
Tabell 2   Svårighetsgradering av autism 
 

Svårighetsgrad Social kommunikation 

Nivå 3 "Kräver 
mycket omfattande 
stöd" 

Mycket omfattande färdighetsbrister beträffande såväl verbal 
som icke-verbal social kommunikationsförmåga, vilket leder till 
uttalade funktionssvårigheter; mycket begränsad förmåga att 
initiera sociala interaktioner och minimalt gensvar på sociala 
kontaktförsök från andra. T ex en person som i stor utsträckning 
saknar begripligt tal, som bara reagerar på mycket påtagliga 
sociala kontaktförsök, som mycket sällan initierar sociala 
interaktioner, och, när så sker, handlar det enbart om att 
tillgodose egna behov på ett udda och avvikande sätt. 

Nivå 2 "Kräver 
omfattande stöd" 

Omfattande färdighetsbrister beträffande såväl verbal som icke-
verbal social kommunikationsförmåga; sociala 
funktionssvårigheter som är uppenbara även i närvaro av 
stödperson; begränsad förmåga att initiera sociala interaktioner 
och begränsat eller avvikande gensvar på sociala kontaktförsök 
från andra. T ex en person som talar i enkla meningar, vars 
interaktioner enbart handlar om snäva specialintressen och 
som uppvisar ett påtagligt udda kroppsspråk. 

Nivå 1 "Kräver 
stöd" 

Utan särskilt stöd orsakar de socialt kommunikativa 
färdighetsbristerna märkbara funktionssvårigheter. Svårigheter 
att initiera sociala interaktioner och tydliga exempel på 
avvikande eller misslyckade gensvar på sociala kontaktförsök 
från andra. Kan förefalla ha begränsat intresse av socialt 
samspel. T ex en person som har förmågan att tala i kompletta 
meningar och som engagerar sig i kommunikation, men där 
ömsesidigheten i samtalen uteblir, och vars försök att skaffa sig 
vänner ter sig udda och vanligtvis misslyckas. 

Svårighetsgrad Begränsade, repetitiva beteenden 

Nivå 3 "Kräver 
mycket omfattande 
stöd" 

Oflexibelt beteende, har extremt svårt att hantera förändringar, 
eller så försvårar andra begränsade, repetitiva beteenden 
funktionsförmågan i så gott som alla avseenden. Starkt 
plågad/stora svårigheter vid förändring av fokus eller 
handlingsplaner. 

Nivå 2 "Kräver 
omfattande stöd" 

Oflexibelt beteende, har svårt att hantera förändringar, eller så 
förekommer andra begränsade, repetitiva beteenden som stör 
funktionsförmågan i ett flertal olika sammanhang så ofta, att en 
tillfällig betraktare genast lägger märke till det. Plågad och/eller 
svårigheter vid förändring av fokus eller handlingsplaner. 

Nivå 1 "Kräver 
stöd" 

Oflexibelt beteende medför signifikant störd funktionsförmåga i 
ett eller flera sammanhang. Svårigheter att växla mellan 
aktiviteter. Svårigheter med planering och organisation hämmar 
självständigheten. 
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