårigheterna som kan uppstå vid 

skillnader av språk även kan omfatta gester och kulturella normer. Vi hade endast 

urvalskriterier som var nödvändiga för att få fram sjuksköterskor som kunde besvara 

studiens syfte. Det vill säga kriterier som gav oss sjuksköterskor från Phuket Internation 

Hospital med erfarenheter inom ämnet. Hade vi inte använt oss av urvalskriterierna 

hade syftet inte helt kunnat besvaras då studien krävde legitimerade sjuksköterskor, 

men å andra sidan hade en större mängd data troligtvis insamlats utan kriterier vilket 

kunde ha påverkat det lite tunna resultatet i en möjlig positiv riktning genom mer 

information.  

 

I och med att urvalskriterier fanns med vid rekryteringen av deltagare så skickades ett 

informationsbrev ut i god tid till mottagningen. Gillham (2008) skriver att fördelarna 

med det är att det snabbt går att få fram vilka som kan tänkas vara medgörliga och passa 

undersökningens kriterier. Det finns en risk att kränka människor när man använder sig 

av urvalskriterier genom att särbehandling uppstår. Några blir inte kvalificerade att 

deltaga och det kan vara kränkande. Sandman och Kjellström (2013) menar att 

utgångspunkten i forskningen ska vara att alla ska behandlas lika. Valet av att skicka ut 

ett informationsbrev med urvalskriterierna utgick därför ifrån rättviseprincipen genom 

att rättfärdiga valet av deltagare till studien. Rättviseprincipen motiverar regler om 

likvärdig behandling av deltagare och om att sårbara populationer inte ska utnyttjas.  

 

Innan intervjuerna gjordes en provintervju. Henricson och Billhult (2012) menar att när 

intervjun är planerad behöver frågorna och upplägget testats i en eller flera 

provintervjuer. Det ger en möjlighet att testa om planerad tid håller, om 

inspelningsfunktioner fungerar och om frågorna känns tydligt formulerade. I enlighet 

med Henricson och Billhult (2012) så tillfrågades deltagarna om det gick bra att vi 

spelade in intervjuerna och det gjorde det för alla. Provintervjun gjorde det möjligt för 

oss att uppmärksamma brister bland intervjufrågorna varav flera justeringar gjordes. 

Materialet som framkom i provintervjun togs inte med i studien utan uteslöts. 

Enligt Trost (2010) finns de delade åsikter om huruvida materialet från provintervjuer 

ska användas i resultatet eller inte. Anledningen till att materialet från provintervjun 

inte användes var för att många justeringar kring våra intervjufrågor gjordes och andra 
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frågor lades till för att ännu tydligare få fram data som stärkte studiens syfte. Det 

märktes att det planerade frågorna inte ledde till så många följdfrågor och det i sin tur 

hade resulterat in ett ännu tunnare resultat. Planeringen av intervjufrågorna kunde ha 

skett på ett annat sätt och provintervjun gav oss möjligheten att planera om och tänka 

bredare. Hade en djupare planering av intervjufrågorna skett tidigare hade resultatet nog 

blivit mer omfattande eftersom att bättre frågor hade kunnat formuleras och fler 

följdfrågor hade planerats.  

 

Genomförandet av intervjuerna kunde ha genomförts på flera olika sätt med olika 

fördelar och nackdelar. Intervjuerna i vår studie gjordes av båda intervjuarna 

tillsammans vilket enligt Trost (2010) kan vara till en fördel för att det oftast genererar 

en större informationsmängd och förståelse. Ett ställningstagande togs och för- och 

nackdelar vägdes mot varandra. Trost (2010) menar att risken finns att två intervjuare 

känns som något slags maktövergrepp och att den intervjuade känner sig komma i 

underläge. Med de negativa aspekterna i åtanke blev valet av att vara två ändå styrkt 

av Trost (2010) som diskuterar att intervjuer av positionsinnehavare, som i studiens fall 

då var sjuksköterskor, ofta kan komma att vara lämpligt med två intervjuare. Genom att 

vara två stycken kunde vi komplettera samt vara ett stöd för varandra. I och med valet 

av att vara två intervjuare blev det två olika aspekter på svar som de intervjuade gav. 

Huruvida det påverkade resultatet är svårt att veta men följdfrågor uppstod 

vilket Kvale och Brinkmann (2014) ansåg som en positiv aspekt med att vara flera 

intervjuare. Följdfrågor leder till följdfrågor och till slut finns det bara en tolkning kvar 

som blir det slutgiltiga resultatet av en intervjufråga. Även fast följdfrågor väcktes 

under intervjuerna är det mest troligt att flera följdfrågor hade givit ett bredare resultat. 

Följdfrågor på intervjufrågor är det som tar en närmare svaret och här tror vi att språket 

har blivit ett hinder många gånger. Intervjuerna gjordes i ett avskilt rum på 

mottagningen där barnen med autism behandlades på Phuket international hospital och 

ljudinspelningar av intervjuerna gjordes. Att inte spela in intervjuerna på något sätt var 

inte ett alternativ då det skulle innebära att mycket materials troligt skulle glömmas bort 

av oss. Valet stod därför mellan att endast spela in ljud eller att videofilma intervjuerna 

för att lättare kunna transkribera efteråt. Gillham (2008) skriver att fördelen med en 

ljudinspelning framför en videoinspelning är att personerna som blir intervjuade oftast 

känner sig mer avslappande. Det är vanligt förekommande att personer blir mer 

tillgjorda och håller tillbaka när de vet att det videofilmas och syns på rörlig bild. Vi 

valde att ha endast ljudinspelningar för att många känner sig obekväma framför 

kameran och risken för att viktigt material skulle gå förlorat på grund av det var för 

stort.   

 

Gillham (2008) går igenom en del färdigheter som behövs för att göra en perfekt 

intervju och vidare diskuterar Kvale och Brinkmann (2014) att en skicklig intervjuare 

vet hur intervjutekniker används, känner till ämnet för intervjun, behärskar konsten att 

samtala och är lyhörd för intervjupersonernas språkliga stil. En god intervjuare har 

sinne för historier och kan hjälpa intervjupersonerna att utveckla sina berättelser. För 

oss var de viktigt att fatta beslut om vad som ska frågas, vilka aspekter av 

intervjupersonernas svar som ska följas upp och vilka svar som är relevanta att tolka. I 

och med det är risken att resultatet i den här studien har påverkats negativt då ingen av 

oss intervjuare har någon tidigare erfarenhet av att göra en kvalitativ intervjustudie och 

därför kan ha missat att ställa ett antal relevanta följdfrågor. Analysarbetet hade säkert 

sätt annorlunda ut om erfarenheter av sådant hade funnits då det troligt hade lätt till att 

fler relevanta svar följts upp och tolkats.   
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Att vi använde oss av intervjuer som datainsamlingsmetod för att besvara studiens syfte 

visade sig vara svårare än vad vi hade trott men också bra. Henricson och Billhult 

(2012) menar att intervjuer ofta ger betydelsefulla kunskapsbidrag och att intervjuer är 

lämpligt för forskare som vill ha beskrivningar i syfte att förstå fenomen eller 

situationer. Studiens svagheter är den bristande erfarenheten hos oss som intervjuare, 

men i och med provintervjun fick vi chansen att göra om bland intervjufrågorna och 

skaffa oss mer kunskap och förståelse för processen. Att inte ha erfarenhet behöver inte 

bara vara något negativt. Vi var extra noggranna och vi fick vi fram bra data som 

hjälpte studien att besvara på syftet. Trots att andra frågor kunde ha förberetts och att 

språkhindret har varit stort har syftet med studien besvarats vilket har givit ett 

eftersträvat resultat. 

 

Slutsats   

Studien har resulterat i viktigt kunskap gällande hur sjuksköterskan kommunicerar med 

barn med autism. En djupare kunskap om hur autism yttrar sig har framkommit där 

studien visat att autism kan påverka barnen på flera olika sätt. Kunskap om att 

kommunikationen är det största hindret för barnen med autism har framkommit under 

studien, sjuksköterskan måste därför vara väl medveten om hur kommunikationen ska 

ske med barnen. Skillnader gällande hur omgivningen ser på autisms i västvärlden och 

bland den asiatiska befolkningen är viktigt kunskap som framkommit, många föräldrar i 

Thailand som får ett barn med autism skäms och är mer känsliga för omgivningens 

uppfattningar. Därför bör sjuksköterskan vara medveten om vilka kulturella skillnader 

som kan finnas gällande autism.   

De viktigastes som framkommit genom studien innefattar sjuksköterskans anpassning 

till det individuella barnet vilket är grundläggande för en utvecklande kommunikation. 

En ökad förståelse gällande hur sjuksköterskan bör anpassa sig till barnet för att få en 

utvecklande kommunikation har framkommit. Att utgå ifrån det individuella barnet där 

sjuksköterskan anpassar miljön utifrån barnets behov har klargjorts som en viktig del 

för en lyckad kommunikation. Kunskap om enkla åtgärder som att anpassa rösten vid 

kommunikationen med barnen har framkommit genom studien.  

   Fortsatta studier  

Då alla barn med autism har någon form av kommunikationshinder krävs god 

kompetens hos sjuksköterskorna inom ämnet. Brown och Elder (2014) beskriver god 

kommunikation som en nödvändighet för att få bra kvalité i omvårdnaden. För att 

bibehålla en god omvårdnad är det viktigt att sjuksköterskorna förstår hur barn med 

autism ofta beter sig. Genom att studera ämnet skulle mer uppmärksamhet riktas till den 

betydelse sjuksköterskorna spelar för barnens utveckling av kommunikationen. Mer 

kunskap om bra metoder för att utveckla kommunikationen hos barn med autism är 

eftersträvat och effektiva strategier för sjuksköterskor att använda vid 

kommunikationen med barnen skulle generera en bättre utveckling och vård. Vidare 

forskning om kommunikation hos barn med autism skulle därför leda till en större 

förståelse och generera mer kunskap till sjuksköterskorna som behandlar barnen. 
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   Klinisk tillämpbarhet   

Studien stävade efter att ge en bättre förståelse om thailändska sjuksköterskors 

erfarenhet av att kommunicerar med barn med autism. Genom en ökad kunskap och 

förståelse om autistiska barn samt kommunikationen kan sjuksköterskor bemöta de 

autistiska barnen på ett professionellt sätt. Då alla barn med autism har någon form av 

kommunikationsproblematik är det viktigt att sjuksköterskan har en fördjupad kunskap 

inom ämnet. En förståelse för hur en bra kommunikation uppnås hos barn med autism 

gynnar både sjuksköterskan samt barnet. I praktiken innebär det att thailändska 

sjuksköterskor bör fortsätta jobba med att anpassa miljön då de möter barn med autism. 

Genom att ständigt vara medveten om miljöns påverkan på barnen kan en bra 

kommunikation utvecklas. De thailändska sjuksköterskorna försökte boka in barnen på 

samma veckodag eftersom det resulterade i att barnen blev lugna och en bättre 

kommunikation uppnåddes. Att prata med och inte till barnen framkom som lyckosamt 

och är därför något som svenska sjuksköterskor också skulle kunna ta efter och ha i 

åtanke då de kommunicerar med barnen. Eftersom autism kan yttra sig på flera sätt är 

det viktigt att både thailändska och sjuksköterskor i Sverige sätter sig in i det 

individuella barnet och förstår dess kommunikationsutmaningar och behov.



21 

 

REFERENSER 

American Psychiatric Association. (2014). MINI-D 5 Diagnostiska kriterier enligt 

DSM-5. Stockholm: Pilgrim Press AB.  

Ashwood, K., Buitelaar, J., Murphy, D., Spooren, W., & Charman, T. (2015) European 

clinical network: autism spectrum disorder assessments and patient characterisation. 

European Child & Adolescent Psychiatry, 24(8): 985-995. doi: 10.1007/s00787-014-

0648-2 

Beard- Pfeuffer, M. (2008). Understanding the world of children with autism. RN, 

71(2), 40-46. Hämtad från http://rnao.ca/resources/rnj  

 

Benderix, Y., & Sivberg, B. (2007). Siblings' experiences of having a brother or sister 

with autism and mental retardation: a case study of 14 siblings from five families. 

Journal of Pediatric Nursing, 22(5):410-418. Hämtad från 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0882596307003168  

Brown, B., & Elder, J. (2014). Communication in autism spectrum disorder: a guide for 

pediatric nurses. Pediatric nursing, 40(5), 219-225. Hämtad från 

https://www.journals.elsevier.com/journal-of-pediatric-nursing/  

Chusana, K., Kanchana, O., Siripraphar, P., Weerasak, C., & Kanya, S. (2015). Risk 

faktors for autism spectrum disorders in the Thai population. European Journal of 

Pediatrics, 174(10), 1365-1372. doi: 10.1007/s00431-015-2544-2  

Danielson, E. (2012). Kvalitativ forskningsintervju. I M. Henricson (Red.), 

Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad (ss.163-173). 

Lund: Studentlitteratur.  

De vries, D., Beck, T., Stacey, B., Winslow, K., & Meines, K. (2015). Music as a 

Therapeutic Intervention with Autism: A Systematic Review of the Literature. 

Therapeutic Recreation Journal, 49(3): 220-237. Hämtad från 

https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20153295451 

Dyches, T.T., Wilder, L.K., Sudweeks, R.R., Obiakor, F.E., & Algozzine, B. (2004). 

Multicultural issues in autism. Journal of Autism & Developmental Disorders, 34(2): 

211-222. Hämtad från 

http://link.springer.com/article/10.1023%2FB%3AJADD.0000022611.80478.73  

Ellawadi, A., & Weismer, S. (2015). Using Spoken Language Benchmarks to 

Characterize the Expressive Language Skills of Young Children With Autism Spectrum 

Disorders. American Journal of Speech-Language Pathology, 24(4), 696-707. doi: 

10.1044/2015_AJSLP-14-0190  

 

Farmer, J., Clark, M., Mayfield, W., Cheak-Zamora, N., Marvin, A., Law, J., & Law, P 

(2014) The Relationship Between the Medical Home and Unmet Needs for Children 

with Autism Spectrum Disorders. Maternal & Child Health Journal, 18(3), 672-680. 

doi:10.1007/s10995-013-1292-z 

javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~ccm%7C%7Cjdb~~ccmjnh%7C%7Css~~JN%20%22Journal%20of%20Pediatric%20Nursing%22%7C%7Csl~~jh','');
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0882596307003168
https://www.journals.elsevier.com/journal-of-pediatric-nursing/
http://link.springer.com/article/10.1023%2FB%3AJADD.0000022611.80478.73
javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~ccm%7C%7Cjdb~~ccmjnh%7C%7Css~~JN%20%22American%20Journal%20of%20Speech-Language%20Pathology%22%7C%7Csl~~jh','');
http://dx.doi.org/10.1044/2015_AJSLP-14-0190


22 

 

Fossum, B. (2013). Kommunikation: samtal och bemötande i vården. Lund: 

Studentlitteratur AB.  

Gillham, B. (2008). Forskningsintervjun: Tekniker och genomförande. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

 

Graham, H., Bond, A., McCormick, M., Hobbs, O., Yoo, C., Gupta, S.,…King, M. 

(2016). A novel communication application to encourage social interaction by children 

with autism spectrum disorder. New Zealand Journal of Physiotherapy, 44(1), 50-57. 

doi: 10.15619/NZJP/44.1.06  

 

Gunnarsson, A., & Billhult, R. (2012). Kvantitativ studiedesign och stickprov. I M. 

Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom 

omvårdnad (ss.69-90). Lund: Studentlitteratur. 

Helgesson, G. (2015). Forskningsetik. Lund: Studentlitteratur AB.  

Henricson, M,. & Billhult, A. (2012) Kvalitativ design. I M. Henricson (Red.), 

Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad (ss.129-137). 

Lund: Studentlitteratur.  

HyeKyeung, S. (2013) Cultural Considerations in Serving Children With ASD and 

Their Families: Asian American Perspective. Perspectives on Language Learning & 

Education, 20(1): 14-19. Hämtad från https://www.researchgate.net/journal/1940-

7750_Perspectives_on_Language_Learning_and_Education  

Kitson-Reynolds, E., Kitson, W., & Humphrys, K. (2015). Living with autism: What´s 

your superpower? A personal reflection. British Journal of Midwifery, 23(11), 808-814. 

doi: 10.12968/bjom.2015.23.11.808   

 

Kristansen, S. (2010). Att förklara autism: myt och verklighet i autismens idéhistoria. 

Stockholm: Natur & Kultur.   

 

Kristensson, J. (2014). Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik för 

studenter inom hälso- och vårdvetenskap. Stockholm: Natur & Kultur.   

 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

 

Lee, C., Walter, C., & Cleary, M. (2012). Communicating with children with autism 

spectrum disorder and their families: A practical introduction. Journal of Psychosocial 

Nursing & Mental Health Services, 50(8), 40-44. doi: 10.3928/02793695-20120703-06  

Nadel, S., & Poss, E. (2006). Early detection of autism spectrum disorders: Screening 

between 12 and 24 months of age. Journal of the American Academy of nurse 

Practitioners, 19(8), 695-703. doi: 10.1111/j.1745-7599.2007.00244.x 

 

javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~ccm%7C%7Cjdb~~ccmjnh%7C%7Css~~JN%20%22New%20Zealand%20Journal%20of%20Physiotherapy%22%7C%7Csl~~jh','');
http://dx.doi.org/10.15619/NZJP/44.1.06
https://www.researchgate.net/journal/1940-7750_Perspectives_on_Language_Learning_and_Education
https://www.researchgate.net/journal/1940-7750_Perspectives_on_Language_Learning_and_Education
http://dx.doi.org/10.12968/bjom.2015.23.11.808
javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~ccm%7C%7Cjdb~~ccmjnh%7C%7Css~~JN%20%22Journal%20of%20Psychosocial%20Nursing%20%26%20Mental%20Health%20Services%22%7C%7Csl~~jh','');
javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~ccm%7C%7Cjdb~~ccmjnh%7C%7Css~~JN%20%22Journal%20of%20Psychosocial%20Nursing%20%26%20Mental%20Health%20Services%22%7C%7Csl~~jh','');
http://dx.doi.org/10.3928/02793695-20120703-06


23 

 

Orinstein, A., Suh, J., Porter, K., Yoe, K., Tyson, K., Troby, E.,…Fein, D. (2015). 

Social Function and Communication in Optimal Outcome Children and Adolescents 

with an Autism History on Structured Test Measures. Journal of Autism & 

Developmental Disorders, 45(8), 2443-2463. doi: 10.1007/s10803-015-2409-6  

Oritz, L., & Sjölund, A. (2015). Motiverande samtal vid autism och ADHD. Stockholm: 

Natur & kultur.  

Saemundsen, E., Juliusson, H., Hjaltested, S., Gunnarsdottir, T., Halldorsdottir, T., 

Hreidarsson, S., & Magnusson, P. (2010). Prevalence of autism in an urban population 

of adults with severe intellectual disabilities: A preliminary study. Journal of 

Intellectual Disability Research, 54(8), 727-735. doi: 10.1111/j.1365-

2788.2010.01300.x   

Sandman, L., & Kjellström, S. (2013). Etikboken: etik för vårdande yrken. Lund: 

Studentlitteratur AB.  

Socialstyrelsen. (2010). Barn som tänker annorlunda: Barn med autism, aspergers 

syndrom och andra autismspektrumtillstånd. Västerås: Socialstyrelsen. Hämtad 11/11-

16 från https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/17953/2010-3-

8.pdf 

Söderbäck, M. (2014). Kommunikation med barn och unga i vården. Stockholm: Liber 

AB.  

Thorne, A. (2007). Health matters: promoting health and wellness. Are you ready to 

give care to a child with autism? Nursing, 37(5), 59-6. Hämtad från  

http://journals.lww.com/nursing/Citation/2007/05000/Are_you_ready_to_give_care_to

_a_child_with_autism_.51.aspx    

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur AB.  

Vetenskapsrådet. (u.å.). Forskningsetiska principer inom humanistisk 

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. Hämtad 11/11-16 från  

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  

Wing, L. (2012). Autismspektrum: handbok för föräldrar och professionella. Lund: 

Studentlitteratur AB.  

javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~ccm%7C%7Cjdb~~ccmjnh%7C%7Css~~JN%20%22Journal%20of%20Autism%20%26%20Developmental%20Disorders%22%7C%7Csl~~jh','');
javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~ccm%7C%7Cjdb~~ccmjnh%7C%7Css~~JN%20%22Journal%20of%20Autism%20%26%20Developmental%20Disorders%22%7C%7Csl~~jh','');
http://dx.doi.org/10.1007/s10803-015-2409-6
javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~ccm%7C%7Cjdb~~ccmjnh%7C%7Css~~JN%20%22Journal%20of%20Intellectual%20Disability%20Research%22%7C%7Csl~~jh','');
javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~ccm%7C%7Cjdb~~ccmjnh%7C%7Css~~JN%20%22Journal%20of%20Intellectual%20Disability%20Research%22%7C%7Csl~~jh','');
http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2788.2010.01300.x
http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2788.2010.01300.x
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/17953/2010-3-8.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/17953/2010-3-8.pdf
http://journals.lww.com/nursing/Citation/2007/05000/Are_you_ready_to_give_care_to_a_child_with_autism_.51.aspx
http://journals.lww.com/nursing/Citation/2007/05000/Are_you_ready_to_give_care_to_a_child_with_autism_.51.aspx
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


 

BILAGA A 

INTERVJUGUIDE  

 

Kommunikation vid autism  

 

 What's your experience in communicating with children with autism? Can you tell us 

more?  

 What difficulties do you experience when you communicate with children with autism? 

How do you deal with the difficulties? 

 How do you communicate with children with autism, what is important to consider? 

 Which communication difficulties for children with autism have you experienced?   

 What differences have you experienced between children with autism compared to 

children without autism when it comes to communication? 

 

Autism  

 

 How many children with autism do you treat at the hospital?  

 How is the society’s view in Thailand to children with autism? Is it easy to talk about or 

have you experienced that the families are ashamed? 

 

Övrigt  

 

 Do you have any advice for us, how do we best communicate to children with autism?
 

 Is it something more you would like to tell us? 
 

  



 

BILAGA B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BILAGA C 

 

Dear Emilia and Veronika, 

Thank you for your email and I have received the letter from your school as attached.  

The interview is something that can be arranged.  

Also, you have stated your period of stay with us will be from 31/10 to 25/12?  Do you 

have a specific number of hours needed to comply with -  from your school?  If you 

could supply me this information, that would be helpful with our internal process. 

 Thanks and look forward to welcome you both in Phuket. 

 Kind regards,  

 xxxxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BILAGA D 

 

Do you want to participate in a Swedish qualitative study of nurses' 

experience in communicating with autistic children? 
 

Our names are Emilia Jarneklo and Veronika Lannerbäck, we are nursing students from 

Sweden. We are studying the final year of training at Sophia Hospital Collage. We are 

doing an independent project comprising 15 ECTS.  

 

We are interested in getting interviews with people who meet the following criterias: 

-Licensed Nurse 

-Worked on autism unit at least 2 years 

-English speaking 

 

The study aims to describe the Thai nurses' experience in communicating with autistic 

children.  

 

We will code the interviews in order to protect everybody’s identity and integrity. All 

participants will be asked for the permit to be recorded, and advised that they may at 

any time withdraw their participation in the study. The participation will be anonymous 

and only the two of us have access to participants' personal information. Research 

material is intended for this study only. 

 

The interviews will be between 30-60 minutes and performed at Phuket International 

Hospital. 

 

 

Sincerely, 

Emilia Jarneklo and Veronika Lannerbäck 

 

If interested please contact: xxxxxxxxxx 

 


