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Interaction in the Daily Life of Adults with Asperger Syndrome. Implications 

for Intervention. 

 

Abstract 
 

Asperger syndrome (AS) results, among other things, in a deficit in social interaction. This 

deficit causes difficulties with several communicative abilities. Still, there is a limited range of 

communicative intervention programs for people with AS. The aims of this study were to 

analyze the interaction in the daily life of adults with AS, to further be able to construct a 

foundation for the design of future intervention programs. The study consisted of an interview 

part and a video part. Seven individuals participated in the interview part and two in the video 

part. The interview part consisted of semi-structured interviews, where the following aspects 

were investigated: how the participant experienced her/his own and the surrounding’s 

communicative abilities, conscious strategies to facilitate the communication, and lastly, 

experiences of and preferences for intervention. The interview part was analyzed with content 

analysis. Regarding the video part, two film clips were recorded. The film clips were analyzed 

with Conversation Analysis (CA), in order to describe the interactional strengths and 

difficulties of the participants.  

 

The content analysis resulted in the identification of ten categories, which highlight different 

aspects of communication in individuals with AS from their own perspective. The majority of 

the participants showed an interest in participating in communicative. The analysis of the film 

clips indicated that repair and organization of topics may be problematic areas in the 

communication of individuals with AS. Continuers proved to be a communicative strength. 

Considering all of the results in this study, the authors suggest a varied intervention, where 

group and individual intervention are combined. Examples of communicative abilities that can 

be practiced are repair, organization of topics and continuers. People close to the individual 

with AS should be integrated in the intervention. Video recordings of real life situations should 

be part of the intervention and may advantageously be analyzed with CA. The practice of 

specific communicative behaviors can be carried out using role-playing. Since the result of both 

the interview and the video part suggest great individual differences, it is of great importance 

that the intervention is based on individual abilities. 

 

Key words: Asperger syndrome, communicative intervention, Content Analysis, Conversation 

Analysis, interview study, communication, interaction 



 
 

Sammanfattning 

 
Aspergers syndrom (AS) innebär bland annat en begränsning i social interaktion, vilket 

resulterar i svårigheter inom flera kommunikativa förmågor. Trots dessa svårigheter finns ett 

begränsat utbud av kommunikativ intervention för personer med AS idag. Syftet med 

föreliggande studie var att analysera den vardagliga interaktionen hos vuxna personer med AS 

för att få fram ett underlag för hur en kommunikativ intervention skulle kunna utformas. 

Föreliggande studie bestod av en intervjudel och en videodel. I intervjudelen ingick sju 

deltagare och i videodelen ingick två deltagare. Intervjudelen bestod av semistrukturerade 

intervjuer, där deltagarnas uppfattning om sin egen och omgivningens kommunikation, 

medvetna strategier för att underlätta kommunikationen samt erfarenheter och preferenser för 

intervention undersöktes. Intervjudelen analyserades med metoden innehållsanalys. I 

videodelen spelades två videofilmer av vardaglig interaktion in. Videofilmerna analyserades 

med Conversation Analysis (CA) och deltagarnas interaktionella styrkor och svårigheter 

belystes genom detta.  

 

Innehållsanalysen resulterade i tio kategorier som åskådliggör olika aspekter av kommunikation 

hos personer med AS ur deras eget perspektiv. Majoriteten av deltagarna var intresserade av att 

medverka i kommunikativ intervention. Vid analys av videofilmerna framkom att reparationer 

och organisation av samtalsämnen kan utgöra kommunikativa svårigheter. Uppbackningar 

visade sig utgöra en kommunikativ styrka. Utifrån studiens samtliga fynd föreslår 

uppsatsförfattarna en varierad intervention där gruppintervention och individuell intervention 

varvas. Exempel på kommunikativa förmågor som kan tränas är reparation, organisation av 

samtalsämnen samt uppbackningar. Individens närmaste omgivning bör integreras i 

interventionen. I interventionen bör även filmning av verkliga situationer ingå, vilka med fördel 

kan analyseras med CA. Träning av enskilda kommunikativa beteenden kan bland annat 

genomföras med hjälp av rollspel. Då resultatet av både intervju- och videodelen tyder på stora 

individuella skillnader är det av stor vikt att individanpassa interventionen. 

  

Nyckelord: Aspergers syndrom, kommunikativ intervention, innehållsanalys, Conversation 

Analysis, intervjustudie, vardagsliv, kommunikation, interaktion  



 
 

Upphovsrätt 

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare –från 

publiceringsdatum under förutsättning att inga extraordinära omständigheter uppstår. 

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, skriva 

ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för ickekommersiell 

forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten vid en senare tidpunkt 

kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av dokumentet kräver 

upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten, säkerheten och 

tillgängligheten finns lösningar av teknisk och administrativ art. 

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i den 

omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan beskrivna sätt 

samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan form eller i sådant 

sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga 

anseende eller egenart. 

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se förlagets 

hemsida http://www.ep.liu.se/ 

Copyright 

The publishers will keep this document online on the Internet – or its possible 

replacement –from the date of publication barring exceptional circumstances. 

The online availability of the document implies permanent permission for anyone 

to read, to download, or to print out single copies for his/hers own use and to use it 

unchanged for non-commercial research and educational purpose. Subsequent 

transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses of the document 

are conditional upon the consent of the copyright owner. The publisher has taken 

technical and administrative measures to assure authenticity, security and 

accessibility. 

According to intellectual property law the author has the right to be mentioned 

when his/her work is accessed as described above and to be protected against 

infringement. 

For additional information about the Linköping University Electronic Press and 

its procedures for publication and for assurance of document integrity, please refer to 

its www home page: http://www.ep.liu.se/. 
 
 
 
 
 

© Jenni Cederquist & Michaela Eriksson Leidnert. 

  

http://www.ep.liu.se/
http://www.ep.liu.se/


 
 

Förord 

 
Vi vill börja med att innerligt tacka deltagarna som har medverkat i studien. Tack för att ni har 

tagit er tid och på ett mycket öppenhjärtigt vis delat med er av era tankar och erfarenheter! 

 

Vidare vill vi tacka våra handledare, Charlotta Plejert och Gunvor Larsson Abbad, för det stöd 

och den vägledning ni har gett oss under arbetets gång. 

 

Slutligen vill vi även tacka varandra för ett gott samarbete! 

 

Jenni Cederqvist och Michaela Eriksson Leidnert 

Linköping, maj 2015  



 
 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ............................................................................................................................... 1 

2. Bakgrund............................................................................................................................... 1 

2.1 Aspergers syndrom ..................................................................................................................... 1 

2.1.2 Språk och kommunikation hos personer med AS .................................................................. 2 

2.2 Kommunikativ intervention för personer med AS .................................................................. 4 

2.3 Innehållsanalys ............................................................................................................................ 6 

2.4 Intervjustudier med personer med AS ...................................................................................... 6 

2.5 Conversation Analysis ................................................................................................................ 7 

2.5.1 Turtagning ............................................................................................................................. 8 

2.5.2 Reparationer ........................................................................................................................... 8 

2.5.3 Organisation av samtalsämnen .............................................................................................. 9 

2.5.4 Uppbackningar ....................................................................................................................... 9 

2.6 CA-studier som involverar personer med AS/autism ............................................................ 10 

3. Syfte ..................................................................................................................................... 11 

3.1 Frågeställningar ........................................................................................................................ 11 

4. Metod ................................................................................................................................... 11 

4.1 Deltagare .................................................................................................................................... 12 

4.2 Procedur och material .............................................................................................................. 12 

4.2.1 Intervjudel ............................................................................................................................ 12 

4.2.2 Videodel ............................................................................................................................... 12 

4.3 Pilotintervju ............................................................................................................................... 13 

4.4 Intervjudesign ........................................................................................................................... 13 

4.5 Analysmetod .............................................................................................................................. 13 

4.5.1 Analys av intervjuer – Innehållsanalys ................................................................................ 13 

4.5.2 Analys av videofilmer – CA ................................................................................................ 14 

4.6 Etiska överväganden ................................................................................................................. 15 

5. Resultat och analys ............................................................................................................. 15 

5.1 Intervjudel ................................................................................................................................. 15 

5.1.1 Upplevd kommunikationsförmåga hos deltagarna .............................................................. 16 

5.1.2 Omgivningens kommunikationsförmåga ............................................................................. 20 

5.1.3 Medvetna strategier ............................................................................................................. 21 

5.1.4 Kommunikativ intervention ................................................................................................. 23 

5.2 Videodel ..................................................................................................................................... 26 

5.2.1 Reparationer ......................................................................................................................... 27 

5.2.2 Organisation av samtalsämnen ............................................................................................ 32 

5.2.3 Uppbackningar ..................................................................................................................... 36 

6. Diskussion ........................................................................................................................... 39 

6.1 Resultatdiskussion ..................................................................................................................... 39 

6.1.1 Deltagarnas upplevelse av den egna och omgivningens kommunikationsförmåga ............. 39 

6.1.2 Medvetna strategier för att underlätta kommunikationen .................................................... 39 

6.1.3 Interaktionella styrkor och svårigheter ................................................................................ 40 

6.1.4 Implikationer för intervention .............................................................................................. 41 

6.2 Metoddiskussion ........................................................................................................................ 43 



 
 

6.2.1 Val av metod ........................................................................................................................ 43 

6.2.2 Deltagare .............................................................................................................................. 43 

6.2.3 Procedur och material .......................................................................................................... 43 

6.2.4. Analysmetod ....................................................................................................................... 44 

6.3 Slutsats ....................................................................................................................................... 45 

6.4 Framtida studier ....................................................................................................................... 45 

7. Referenser ........................................................................................................................... 47 

                                                                                                                                                       

Bilaga 1, Intervjuguide                     53 

Bilaga 2, Transkriptionsnyckel                    54 

Bilaga 3, Informationsbrev och samtyckesblankett till deltagare med AS                     55 

Bilaga 4, Informationsbrev och samtyckesblankett till samtalspartner                                         58



 

 
1 

1. Inledning 
 
Det finns idag ett begränsat utbud av kommunikativ intervention för personer med AS (Howlin 

& Yates, 1999; Hallberg, 2009; Murza & Nye, 2013). Denna studie syftar till att ta reda på hur 

personer med AS tänker om sin kommunikationsförmåga och hur de fungerar i interaktion, 

vilket vidare kan utgöra en grund för hur en kommunikativ intervention skulle kunna utformas. 

Metoden innehållsanalys respektive det teoretiska ramverket CA kan båda tillhandahålla en 

beskrivning av kommunikation i vardagslivet för personer med AS ur deras eget perspektiv. 

Det saknas intervjustudier med inriktning på hur personer med AS själva upplever sin 

kommunikation och vad det finns för önskemål om kommunikativ intervention. Samtidigt 

saknas även studier på hur personer med AS kommunicerar utifrån ett interaktionellt perspektiv, 

vilket kan undersökas med CA.  

2. Bakgrund 
 
Dispositionen i bakgrunden ser ut på följande vis: inledningsvis beskrivs vad som är känt om 

AS och hur diagnosen kan påverka språk och kommunikation. Vidare ges en översikt av de 

studier som finns tillgängliga inom kommunikativ intervention för personer med AS. Därefter 

tillhandahålls en beskrivning av metoden innehållsanalys och tidigare studier som genomförts 

med metoden och som involverar personer med AS. Slutligen presenteras metoden CA och 

tidigare studier som genomförts med metoden och som involverar personer med AS. 

 

2.1 Aspergers syndrom 

 
AS blev en vedertagen diagnos först på 1990-talet, trots att Hans Asperger publicerade sin 

avhandling om diagnosen 50 år tidigare (Frith, 1998). AS har tidigare kunnat diagnosticeras 

utifrån antingen diagnosmanualen International Classification of Diseases (ICD) eller det 

psykiatriska klassifikationssystemet Diagnostic and Statistics Manual of Mental Disorders 

(DSM), men finns numera enbart kvar som självständig diagnos i ICD. I den femte upplagan 

av DSM har AS, autism och andra autismliknande tillstånd slagits ihop till den gemensamma 

diagnosen Autism Spectrum Disorder (Bejerot & Nordin, 2014), kallad autism i den svenska 

översättningen av DSM-5 (Mini-D 5, 2014). Skälet till hopslagningen av diagnoserna är att det 

saknades tillräckligt vetenskapligt underlag för att skilja mellan AS och autism (Autism och 
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Aspergerförbundet, 2015). I föreliggande studie benämns dock ett autismspektrumtillstånd 

utan språklig eller kognitiv störning AS, eftersom deltagarna i studien diagnosticerades med 

AS innan ändringarna i DSM utfördes.  

 

Gemensamt för samtliga diagnoser inom autismspektrumtillstånd är nedsättning i social 

interaktion, kommunikativ förmåga och föreställningsförmåga, vilka gemensamt bildar något 

som kallas Wings triad (Wing & Gould, 1979). I den femte upplagan av DSM har de tre 

huvudområdena inom Wings triad sammanförts till två huvudområden; brister i förmågan till 

social kommunikation och social interaktion samt begränsade, repetitiva mönster i beteende, 

intressen och aktiviteter (Mini-D 5, 2014). För att få en diagnos inom autismspektrumtillstånd 

krävs att kriterierna inom respektive huvudområde uppfylls 

(Autism- och Aspergerförbundet, 2015). Dessutom måste symtomen ha funnits under tidig 

barndom (Mini-D 5, 2014). Grad och typ av svårigheter inom de olika områdena kan variera 

mycket mellan olika individer (Frith, 1998; Gillberg, 2011). Symtomen hos en person med 

Aspergers syndrom uppvisas redan i tidig ålder, men ger oftast störst svårigheter i tonår och 

tidigt vuxenliv. Det är under denna period i livet som välfungerande sociala relationer har en 

avgörande betydelse för framgång med utbildning och yrke (Tantam, 1998). Personer med AS 

lever ofta i social isolation. Det är inte heller ovanligt att personer med AS utnyttjas ekonomiskt 

(Balfe & Tantam, 2010). 

 

2.1.2 Språk och kommunikation hos personer med AS 
 

Individer med AS har ofta ett stort vokabulär och kan uppfattas ha ett formellt och pretentiöst 

språk (Attwood, 2011). Både produktion och perception av prosodi är vanligen avvikande hos 

individer med AS och det är snarare prosodi med pragmatiskt än grammatiskt innehåll som 

vållar problem. Särskilt frasering och betoning har utmärkt sig som problemområden hos 

gruppen (Shriberg, Paul, McSweeny, Klin, Cohen & Volkmar, 2001). Rösten är ofta monoton 

och det är även vanligt att prata med för hög eller för låg röststyrka för sammanhanget. Vid 

samtalsämnen som upplevs intressanta är det vanligt att talet produceras i ett högre tempo än 

normalt (Attwood, 2011). 

 

Vårt sociala beteende styrs bland annat av en uppsättning regler som har formats av den kultur 

som råder i samhället (Tantam, 1998). Personer med AS har ofta svårigheter att uppfatta dessa 

sociala regler (ibid., 1998), vilket ger en bristande förmåga att upprätthålla både verbalt och 
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icke-verbalt samspel i kommunikation (Paul, Orlovski, Marcinko & Volkmar, 2009). Gällande 

svårigheter i den icke-verbala kommunikationen kan det röra sig om avvikande ögonkontakt 

eller ansiktsuttryck, eller förmågan att bedöma vilket fysiskt avstånd man bör ha till 

samtalspartnern. Gester och miner är ofta få och stereotypa, om de inte saknas helt. Många har 

ett begränsat eller klumpigt kroppsspråk. Exempel på avvikande icke-verbala beteenden är att 

personen med AS lutar sig bort från samtalspartnern, tittar ut genom fönstret under tiden 

samtalspartnern berättar något viktigt eller går ifrån samtalspartnern mitt under ett meningsfullt 

samtal (Gillberg, 2011). Studier tyder också på att det är vanligt att personer med AS har svårt 

att tolka känslomässiga signaler i exempelvis ansiktsuttryck, röst och kroppsspråk (Baron-

Cohen, 2008). Personer med AS kan ha svårt att signalera tecken som uppvisar samförstånd. 

Att visa uppmärksamhet genom att nicka, anpassa ansiktsuttrycket, uttrycka medhållande ljud 

eller använda synkroniserade gester och rörelser syns inte lika tydligt i samtal med någon med 

AS. Personen med AS kan därmed uppfattas som en dålig lyssnare (Attwood, 2011). Studier 

har påvisat att individer med AS har en nedsatt förmåga att göra inferenser och förstå 

underförstådda budskap i yttranden (Loukusa & Moilanen, 2009). Problem med 

inferensförmågan gör det svårt för dessa individer att förstå idiom, ironi, talesätt och sarkasm 

(Attwood, 2011). 

 

Personer med AS har i hög utsträckning bristande ömsesidighet i kommunikationen, vilket 

medför en minskad turtagning och resulterar i monologer 

(Baron-Cohen, 2008; Paul et al., 2009). Personer med AS kan uppleva svårigheter med att ta 

initiativ till, upprätthålla och avsluta ett samtal (Attwood, 2011). Det kan även vara svårt att 

introducera ett samtalsämne som är relevant och intresserar övriga samtalspartners, eller att ge 

relevanta kommentarer vid introduktion av ett nytt samtalsämne från annan part. Att ange 

lämplig mängd och typ av information efter lyssnarens behov kan också utgöra en svårighet 

(Paul et al., 2009). Det är vanligt att personer med AS avbryter under andra deltagares 

samtalsturer. Svårigheter att reparera ett samtal är vanligt förekommande. Istället för att 

uttrycka oförståelse eller be om förtydligande är det vanligt att under lång tid försöka tänka ut 

ett svar eller byta samtalsämne. Även abrupta byten av samtalsämnen förekommer. Somliga är 

mycket verbala när det rör sig om ett samtalsämne som upplevs intressant, men i ett samtal som 

inte intresserar lika mycket kan samma person vara ovillig att delta (Attwood, 2011). 

Specialintressen är ett karaktäristiskt drag hos individer med AS (Tantam, 1998) och det kan 

många gånger vara deras enda samtalsämne, oavsett om samtalspartnern visar intresse eller 

inte. Det är vanligt att information kring specialintresset återberättas även om lyssnaren har hört 
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det många gånger tidigare (Frith, 1998). De bristande aspekterna gällande pragmatik kan få till 

följd att personen med AS uppfattas som ovillig att samarbeta, vilket kan leda till att lyssnaren 

undviker att samtala med personen i framtiden (Attwood, 2011). 

 

Ofta upplevs interaktion i grupp som än mer utmanande än interaktion på tu man hand. Detta 

beror på att många personer med AS ständigt behöver använda sig av sina kognitiva resurser 

för att förstå andras beteenden och för att kunna räkna ut hur de själva ska bete sig. Är denna 

konstant pågående analys begränsad till en person kan interaktionen fungera relativt väl, medan 

det blir alltför påfrestande och utmanande om fler personer deltar i interaktionen. Ett ytterligare 

skäl till att det kan upplevas som problematiskt att kommunicera i grupp är att sociala signaler 

kommuniceras snabbare i dessa sammanhang (Attwood, 2011).  

 

Somliga personer med AS använder imitation för att förbättra sina sociala färdigheter. Personen 

med AS kan iaktta personer som den anser har en god förmåga att interagera med andra för att 

sedan försöka härma deras beteende. Ofta repeteras beteendena in i enskildhet för att sedan 

testas i verkliga situationer (Attwood, 2011). 

 

2.2 Kommunikativ intervention för personer med AS 

 
Det finns ett mycket begränsat antal studier där kommunikativ intervention för vuxna med 

autismspektrumtillstånd har undersökts (Howlin & Yates, 1999; Howlin, 2004; Hallberg, 

2009; Reichow & Volkmar, 2010), i synnerhet hos personer med AS (Howlin & Yates, 1999; 

Murza & Nye, 2013). Det finns dock ett flertal studier när det gäller intervention för ungdomar 

och framför allt barn med autismspektrumtillstånd (Hallberg, 2009).  

 

Enligt Howlin (2004) finns det ett antal punkter som intervention för personer med 

autismspektrumtillstånd bör innefatta. I dessa punkter innefattas att interventionen 

individanpassas och att miljön struktureras så att den är förutsägbar och förståelig, att hänsyn 

tas till kärnproblematiken i diagnosen, att fokus bör vara på fungerande kommunikation och att 

insatserna även riktas till individens familj och närstående för att underlätta generalisering och 

vidmakthållande av inlärda färdigheter (Howlin, 2004). Exempel på metoder som kan användas 

för att uppnå ökad medvetenhet om samtalets regler hos personer med AS är rollspel, 

videoinspelningar av praktiska övningar och sociala berättelser (Paul, 2003). Sociala berättelser 
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innebär kortfattade skrivna scenarion som beskriver vad individen förväntas säga vid specifika 

situationer eller frågor. Att ha dessa nedskrivna ”manualer” har visat sig vara till hjälp för att 

förbättra den sociala interaktionen (Howlin, 2004).    

 

Aktiviteter med syfte att förbättra kommunikationsförmågan kan ske genom organiserade 

program av professioner såsom logopeder, lärare och psykologer. Första steget i dessa program 

är att identifiera individens pragmatiska förmågor och svårigheter. Därefter används sociala 

berättelser eller artiklar för att förbättra individens kognition eller kunskaper. Det kan till 

exempel handla om att lära sig frågor eller kommentarer för att reparera ett samtal, såsom ”Nu 

förstår jag inte, kan du förklara hur du menar?” Vid svårigheter med betoning kan man med 

hjälp av rollspel, bandinspelning och överstrykning av orden förklara hur och varför betoning 

ändras. Sista steget innebär att omsätta de nya färdigheterna i verkliga situationer. Det är här 

viktigt att ge direkt återkoppling och berömma personen när samtalet flyter på (Attwood, 2011).  

 

Social kommunikationsträning i grupp är en effektiv behandlingsform för att förbättra sociala 

och kommunikativa färdigheter för personer med autismspektrumtillstånd 

(Tse, Strulovitch, Tagalakis, Linyan & Fombonne, 2007; Reichow & Volkmar, 2009; 

Herbrecht et al., 2009, Hallberg, 2009) och personer med AS (Howlin & Yates, 1999; 

Paul, 2003; Murza & Nye, 2013). Fördelen med intervention i grupp är att det finns möjlighet 

till träning av samtalets alla delar (Heister Trygg, 2002). Gruppverksamhet för social 

kommunikationsträning, vilket varken är kostsamt eller tidskrävande att tillsätta, skulle hjälpa 

personer med AS att utveckla mer effektiva sociala strategier (Howlin & Yates, 1999). I en 

studie av Tse et al. (2007) har gruppintervention visat sig öka självförtroendet hos personer 

med AS vid sociala interaktioner, som efter behandling upplever dessa situationer som mer 

lätthanterliga. Ytterligare resultat från studien tyder på att färdigheter som övas i intervention 

kan generaliseras till andra sammanhang (Tse et al., 2007), vilket dock har varit svårt att påvisa 

i andra studier (Howlin & Yates, 1999; Hallberg, 2009). 

 

Ett material som används i Sverige för social kommunikationsträning i grupp är ”Kurs i 

vardagssamtal” (Dandoy, 2003). Det är utarbetat för ungdomar och vuxna med AS. Under 

kursen tränas olika kommunikativa förmågor, såsom kroppsspråk och tal, att inleda ett samtal, 

att hålla igång ett samtal samt att avsluta ett samtal. Dessa förmågor tränas med hjälp av rollspel. 

Deltagarna får även råd om olika strategier och hemuppgifter. Syftet med kursen är att individen 

ska känna sig säkrare och tryggare i kontakten med andra, få möjlighet att fördjupa sina 
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befintliga kontakter och kunna skapa nya (ibid., 2003). ”Kurs i vardagssamtal” har påvisats ha 

en positiv effekt på deltagarnas sociala kommunikationsförmåga 

(Forskning- och utvecklingsenheten, region Skåne, 2014).  

 

2.3 Innehållsanalys 

 
I föreliggande studie användes innehållsanalys (Schreier, 2012) för bearbetning av 

intervjudelen. Innehållsanalys är en kvalitativ metod som syftar till att 

analysera insamlat material från exempelvis intervjuer och systematiskt beskriva innebörden 

av dem. Vissa nyckelaspekter i materialet väljs ut och delas in i olika koder enligt ett kodsystem. 

Fokus ligger därefter på dessa utvalda delar. Då analysen begränsas till enbart relevanta delar 

reduceras och sammanfattas materialet. Kodning underlättar dels hanteringen av en stor mängd 

data, dels sorteras de textbitar som inte täcks av kodsystemet bort och används inte för vidare 

analys. Materialet delas in i huvudkategorier och en uppsättning underkategorier (ibid., 2012). 

En viktig aspekt är att kategorierna är tillräckligt precisa för att olika ”kodare” ska komma fram 

till samma resultat när samma del av materialet analyseras. På så sätt är reliabiliteten av stor 

vikt inom innehållsanalys, det vill säga att säkerställa att olika personer använder kategorierna 

på samma sätt (Silverman, 2006). 

 

2.4 Intervjustudier som involverar personer med AS 

 
Ett fåtal intervjustudier har genomförts där man studerat personers egen upplevelse av att leva 

med AS. I en brittisk intervjustudie som involverade 11 vuxna deltagare med AS resulterade 

analysen i fyra teman; att leva med AS, svårigheter att få och bibehålla en anställning, 

erfarenhet av stödinsatser och önskemål om framtida stödinsatser för vuxna med AS. Resultaten 

belyste de kommunikationssvårigheter och psykiska problem som deltagarna upplevde. 

Deltagarna upplevde att dagens stödinsatser inte är anpassade för personer med AS. Vidare 

framkom att deltagarna ansåg att en ökad kunskap om AS hos professionella och andra personer 

utan AS skulle underlätta stödinsatser. Dessutom uttryckte deltagarna att stödinsatser borde 

vara mer individanpassade (Griffith, Totsika, Nash & Hastings, 2011).   

 

I en avhandling av Larsson Abbad (2007) utfördes en intervjustudie som involverade personer 

mellan 14 och 53 års ålder med AS. Studien syftade till att tillhandahålla en beskrivning utifrån 
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deltagarnas eget perspektiv av hur det är att leva med diagnosen. Deltagarna i denna studie 

upplevde att de mest problematiska områdena i vardagen utgjordes av kommunikation och 

social kompetens. Olika strategier för att kunna hantera detta på bästa sätt presenterades. 

Exempel på strategier utgjordes av träning, imitation och tekniska hjälpmedel (Larsson Abbad, 

2007).   

 

Även Simmerborn-Fleischer (2013) har genomfört en intervjustudie på personer med AS, 

deltagarna i hennes avhandling var universitetsstudenter. Studiens syfte var bland annat att 

förmedla deltagarnas egen beskrivning av hur de upplevde sin studievardag samt att undersöka 

vilket stöd de har/haft tillgång till under sin studietid (Simmerborn Fleischer, 2013). 

 

2.5 Conversation Analysis 

 
Conversation Analysis (CA) utvecklades under 1970-talet av sociologerna Harvey Sacks, 

Emanuel Schegloff och Gail Jefferson (Stivers & Sidnell, 2013). Den har sin utgångspunkt i 

etnometodologin, där man studerar hur medlemmar i ett samhälle interagerar med varandra och 

på så sätt skapar den kultur de lever i (ibid., 2013; Garfinkel, 1984). CA syftar således till att 

undersöka kommunikation som den ser ut i verkligheten, det vill säga i naturliga situationer 

istället för i en konstruerad laboratoriekontext. Kommunikationen kallas ofta ”talk-in 

interaction”, då man vill belysa att hela interaktionen analyseras och inte enbart det verbala 

språket. Analyserna görs numera vanligen på videoinspelningar, där alla modaliteter som 

används i kommunikationen kan observeras och undersökas. Materialet transkriberas i olika 

grad av detalj, beroende på olika undersökningars syften. Det övergripande målet är att utreda 

hur deltagarna i interaktionen reagerar och svarar på varandras turer i talet. Ett ytterligare fokus 

utgörs av hur deltagarna genom samspel skapar sociala handlingar. Det verbala språket ses som 

produkter av interaktionen som kan utgöra en handling (till exempel förslag eller 

överenskommelser) (Hutchby & Wooffitt, 2008). 

 

Även om CA utgör en metod är det först och främst ett analytiskt och teoretiskt perspektiv. Vid 

en större samling data används CA till att identifiera återkommande fenomen i interaktionen. 

Vid en mindre samling data görs en så kallad ”single case analysis”, där man snarare fokuserar 

på att kartlägga detaljerna i interaktionen (Hutchby & Wooffitt, 2008). Till skillnad från många 

andra forskningsmetoder är det inom CA fördelaktigt att undersöka det insamlade materialet 

utan en i förväg bestämd hypotes. En analys av materialet som utgår från en hypotes riskerar 
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nämligen att bli begränsad, då det kan leda till att andra intressanta företeelser som pågår i 

interaktionen förbigås (Norrby, 2014).  

 

En central del inom CA är turtagning, vilket utgörs av de olika bidrag till konversationen som 

deltagarna kommer med. En tur kan bestå av ett yttrande, en gest eller någon annan typ av 

handling som på något vis tillför något till interaktionen. Turerna utgörs av en eller flera 

turkonstruktionsenheter (TKE:er); grammatiskt och dialogiskt avskiljbara enheter som 

självständigt kan bilda en tur (Lindström, 2008).  

 

I föreliggande studie behandlas följande fenomen inom CA: reparationer, organisation av 

samtalsämnen samt uppbackningar. Alla dessa områden kan utgöra svårigheter hos personer 

med AS enligt litteraturen (Baron-Cohen, 2008; Paul et al., 2009; Attwood, 2011). Nedan följer 

en beskrivning av respektive område. 

 

 

2.5.2 Reparationer 

 

Med reparationer åsyftas hur deltagarna i en interaktion hanterar alla former av problematiska 

strukturer i en konversation. Det kan exempelvis handla om att utreda otydligheter eller att 

korrigera grammatiska eller lexikala fel, men reparationer kan även utföras på strukturer som 

inte skulle uppfattas som objektivt felaktiga av en majoritet (Schegloff, 2007). Reparationer 

delas vanligtvis upp i självinitierade och annan-initierade sådana. En självinitierad reparation 

innebär att personen som producerade den (enligt deltagaren/deltagarna) problematiska 

strukturen själv initierar en reparation, medan en annan-initierad innebär att någon annan 

deltagare i samtalet än talaren gör det (Schegloff, Jefferson & Sacks, 1977). Tekniker för att 

själv initiera en reparation utgörs exempelvis av att producera tvekljud, pauser samt 

förlängningar av ljud. Annan-initiering kan utföras med hjälp av frågeord, upprepningar av den 

problematiska strukturen, eller yttranden som inleds med exempelvis ”menar du…” (ibid., 

1977; Lindström, 2008). Reparationer kan även kategoriseras utifrån om det är talaren själv 

som reparerar strukturen eller om en annan deltagare i interaktionen gör det. Det finns således 

fyra möjliga kombinationer; självinitierad självreparation, annan-initierad självreparation, 

självinitierad annan-reparation och annan-initierad annan-reparation. Självreparation prefereras 

generellt över annan-reparation (Schegloff et al., 1977).  
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2.5.3 Organisation av samtalsämnen 

 

Hur samtalsämnen uppkommer, upprätthålls och byts ut regleras av en uppsättning principer. 

Ett nytt samtalsämne skapas tillsammans av deltagarna i interaktionen. Processen inleds med 

att en av deltagarna i interaktionen bidrar med ett uppslag till ett nytt samtalsämne, ett så kallat 

topical bid (Svennevig, 2000). Resterande deltagare förväntas bekräfta detta genom någon form 

av uppmuntrande yttrande, såsom uppbackningar eller frågor (ibid., 2000). En prefererad 

svarstur genererar en längre sekvens av turer medan ett disprefererat svar ofta leder till en 

avslutning av sekvensen (Schegloff, 2007).  

 

Enligt Svennevig (2000) kan ett byte av samtalsämne ske på två olika sätt. Det ena utgörs av 

att ett nytt samtalsämne tas upp efter avslutandet av ett annat, vid en så kallad topic transition 

relevance place (TTRP, Svennevig, 2000, s. 188). En TTRP-sekvens kan utmärkas av frekventa 

och förlängda pauser mellan yttranden och avsaknad av turer som bidrar med ny information. 

Även minimal respons från den ena parten i form av exempelvis hummanden, repetitioner eller 

sammanfattningar är utmärkande för en TTRP-sekvens (Maynard, 1980). Vid dessa tillfällen 

kan deltagarna ta upp vilket samtalsämne som helst, som inte nödvändigtvis behöver vara 

relaterat till det de pratat om innan. Det är däremot vanligt att man vid införandet av orelaterade 

samtalsämnen eller återgång till gamla sådana använder sig av särskilda markörer, exempelvis 

metakommentarer som ”apropå det”, ”inte för att byta samtalsämne, men…”. Det andra sättet 

att byta samtalsämne är att införa ett nytt ämne medan det första fortfarande är ”aktivt”, alltså 

att starta en sidosekvens. Detta görs inte vid en TTRP utan kan ske var som helst i interaktionen 

(Svennevig, 2000, s. 194-195). 

 

2.5.4 Uppbackningar 

 
Uppbackningar används för att ge en talare i ett samtal återkoppling utan att samtalspartnern 

får eller tar ordet från denne. Uppbackningar kan utföras med hjälp av såväl korta yttranden 

(mm, ja, nä, jaså, precis, bra), ifyllningar, korta frågor, upprepningar eller omformuleringar som 

icke-verbala signaler (blickar, nickningar, leenden). Dessa återkopplingar utförs vanligen under 

samtalspartnerns pågående tur och produceras ofta med låg ljudstyrka (Linell & Gustavsson, 

1987). Syftet med uppbackningar är för deltagaren i samtalet att signalera att den uppfattat, 

förstått och/eller accepterat det samtalspartnern har sagt. Dessutom kan uppbackningar ha som 
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funktion att visa att samtalspartnern ska fortsätta tala och föra samtalet vidare (ibid., 1987, s. 

62-63; Lindström, 2008, s. 83). Uppbackningarnas funktion i samtalet verifieras av att 

samtalspartnern fortsätter att tala och inte tar någon vidare hänsyn till uppbackningsyttrandena 

(Linell & Gustavsson, 1987, s. 64). Hummanden såsom mm och hm tillhör de vanligaste 

uttrycken och kan produceras med stängd mun och signalerar därmed att personen inte ämnar 

att börja tala, utan bara ge stödjande bidrag (Lindström, 2008, s. 188). En förlängd paus mellan 

ett yttrande och en uppbackning medför att uppbackningen med större sannolikhet ses som en 

självständig tur (Linell & Gustavsson, 1987, s. 64). En lyssnare kan göra uppbackningar vid en 

turbytesplats, det vill säga efter talarens tur, eller under talarens tur. Antingen överlappar dem 

eller produceras under pauser i talarens tur. Att uppbackningar ofta sker i överlapp med talarens 

tur är inte problematiskt då det inte bedöms vara konkurrerande utan produceras ofta nära en 

turgräns med syfte att signalera att talaren får fortsätta över turgränsen (Green-Vänttinen, 2001; 

Lindström, 2008, s.187).  

 

2.6 CA-studier som involverar personer med AS/autism 

 
Få studier har genomförts med CA som teorigrund för att undersöka kommunikationsförmågan 

hos personer med AS (Bartlett, Armstrong, & Roberts, 2005). Däremot har ett antal studier 

genomförts som har involverat personer med autism, majoriteten av dessa har involverat barn. 

Exempel på områden som har undersökts är persevererat tal och ekolali (Dobbinson, Perkins & 

Boucher, 2003; Geils & Knoetze, 2008; Stribling, Rae, & Dickerson, 2009), repetitioners 

funktion i samband med PECS (Samuelsson & Ferreira, 2013), inflexibilitet (Muskett, Perkins, 

Clegg, & Body, 2009), berättande (Dean, Fox Adams, & Kasari, 2013) och kommunikativa 

färdigheter hos barn utan funktionellt tal (Stiegler, 2007). Samtliga studier har hittat nya 

interaktionella perspektiv på hur barn med autism kommunicerar.  

 

Adams, Green, Gilchrist och Cox (2002) har genomfört en studie med CA som teorigrund på 

personer med AS. I studien användes CA på ett kvantitativt vis för att undersöka 

kommunikationsförmågan hos ungdomar med AS. Det framkom att deltagarna uppvisade 

pragmatiska svårigheter i högre grad då de samtalade om ämnen med emotionellt innehåll än 

om emotionellt neutrala ämnen. Detta stärker uppfattningen om att individer med AS inte har 

språkliga svårigheter i sig utan snarare har ett grundläggande problem att förstå känslomässiga 

principer (Adams et al., 2002). Enligt Bartlett et al. (2005) behöver ett flertal studier inom 
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området tillkomma, då ett CA- eller sociolingvistiskt perspektiv är nödvändigt för att kunna 

beskriva de subtila kommunikationssvårigheter som individer med AS ofta erfar (Bartlett et al., 

2005).  

 

3. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med föreliggande studie är att analysera den vardagliga interaktionen hos vuxna personer 

med AS för att få fram ett underlag för hur en kommunikativ intervention skulle kunna 

utformas.  

 

1. Hur upplever deltagarna sin egen och omgivningens kommunikationsförmåga? 

 

2. Förekommer medvetna strategier för att underlätta kommunikationen hos deltagarna? 

Hur ser dessa i sådana fall ut? 

 

3. Finns det ett intresse för kommunikativ intervention och har deltagarna någon preferens 

för hur denna skulle kunna utformas?   

 

4. Vilka interaktionella styrkor och svårigheter kan observeras hos deltagarna i samspel 

med andra? Kan dessa styrkor och svårigheter utgöra en grund för kommunikativ 

intervention, på vilket sätt i sådana fall? 

 

4. Metod 
 
Denna studie består av en intervjudel och en videodel. Intervjudelen syftade till att undersöka 

hur deltagarna upplevde sin egen och omgivningens kommunikationsförmåga samt 

förekomsten av medvetna strategier för att underlätta kommunikation (frågeställning 1 och 2). 

Ett ytterligare fokus var att undersöka om det fanns ett intresse för kommunikativ intervention 

hos deltagarna samt att få fram ett underlag för hur denna skulle kunna utformas (frågeställning 

3). Videodelen syftade till att undersöka vilka interaktionella styrkor och svårigheter som kan 

observeras hos deltagarna i samspel med andra samt om dessa kan vara av relevans för 

kommunikativ intervention (frågeställning 4). Nedan presenteras information om studiens 
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deltagare, inklusionskriterier och rekrytering. Olika aspekter av metoden för respektive del 

(intervju/video) presenteras i följande ordning: procedur och inspelning av 

intervjuer/videofilmer, pilotintervju, intervjudesign och slutligen analysmetoder 

(innehållsanalys/CA). Avslutningsvis presenteras de etiska överväganden som beaktas i 

studien.    

 

4.1 Deltagare 

Studien innefattade sju personer, varav sex har diagnosticerats med AS och en med atypisk 

autism. Deltagaren med atypisk autism bedömdes uppfylla inklusionskriterierna och kunde 

därför inkluderas. Deltagarna var mellan 30 och 57 år gamla, tre kvinnor och fyra män. Två 

deltog i både filmning och intervju och fem enbart i intervjun. I videodelen medverkade även 

två personer utan AS, en i respektive film, som samtalspartner till de två deltagarna med AS. 

Inklusionskriterierna innefattade att deltagarna skulle vara diagnosticerade med 

autismspektrumtillstånd utan kognitiv eller språklig störning samt vara över 18 år. 

Rekryteringen av deltagarna skedde via Autism- och Aspergerförbundet och personliga 

kontakter.  

 

4.2 Procedur och material  

 

4.2.1 Intervjudel 

 

Intervjudelen bestod av semistrukturerade intervjuer. Samtliga sju deltagare medverkade i 

intervjudelen. Intervjuerna genomfördes antingen i ett avskilt rum i Autism- och 

Aspergerförbundets lokaler eller i deltagarens hem och administrerades av båda 

uppsatsförfattarna. Under intervjuerna användes en intervjuguide utformad av 

uppsatsförfattarna (se bilaga 1). En ljudinspelning togs upp för att möjliggöra en mer noggrann 

analys. Intervjuernas tidsåtgång varierade mellan 15 och 62 minuter.    

 

4.2.2 Videodel 

 
De två deltagare som ville medverka i videodelen fick skriftliga och muntliga instruktioner om 

hur filmningen skulle gå till. Deltagarna filmade sig själva under en konversation i sin 

vardagsmiljö. De fick själva välja en konversation i hemmet, på arbetet eller i någon annan 
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miljö de ansåg vara representativ för sin vardag. Varje deltagare fick välja en eller flera 

samtalspartner som skulle medverka i filmningen ur sin omgivning. De blev instruerade att 

spela in en film under ett interaktionstillfälle som varade mellan 5 och 30 minuter. Deltagarna 

blev erbjudna att låna inspelningsutrustning, men samtliga föredrog att använda sig av egen 

videokamera. Deltagarnas inspelningar resulterade i två videofilmer som var 17 respektive 24 

minuter långa.   

 

4.3 Pilotintervju 

 
För att undersöka intervjuguidens användbarhet utfördes en pilotintervju med en person som 

uppfyllde inklusionskriterierna. Intervjuguiden bedömdes vara lämplig och resultatet från 

pilotintervjun inkluderades därför i studien. Personen som deltog i pilotintervjun gav sina 

åsikter om administration och struktur och utifrån detta lades två frågor till i intervjuguiden 

gällande tidpunkt för diagnosticering och när eventuell kommunikationsintervention sattes in i 

förhållande till diagnosticeringen.  

 

4.4 Intervjudesign 

 
Utformningen, genomförandet och analysen av intervjuerna har gjorts i enlighet med Kvale och 

Brinkmanns (2014) stadier av intervjuundersökning (Kvale & Brinkmann, 2014). En 

tematisering gjordes innan utförandet av intervjuerna. Detta innebar att uppsatsförfattarna 

begrundade vad som var syftet med intervjun, vad de ville utreda samt varför och hur detta bör 

göras. Utifrån tematiseringen formulerades projektets tematiska forskningsfrågor, vilka låg till 

grund för intervjufrågorna i intervjuguiden (se bilaga 1). I nästa steg planerades utförandet av 

intervjuerna, transkriptionen och analysen. Intervjuerna administrerades av båda 

uppsatsförfattarna, och ljudinspelningen av dessa transkriberades ortografiskt. Slutligen 

analyserades det transkriberade materialet.  

  

4.5 Analysmetod 

  

4.5.1 Analys av intervjuer – Innehållsanalys 

 
Analysprocessen utgick från fyra steg; 1) att läsa det transkriberade materialet för att skapa sig 
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en helhetsbild, 2) att skilja relevant text från irrelevant genom att identifiera meningsbärande 

enheter, 3) att reducera innehållet i de meningsbärande enheterna samt 4) att sammanfatta 

betydelsen av resultatet. I steg 1 bearbetades i denna studie 56 sidor transkriberat material. I 

analysens andra steg markerades de textstycken som ansågs vara meningsbärande enheter 

utifrån ett färgsystem. Till exempel markerades det som utgjorde en styrka i den egna 

kommunikationsförmågan med gul färg. Nästa meningsbärande enhet markerades med grön 

färg, etcetera. Somliga textbitar markerades med flera färger om de uppfattades representera 

meningsbärande enheter inom olika områden. De utvalda textbitarna fördes sedan över till ett 

nytt dokument. Uppsatsförfattarna återgick kontinuerligt till transkriptionerna för att säkerställa 

att meningsbärande enheter inte hade missats. Färgkodningen resulterade i 21 grupper, som var 

och en representerades av en egen färg. I steg 3 kondenserades innehållet i grupperna då en 

ytterligare sortering av de meningsbärande enheterna genomfördes. De olika grupperna 

analyserades och reducerades till 10 kategorier som i sin tur delades in i fyra huvudkategorier 

(se tabell 1). I analysens fjärde och sista steg sammanfattades innehållet i textform i respektive 

kategori. Enskilda citat valdes ut från de meningsbärande enheterna för att illustrera innehållet 

i respektive kategori (Malterud, 2014). Analysens samtliga steg genomfördes av båda 

uppsatsförfattarna tillsammans. 

 

Tabell 1. Översikt av huvudkategorierna och tillhörande underkategorier 

 
Upplevd kommunikations-

förmåga hos deltagarna 

Omgivningens 

kommunikationsförmåga 

Medvetna 

strategier 

Kommunikativ  

intervention 

Styrkor i den egna 

kommunikationen 

Förbättringsområden hos 

omgivningen 

Strategier för att 

underlätta 

kommunikation 

Självbehandling 

 

Svårigheter i den egna 

kommunikationsförmågan 

 

Omgivningens anpassning 

av kommunikation 

  

Erfarenhet av kommunikativ 

intervention via habiliteringen 

 

 

Förbättringsområden i den 

egna kommunikationen 

   

Intresse för kommunikativ 

intervention och förslag på 

utformning 

 

Konsekvenser av en 

förbättrad kommunikation 
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4.5.2 Analys av videofilmer – CA 

 
De två videofilmerna analyserades med hjälp av CA. Videofilmerna spelades upp i Windows 

Media Player 12.0.9600.17415 respektive QuickTime player 10.2. Ljudfilerna från 

videofilmerna extraherades och analyserades i programmet Audacity 2.0.6.0. Videofilmerna 

grovtranskriberades först i sin helhet baserat på principer enligt Hutchby och Wooffitt (2008) 

(se transkriptionsnyckel, bilaga 2). Materialet transkriberades och analyserades, ett stycke i 

taget, enskilt av båda uppsatsförfattarna. Därefter jämfördes uppsatsförfattarnas transkriptioner 

med varandra. Vid skillnader i transkriptionerna spelades den aktuella delen av 

videofilmen/ljudfilen upp på nytt för att uppsatsförfattarna skulle kunna nå en 

konsensusbedömning. På så vis uppnåddes en ökad samstämmighet. Analysen skedde 

förutsättningslöst och utfördes inte med någon i förväg bestämd hypotes. Av de relevanta 

fenomen som åskådliggjordes valdes däremot de delar ut där paralleller kunde dras till 

deltagarnas utsagor i intervjudelen och till tidigare forskning för vidare analysering. De utvalda 

utdragen bearbetades med en finare transkription och redovisas i resultatet. 

 

4.6 Etiska överväganden  

Två separata informationsbrev och samtyckesblanketter formulerades; ett riktat till deltagarna 

med AS (se bilaga 3) och ett till samtalspartnerna (se bilaga 4). Dessa innehåller information 

om studiens syfte, metod, konfidentialitet, anonymitet och att deltagarna när som helst under 

studiens gång har rätt att avbryta sitt deltagande. Samtliga person- och ortsnamn är fingerade 

för att behålla deltagarnas anonymitet. Videofilmerna kommer att förvaras i låst utrymme i fem 

år på psykologprogrammet vid Linköpings universitet och sparas för framtida forskning. 

Materialet kommer att hanteras konfidentiellt och analysen kommer att presenteras 

avidentifierat.  

 

5. Resultat och analys 
 

5.1 Intervjudel 

Intervjuerna syftade till att undersöka hur deltagarna upplevde sin egen och omgivningens 

kommunikationsförmåga samt förekomsten av medvetna strategier för att underlätta 

kommunikationen. Ett ytterligare fokus var att undersöka om det fanns ett intresse för 
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kommunikativ intervention. De ämnen som deltagarna har diskuterat i sina intervjuer beskrivs 

i löpande text. De mest centrala områdena belyses med citat ur intervjuerna, som återges i 

skriftspråklig form för att underlätta förståelsen. Respektive kategori följs av en kortare analys 

med återkoppling till tidigare studier.  

 

5.1.1 Upplevd kommunikationsförmåga hos deltagarna  

 

Styrkor i den egna kommunikationsförmågan 

 
Samtliga deltagare berörde i sina intervjuer vilka kommunikativa styrkor de ansåg att de hade. 

Två deltagare uppgav att en styrka utgjordes av att kunna redogöra för fakta eller berätta om ett 

intresse. Tre deltagare berättade även att de har en god förmåga att uttrycka sig i skrift. En av 

deltagarna berättade att hen troligen lägger större vikt vid ordens lexikala betydelse än vad 

personer utan AS gör, vilket i vissa fall kan utgöra en styrka. Ett stort ordförråd angavs av två 

deltagare som en styrka. En av deltagarna uttryckte det på följande vis:  

 

”Jag har ett väldigt stort ordförråd. Min högst ovetenskapliga teori är att jag hade bilden av 

att språk är ord. Och jag hade när jag var yngre väldigt lite av andra saker – prosodi, mimik, 

gester. Så jag tänkte att ju fler ord jag lär mig, desto färre missförstånd borde det bli.” 

 

Andra styrkor som nämndes var en praktisk och funktionell kommunikation, kreativitet samt 

att, efter mycket träning, kunna använda sig av icke-verbala kommunikationssätt.   

 

Deltagarnas utsagor angående att redogöra för fakta eller intressen stämmer överens med 

Attwoods (2011) fynd att många personer med AS är mycket verbala när det rör sig om ett 

samtalsämne som upplevs intressant. Personer med AS beskrivs dessutom ofta besitta ett stort 

vokabulär, samtidigt som det är vanligt förekommande med en avvikande prosodi 

(Attwood, 2011). Citatet kan också relateras till att personer med AS ofta upplever svårigheter 

med icke-verbal kommunikation (Gillberg, 2011).   

 

Svårigheter i den egna kommunikationsförmågan 

 
Två av deltagarna uppgav att olika element inom turtagning utgjorde en svårighet. Nedan följer 

exempel på vad de berättade angående detta: 
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”Ja att man har svårt med turtagningen i ett samtal liksom. När man ska komma in och säga 

någonting.”  
 

”Jag kan tycka att det är svårt att veta när man ska börja och sluta ett samtal.” 

 
 

Icke-verbal kommunikation var ett annat utmanande område. Mimik, kroppsspråk och 

ögonkontakt uppgavs dels vara svåra att tolka och dels vara svåra att använda sig av. En 

deltagare upplevde att hen har en annorlunda betoning på vissa ord jämfört med personer utan 

AS. Tre av deltagarna upplevde svårigheter med att kommunicera i en större grupp. En 

deltagare berättade att hen undviker större folksamlingar. En annan deltagare beskrev sin 

upplevelse av gruppinteraktion på följande vis: 

 

”Det är oftast rätt så lätt att umgås med en person i taget, men om man umgås i en grupp 

så är det svårare att veta sin roll i gruppen, och hur mycket det är lagom att försöka märkas. 

Och hur man ska göra det utan att bli för tjatig, om man inte har så mycket strategier.” 

 

Två av deltagarna berättade att de upplevde implicit kommunikation och ironi som utmanande. 

Två citat angående detta löd på följande vis: 

 

”När man ska gissa, när folk inte säger vad de vill. Någon som säger ’Ja jag har så väldigt 

svårt att sätta upp nya gardiner’, istället för att säga ’Jag skulle behöva hjälp med att sätta 

upp nya gardiner’.” 

 

”Det är sådant som går att lära sig, men det är lite som… att prata de delarna för mig är lite 

som att prata engelska. Jag har gjort det ganska mycket så jag är ganska bra på det. Men 

det är inte mitt modersmål. På det sättet ungefär.” 

 

En av deltagarna beskrev sina svårigheter med att förstå relevans i kommunikation: 

 

”Jag har väldigt lätt att hamna i sådana gigantiska kringelikrokar av ’vad är det för 

information du egentligen behöver?’ För det kan vara väldigt svårt att avgöra vad det är 

som är relevant. Det ska vara tillräckligt mycket information men inte för mycket. Det är 

lite som att jag tänker att om jag använder längre förklaringar så blir risken för missförstånd 

mindre. Men folk, antingen tröttnar de eller så tappar de tråden.” 
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Tre av deltagarna uppgav att det var mycket energikrävande för dem att kommunicera.  

Ytterligare fenomen som upplevdes utgöra svårigheter var att tolka emotionella budskap och 

sociala relationer, att verbalisera en tanke samt att uppfattas av andra som för rättfram. En av 

deltagarna beskrev kommunikationen som ett hinder när det kommer till att hitta en partner.  

 

Personer med AS har ofta en bristande ömsesidighet i kommunikationen (Baron-Cohen, 2008; 

Paul et al., 2009). Enligt Attwood kan individer med AS ha svårt att ta initiativ till, upprätthålla 

och avsluta ett samtal. Det är också vanligt förekommande att personer med AS avbryter under 

andra deltagares samtalsturer (Attwood, 2011). Detta kan förklara varför några av deltagarna 

upplevde svårigheter med olika aspekter av turtagningen.  

 

Deltagarna berättar också om svårigheter inom olika aspekter av icke-verbal kommunikation. 

Att ha svårigheter både med att tolka och uttrycka känslomässiga signaler är något som 

understöds av forskningen på personer med AS (Baron-Cohen, 2008). 

 

Enligt Attwood (2011) upplevs ofta gruppinteraktion som mer utmanande än interaktion på tu 

man hand (Attwood, 2011), vilket reflekterar somliga deltagares upplevelser av att 

kommunicera i grupp. Deltagaren som yttrade citatet som rör gruppinteraktion förefaller dock 

uppleva att det snarare handlar om svårigheter att uppskatta vilken roll man har i gruppen än 

att ständigt behöva analysera interaktionen. 

 

Vidare berättade deltagarna om svårigheter med implicit kommunikation och ironi. Detta kan 

relateras till att personer med AS ofta har svårt att göra inferenser och förstå underförstådda 

budskap (Loukusa & Moilanen, 2009).  

 

Enligt Paul et al. (2009) är det inte sällan svårt för personer med AS att avgöra vilken mängd 

och typ av information lyssnaren behöver för att förstå (Paul et al., 2009), vilket tydliggörs i 

det sista av citaten i denna kategori. Förmågan att avgöra vad som är relevant information kan 

också vara relaterad till att många personer med AS enbart är intresserade av att prata om sitt 

eget specialintresse (Frith, 1998), vilket också kan leda till att lyssnaren tappar intresse och inte 

orkar lyssna. 
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Förbättringsområden i den egna kommunikationen 

 

Två deltagare kände inget större behov av att förbättra sin kommunikation. Resterande beskrev 

varierande delar av kommunikationen som förbättringsområden. Däribland nämndes icke-

verbal kommunikation, kommunikation med officiella personer, kommunikation i grupp, att 

kunna kommunicera med större självsäkerhet och tala för sin sak, att inte fastna i ett ämne samt 

att få en större insikt i sina svårigheter. 

 

”Jag vill veta vad det är som jag eventuellt missar. Framförallt hur jag kommunicerar. Vad 

det är som blir fel där. Och vad andra uppfattar att jag utstrålar och så. Kroppsspråk och 

sådant där som inte jag tänker på så mycket.” 

 

Att deltagarna gav så pass skilda förslag på förbättringsområden kan stärkas med att grad och 

typ av svårigheter hos personer med AS enligt Frith (1998) och Gillberg (2011) kan skilja sig 

mycket mellan olika individer (Frith, 1998; Gillberg, 2011). 

 

Konsekvenser av en förbättrad kommunikationsförmåga 

 
Majoriteten av deltagarna kommenterade vad de trodde att en förbättrad 

kommunikationsförmåga skulle ha för inverkan på deras vardagliga liv. Tre av deltagarna 

uttryckte att det skulle ge dem ökat självförtroende och ett rikare socialt liv. En deltagare 

uppgav att det skulle underlätta interaktionen i grupp, en annan att det skulle vara mindre 

energikrävande att kommunicera. En deltagare upplevde att en förbättrad 

kommunikationsförmåga skulle ha en stor inverkan på många delar av hens liv: 

 

”Ja jag skulle ju lyckas bättre med i stort sett allt. Jag skulle kanske ha en partner, jag skulle 

kanske ha ett bättre jobb, alltså mer betalt och allt det där. Livet skulle vara lättare, mindre 

krångel och mindre grejer som tar energi. Man skulle inte bli lurad lika lätt, utav 

telefonförsäljare och allt sådant där.” 

 

Enligt Larsson Abbad (2007) utgörs de mest problematiska områdena i vardagen för personer 

med AS av kommunikation och social kompetens (Larsson Abbad, 2007). Välfungerande 

sociala relationer är viktiga för att lyckas väl med utbildning och yrke (Tantam, 1998). Båda 

dessa fakta som framkommit genom olika studier reflekteras av ovanstående citat. Det kan 

också relateras till att personer utan AS ofta undviker att prata med personen med AS på grund 



 

 
20 

av deras avvikande pragmatiska beteende (Attwood, 2011). Enligt Balfe och Tantam (2010) är 

det heller inte ovanligt att personer med AS utnyttjas ekonomiskt (Balfe & Tantam, 2010). 

Deltagaren bekräftar detta i ovanstående citat då hen påstår att man inte skulle vara lika lättlurad 

om man hade en bättre kommunikativ förmåga. 

 

5.1.2 Omgivningens kommunikationsförmåga  

 

Förbättringsområden hos omgivningen 

 
En deltagare tyckte inte att omgivningen behövde förbättra sin kommunikation, eftersom hen 

inte upplevde några kommunikativa svårigheter i vardagen. En annan påpekade att det känns 

orimligt att människor skulle förändra sitt sätt att prata och att hen istället kan anpassa sig. Om 

någon skulle fråga vad de kunde göra för att underlätta kommunikationen skulle deltagaren 

dock svara: 

 

”Jag skulle säga ’Var tolerant, öppen och tolerant, säg vad du tycker rakt ut, säg inte en 

massa krusiduller.’ Utan klara besked tycker jag bättre om. Jag tycker om när människor 

är raka och tydliga.” 

 

Fyra andra deltagare lyfte att människor i deras omgivning kan vara tydligare i sin 

kommunikation. En deltagare uttryckte det på följande vis: 

 

”Vill man säga något så kan man väl göra det med munnen. Man säger att man säger så 

mycket med hur man klär sig och sådant där, ja men, vill man säga något så kan man väl 

göra det med munnen istället. Så vet folk definitivt vad det är man vill säga.” 

 

Enligt tre deltagare utgjorde en större förståelse för annorlunda och avvikande kommunikation 

ett förbättringsområde hos omgivningen. En av deltagarna uttryckte det på följande vis: 

 

”Och framförallt så tycker jag att de borde kunna bli bättre på att lyssna av min 

behovsbeskrivning. ’Jag kommunicerar på detta sätt, kan vi försöka göra det?’.” 

 

Enligt en deltagare inträffar det emellanåt att personer i hens omgivning är för högljudda, 

avbryter och inte minns vad som berättats för dem.  
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Citaten ovan kan relateras till att personer med AS ofta har svårigheter med att tolka 

känslomässiga signaler i exempelvis ansiktsuttryck, röst och kroppsspråk 

(Baron-Cohen, 2008). Prosodi med pragmatiskt innehåll kan vara svår att uppfatta (Shriberg et 

al., 2001). Deltagarnas utsagor tyder också på svårigheter med att förstå idiom, ironi, talesätt 

och sarkasm (Attwood, 2011). 

 

Omgivningens anpassning av kommunikation 

 
Fem av deltagarna hade inte upplevt att omgivningen anpassar sitt språk när de pratar med dem. 

Två deltagare hade dock erfarit detta och de uttryckte det på följande vis: 

 

”De tror ibland att man liksom är mer omogen än vad man är. Det är väldigt sådär ’Lilla 

gumman’. Ungefär som man vore en tonåring eller någonting. Så mycket förstår jag väl. 

Jag är inte så dum liksom.” 

 

”Ja, om det är till exempel försäkringskassan och de har gått en tvådagarskurs om vad 

Asperger är, då kan de prata med mig som om jag var lite efterbliven.” 

 

En deltagare påpekade att man kanske anpassar språket till alla man pratar med: 

 

”Så att man kanske inte pratar aspigt med mig utan man kanske pratar Maria med mig och 

så kanske man pratar Kalle med Kalle och så kanske man pratar Sofia med Sofia. Och att 

det på något sätt egentligen inte är så stor skillnad när man väl har lärt sig, man anpassar 

alltid språket efter den man pratar med.” 

 

5.1.3 Medvetna strategier  

 

Strategier för att underlätta kommunikation 

 
Samtliga deltagare hade någon eller några former av strategier för att underlätta 

kommunikationen. En av deltagarna har använt sig av en klocka på vilken ett larm gick av var 

tionde minut för att påminna deltagaren om att släppa in någon annan i samtalet. Att förbereda 

samtalsämnen, använda emojis för att lättare uttrycka känslor och skriva ner stödord är exempel 

på andra strategier som deltagarna använde sig av. Ytterligare strategier utgjordes av att rita 
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och diskutera situationer för att få en bättre förståelse för dem. En deltagare beskrev att hen 

emellanåt ritar tankekartor över vad kommunikation har för syfte, hur människor pratar och 

varför. En av deltagarna berättade om sin strategi för att upprätthålla kontakten med sin vän:  

 

”Min bästa kompis och jag har bestämt att jag skickar sms till henne där jag bara säger 

’ping’ och det betyder ’Hej, jag kommer ihåg dig och tänker på dig, jag har inget särskilt 

att säga just nu’.” 

 

För att undvika missförstånd vid exempelvis läkarbesök eller andra möten med officiella 

personer beskrev en av deltagarna hur hen ofta gör en ljudinspelning av samtalet för att kunna 

lyssna på det i efterhand. En annan strategi var att ta med sig en anhörig som kan fungera som 

tolkningsstöd. Deltagaren sammanfattade dessutom besöket efteråt för att bekräfta att hen hade 

förstått vad de hade kommit fram till. Två av deltagarna hade som strategi att ställa frågor vid 

osäkerhet om budskapet i ett yttrande eller vid osäkerhet om samtalspartnerns sinnestillstånd. 

En av deltagarna uttryckte det på följande vis:   

 

”Så att ställa frågor om det och säga att ’nu vet jag inte om du skojar’, det är ofta en sådan 

sak som jag får fråga. ’Nu vet jag inte om du är allvarlig’. Jag kan också behöva fråga om 

sinnestillstånd på personen, ’Är du ledsen nu?’, ’Är du arg på mig?’, ’Är du arg på 

någonting annat?’.” 

 

En av deltagarna hade som strategi att vara tyst: 

 

”Eller att vara tyst är också ett bra sätt. Att inte säga någonting. Att försöka smälta in är 

ganska skönt ibland också, så gott man kan. Det bästa är att nästan inte säga någonting alls 

faktiskt. Att vara tyst.” 

 

En deltagare hade som strategi att lära sig mer om sin diagnos för att på så sätt bättre kunna 

förklara sina svårigheter för sin omgivning. Flertalet deltagare har tillägnat sig strategierna på 

egen hand, medan andra har fått råd om strategier från närstående eller arbetsterapeuter.  

 

Att skriva stödord, rita och göra tankekartor utgör exempel på vad deltagarna angav som 

strategier. Dessa strategier kan liknas vid sociala berättelser (kortfattade skrivna scenarion, 

Paul, 2003; Howlin, 2004), som har visat sig vara till hjälp för att förbättra interaktionen hos 

personer med AS (ibid., 2003; ibid., 2004).  
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Somliga personer med AS uppvisar svårigheter med att inleda och upprätthålla en konversation 

(Attwood, 2011) och att introducera ett intresseväckande samtalsämne (Paul et al., 2009). 

Dessa svårigheter kan leda till att personen med AS kan uppfattas som svår att prata med 

(Attwood, 2011). Strategin i det första citatet kan därmed utgöra ett sätt att hålla en relation vid 

liv utan att ständigt behöva utsätta sig för svåra och energikrävande situationer. 

 

Individer med AS har ofta svårt att reparera samtal. Att ställa frågor istället för att lämna 

strukturen oreparerad är en vanlig övning i kommunikativ intervention (Attwood, 2011) och är 

något som flera av deltagarna använde sig av. 

 

Social isolation är vanligt förekommande bland personer med AS (Balfe & Tantam, 2010). 

Strategin i det sista citatet i denna kategori kan antingen vara del av en social isolation eller 

utgöra ett beteende som kan leda till social isolation.  

 

5.1.4 Kommunikativ intervention 

 

Självbehandling 

 
Tre av deltagarna berättade att de på eget initiativ har tränat på olika delar av sin kommunikativa 

förmåga: 

 

”Att efter ha övat i hela mitt liv framför spegeln mimik. Konstigt nog. Har inte kommit 

gratis till mig utan det har jag fått jobbat jättemycket med. Ögonkontakt har jag också 

jobbat jättemycket med. Inte stirra för mycket. Härma ett normalt beteende så gott det går.” 

 

”Jag filmar även mig själv för att lära mig hur jag ska bete mig så att säga.” 

 

Tre deltagare beskrev att de har lärt sig mycket om kommunikation genom att läsa böcker inom 

psykologi och angränsande ämnen: 

 

”När jag läste kognitionsvetenskap så började vi läsa sådan här kommunikativ psykologi, 

bland annat så läste vi om Grices maximer. För mig var det liksom en uppenbarelse, ’jaha 

jag ska humma med jämna mellanrum, även när jag inte har någonting att säga!’, ’jag ska 
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bekräfta, jag ska vänta på min tur!’. Kunde inte någon ha talat om de här jävla Grices 

maximerna för mig när jag gick i 5:an? Istället för när jag var 25, så hade det underlättat 

väldigt mycket.” 

 

Det är relativt vanligt att personer med AS själva övar på olika delar av kommunikation. 

Somliga använder sig av imitation för att tillägna sig funktionella sociala beteenden 

(Attwood, 2011). Detta kan relateras till de båda första citaten i denna kategori, där deltagaren 

beskriver olika tekniker för att lyckas ”härma ett normalt beteende”. Det är särskilt de icke-

verbala delarna hen uttryckt att hen övat på, vilka enligt Gillberg (2011) ofta är avvikande hos 

personer med AS (Gillberg, 2011). 

 

Erfarenhet av kommunikativ intervention via habiliteringen 

 
Fyra av deltagarna har varit i kontakt med någon profession via olika habiliteringsinstanser i 

syfte att förbättra sin kommunikativa förmåga. En av deltagarna berättade att det inte finns 

möjlighet att få kommunikativ intervention via habiliteringen i hens närområde. Två av 

deltagarna har varit i kontakt med en arbetsterapeut för enskild individuell 

kommunikationsintervention. Tre av deltagarna medverkar för närvarande eller har tidigare 

medverkat i social kommunikationsträning i grupp som tillhandahållits av habiliteringen. Dessa 

grupper har administrerats av psykolog respektive logoped och kurator. Aktiviteterna har bland 

annat innefattat skriftlig information om vilka delar som är viktiga i kommunikation med andra 

samt diskussioner om olika aspekter av kommunikation. En deltagare berättade att 

filmsekvenser av gruppdeltagarna har utgjort diskussionsunderlag. Övningar för att förbättra 

användandet av gester, att vända sig mot den man talar med och att hålla ögonkontakt har också 

använts. Vissa berättar om hemuppgifter, bland annat i form av att studera hur två personer i 

vardagliga situationer kommunicerar med varandra. Två av deltagarna har startat med 

gruppverksamheten nyligen och uppger att de hittills inte har fått ut något av det, detta på grund 

av att de inte upplever svårigheter med de färdigheter som de övar på i gruppen. En av 

deltagarna beskrev att hen troligen hade lärt sig mer av gruppinterventionen om hen deltagit 

tidigare i livet. Den deltagare som hade deltagit i gruppverksamhet tidigare upplevde inte att 

hen har kunnat tillämpa övningarna i vardagen. 
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Intresse för kommunikativ intervention och förslag på utformning 

 
Fem av deltagarna var intresserade av att delta i kommunikativ intervention. Av de två som inte 

var intresserade ansåg den ene att den inte hade något större behov av att förbättra sin 

kommunikativa förmåga och den andre att den inte skulle ha någon större nytta av att lära sig 

nya strategier i sin aktuella livssituation. Oavsett om de var intresserade av intervention eller 

inte, svarade samtliga deltagare på om de trodde att individuell intervention eller 

gruppintervention skulle vara mest fördelaktig. Fem av deltagarna skulle föredra att ha 

kommunikativ intervention i grupp. En av dem tydliggjorde vikten av att ha det i en mindre 

grupp. Två av deltagarna skulle föredra att ha kommunikativ intervention både i grupp och 

individuellt.  

 

”Nej jag skulle vilja vara åtminstone delvis i grupp. Kanske både och. Vissa saker vill man 

kanske ta enskilt med den som leder det hela och vissa saker behövs det en grupp till för 

att det ska bli riktig kommunikation. Och för att man ska kunna ta del av andras 

iakttaganden och erfarenheter.” 

 

En av deltagarna beskrev sina önskemål angående upplägg av kommunikativ intervention:  

 

”Jag efterlyser fler kommunikationskurser, någon som analyserar hur man kommunicerar 

och talar om för en efteråt hur man avvek, vad som var udda och vad som var bra och så 

vidare. Så att man får någon feedback på det som man gör.” 

 

”Jag skulle vilja ha någonting som är lite mer inriktat på att granska kommunikation i 

verkliga livet, i verkliga situationer.” 

 

En av deltagarna berättade om sina tankar kring en teaterinspirerad kommunikativ intervention:  

 

”Jag skulle tycka det var roligt att ha nästan som teater. Att ha som en teatergrupp och spela 

upp olika ickeverbala kommunikativa strategier. Ja men lite som improvisationsteater kring 

gester och mimik och röstmelodi och sådana där saker. Liksom leka med uttryck som är 

ickeverbala. Leka med kommunikationsformer.” 

 

Gruppintervention har visat sig vara effektiv för att träna sociala förmågor hos personer med 

AS (Paul, 2003; Howlin & Yates, 1999; Murza & Nye, 2013). Gruppinteraktion är något som 
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ofta upplevs som utmanande bland personer med AS (Attwood, 2011), vilket också påvisas av 

det första citatet i denna kategori. Då gruppintervention skapar möjlighet att träna samtalets alla 

delar (Heister Trygg, 2002), kan interventionen i sig bidra till förbättring av dessa aspekter av 

kommunikationen hos personen med AS. 

 

En av deltagarna uppvisade ett intresse för att använda videoinspelningar i intervention, vilket 

Paul (2003) anger att är en effektiv metod för att uppnå ökad medvetenhet om samtalets regler 

(Paul, 2003). De förmågor som tränas bör senare prövas i verkliga livet, då är det viktigt att 

personen som leder interventionen ger mycket återkoppling om vad som fungerar bra respektive 

mindre bra i interaktionen (Attwood, 2011). Även detta påpekar deltagaren att hen efterlyser i 

kommunikativ intervention, att den ska vara förankrad i verkliga situationer. 

 

Enligt Paul (2003) kan kommunikativa färdigheter tränas med hjälp av rollspel (Paul, 2003), 

som tas upp i det sista citatet i denna kategori. Att använda sig av rollspel i intervention kan 

även vara relevant med hänsyn till att en del personer med AS använder sig av imitation för att 

öva in kommunikativa beteenden (Attwood, 2011). 

 

5.2 Videodel 

 
Videodelen syftade till att analysera den vardagliga interaktionen samt att undersöka vilka 

interaktionella styrkor och svårigheter som kan observeras hos deltagarna i samspel med andra. 

I nedanstående analys presenteras utdrag från transkriptionerna av videofilmerna inom 

områdena reparationer, organisation av samtalsämnen och uppbackning som har observerats i 

videoinspelningarna. Dessa områden redovisas i resultatet på grund av de paralleller som kunde 

dras till vad deltagarna berättade i sina intervjuer samt för att de kunde relateras till vad som 

redovisats i tidigare forskning. Utdragen kan även ge implikationer för intervention.  

 

I film 1 deltar Maria (M), som har AS och hennes samtalspartner Robert (R) som är en nära 

anhörig. Samtalet utspelar sig hemma hos Maria när de sitter vid köksbordet och pratar. I film 

2 samtalar Klas (K) som har AS och hans boendestödjare Anders (A). Klas och Anders sitter 

vid köksbordet tillsammans, hemma hos Klas. Utdragen inleds med en beskrivning av vad 

deltagarna samtalar om. Tidsangivelsen för respektive utdrag anger startpunkt. I de längre 
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utdragen har relevanta fenomenen gråmarkerats för att underlätta för läsaren. Varje utdrag följs 

av en analytisk sammanfattning.  

  

5.2.1 Reparationer 

 
Då det i båda filmerna uppvisades flera sekvenser där reparation inte inträffade eller där det tog 

lång tid att reparera strukturen, fokuserades analysen på problematiska reparationer. 

Reparationer och avsaknad av reparationer förekommer i de flesta samtal, men kan vara ett 

fenomen av relevans för personer med AS, eftersom reparationer oftast förväntas ske på ett 

visst sätt.  

 

I utdrag 1 från film 2 samtalar Klas (K), som har AS, och hans samtalspartner Anders (A) om 

giftiga ämnen som finns i olika livsmedel. Anders försöker erinra sig namnet på ett cancerogent 

ämne som finns i chips. Då relevanta interaktionella fenomen åskådliggörs i sin helhet i detta 

utdrag har inte några specifika rader gråmarkerats. 

 

Utdrag 1 (film 2), 16:20 

 

347. A: (0.9) men va sj:utton heter de där nu [de] finns ju=  
 
348. K:             [aa] 
 
349. A: =ett asså de e ju[::] de e ju ett ämne (0.2) de e ju=  
 
350. K:          [aa] 
 
351. A: =de här [man] verkligen ska trycka i sig såhär=  
 
352. K:          [aa ] 
 
353. A: =f:emton påsar [chips] om da:n 
 
354. K:        [a:o  ] 
 
355. K: (0.4) mm 
 
356. A: de e liksom den här bisarra mängden: [eh] (0.6)  
 
357. K:            [mm] 
 
358. A: °men va å° ((tittar ner)) (0.4) 
 
359. K: då vart man ju nästan de här ja ja slutar äta chips  

 

På rad 347 undrar Anders vad ämnet som han inte hittar ordet för heter. Klas ger uppbackning 

på rad 348, vilket överlappar Anders tal. Anders fortsätter på rad 349 att försöka beskriva 

ämnet. Även här överlappar Klas med en uppbackning. På rad 351 och 353 fortsätter Anders 

att förklara medan Klas uppbackningar överlappar på rad 352 och 354.  Klas följande tur inleds 
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med en paus och han producerar därefter en uppbackning som inte överlappar på rad 355. 

Anders fortsätter att försöka förklara på rad 356 som avslutas med en paus, Klas uppbackar 

även under denna tur. Efter pausen frågar sig Anders än en gång vad ämnet heter. Efter ännu 

en paus gör Klas en generell kommentar om ämnet.  

 

Föreliggande utdrag verkar handla om en ordsökning från Anders sida och Anders initierar en 

reparation från Klas vid ett flertal tillfällen. I rad 347 gör han en metalingvistisk kommentar, 

som skulle kunna ha till syfte att få Klas att reparera honom. Andra tekniker som kan användas 

för att initiera en reparation är förlängningar av ljud, vilket Anders använder sig av i rad 349, 

353 och 356, samt tvekljud, som förekommer i rad 356 (Schegloff et al., 1977). Fram till rad 

358 tittar Anders på Klas. I rad 349, 355, 356 och 358 lämnar Anders utrymme, i form av 

pauser, för Klas att hjälpa till i ordsökandet. Blickkontakten i kombination med de 

återkommande pauserna kan utgöra ännu ett tecken på att Anders söker assistans i sitt 

ordsökande. Klas verkar inte notera att Anders söker assistans och kommer inte med något 

försök till reparation. Efter Anders sista initiativ till reparation (rad 358, metalingvitisk 

kommentar) gör Klas en generell kommentar om ämnet utan att benämna ordet som Anders 

söker. De lämnar därmed situationen oreparerad.  

 

Nästa utdrag är taget ur film 1. Maria (M), som har AS och Robert (R) som är hennes 

samtalspartner diskuterar i följande exempel vad som skulle hända om hundleksakerna som står 

på bordet de sitter vid skulle få ungar. 

 

Utdrag 2 (film 1) 8:04 

 

326. R: små små små ((mimar små och gör gest med fingrarna)) 
 
327. M: hhh sm(h)å(h)å (.) ( ) gummy bear(h)s [hehehe] 
 
328. R:                                       [ja:a.  ] 
 
329. M: hehehehehehehe 
 
330. R: som man måste mata var fjärde sekund (på nån)= 
 
331. M: =.hh ja::. tamagotchin (har blivit) (   ) så mata 
 
332.  dom aldrig efter midnatt 
 
333. R: (4.6) ((höjer på ögonbrynen och skakar på huvudet)) 
 
334.  för då blir de en polsk hummer eller [va] 
 
335. M:                                      [hh]hehehe den 
 
336.  expl(h)o[de(h)rar] 
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337. R:         [jaha   ] dom exploderar å ((härmar 
explosionsljud)) a: okej ja förstår dig 

 

Robert berättar om hur hundleksakernas ungar skulle kunna se ut och gestikulerar dessutom för 

att visa detta på rad 326. Därefter upprepar Maria att de skulle vara små på rad 327 och tillägger 

sedan att de skulle se ut som gummy bears. Hon avslutar turen med att skratta, vilket Robert 

överlappar med en uppbackning. Maria fortsätter skratta på rad 329 och Robert fortsätter sedan 

att prata om ungarna (rad 330). På rad 331 börjar Maria prata om tamagotchis. Nästa tur (rad 

333) inleds med en lång paus från Robert, under denna höjer han på ögonbrynen och skakar på 

huvudet. Därefter ställer han en fråga till Maria och hon besvarar den i nästföljande tur (rad 

335/336). På rad 337 klargör Robert att han har förstått. 

 

På rad 331 producerar Maria ett yttrande som inte förstås av Robert, vilket utgör problemkällan 

i detta utdrag. Rad 333 inleds med en lång paus och tydliga gester från Robert. Pauser och 

gester är båda tekniker som kan användas för att initiera reparation (Schegloff et al., 1977). Det 

förväntade vore att pausen och gesterna skulle räcka för att Maria skulle reparera sig själv, men 

Robert behöver initiera reparation ytterligare en gång genom att ställa en fråga. På nästföljande 

rad (333) reparerar Maria sig själv. Därefter verifierar Robert att han har förstått.  

 

I utdrag 3 (från film 1) berättar Maria, som har AS, om ett Youtube-klipp hon har sett. Klippet 

utgörs av en samling scener som handlar om en karaktär från filmerna om Harry Potter.  

 

Utdrag 3 (film 1) 10:41 

 

423. M: (0.9) å byggt ihop [så ] att man fick liksom en=  
 
424. R:           [mm?] 
                                           
425. M: =kronologi från de att han träffa lilly första gången 
 
426. R: (.) vem, 
 
427. M: (0.6) lilly harrys mamma, 
 
428.  (1.1) ((R höjer på ögonbrynen)) 
 
429. M: n:dom träffas när dom e sex 
 
430.  (3.4) 
 
431. R: ((ler)) 
 
432. M: hhhihi[hihihehehe        ] 
 
433. R:        [tsh:(h)sh(h)(h)(h)] a okej så de e snape som 
 
434.  e harry: (0.3) potters pappa?= 
 
435. M: =nej 
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436.  (1.3) 
 
437. M: de e inte snape som e harry >pappa< (.) potters 
 
438. pappa 
 
439. R: mva (1.9) 
 
440. M: >men< (0.2) h:arry potters mamma och severus snape  
 
441. har en childhood romans? 

 

Sekvensen inleds med att Maria beskriver klippet hon har sett (rad 423). På nästa rad överlappar 

Robert med ett hummande. På rad 425 fortsätter Maria beskriva och refererar till en karaktär. I 

nästföljande tur (426) gör Robert en paus innan han frågar vem karaktären är. Maria ger en 

förklaring på rad 427. Därefter följer ännu en paus från Roberts sida där han höjer på 

ögonbrynen (rad 428). Maria fortsätter förklara på rad 429. Därefter följer en längre paus (rad 

430). Robert ler sedan (rad 431) och på rad 432 börjar Maria skratta. På rad 433 börjar Robert 

också skratta, vilket överlappar en del av Marias skratt. Därefter ställer han ännu en fråga om 

vem karaktären är. Maria svarar nekande på frågan (rad 435), vilket åtföljs av en paus (rad 436). 

På rad 437 utvecklar hon sitt nekande svar. Robert svarar frågande på rad 439. Maria förklarar 

ytterligare på rad 440. 

 

Marias yttrande på rad 423 och 425 innehåller inte tillräckligt med information för att Robert 

ska förstå och utgör en av problemkällorna i detta utdrag. Även rad 427 utgör en problemkälla 

då informationen fortförande inte förefaller vara tillräcklig. På rad 428 uppstår en relativt lång 

paus och Robert höjer på ögonbrynen, vilket kan fungera som en initiering till reparation. Maria 

verkar uppfatta initieringen i rad 428 eftersom hon reparerar sig själv i rad 429. Nästföljande 

långa paus kan indikera att hon fortfarande inte gett tillräckligt med information för att Robert 

ska förstå (rad 430). Robert initierar en reparation på rad 433/434 genom att ställa en fråga, som 

besvaras av Maria med enbart ett ”nej” (435). Därefter följer en lång tystnad, som troligen 

indikerar att Robert fortfarande inte upplever reparationen som tillräcklig. Maria självinitierar 

då en reparation, rad 437, men hon ger fortfarande inte tillräckligt med information för att 

Robert ska förstå. Först när Robert initierar ännu en reparation på rad 439 börjar Maria berätta 

mer ingående (Schegloff et al., 1977). 

 

I utdrag 4 från film 1 försöker Maria, som har AS, förklara varför Harry Potter har ett ärr i 

pannan. Då relevanta interaktionella fenomen åskådliggörs i sin helhet i detta utdrag har inte 

några specifika rader gråmarkerats. 
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Utdrag 4 (film 1) 12:51 

 
483. M: <därför att (1.7) när> (.) asså dom e skyddade? 
 
484.  (0.5) 
 
485. M: hhhehe[he ] 
 
486. R:        [dom] e skyddade:? ((härmar M)) 
 
487. M: j(h)a m(h)en dom e: de= 
 
488. R: =v:a (0.3) vilka e, 
 
489. M: (0.5) <harry och> (0.8) .h >eh< h:arrys föräldrar. 
 
490. R: aa? (.) men dom [dog ju] 
 
491. M:         [dom e]  
 
492. M: (.) ja men dom e skyddade av en, (0.4) 
 
493. R: uppenbarligt dåligt skydd 
 
494. M: jahahaha .hhh dom e skyddade <av en> secretkeeper? 
 
495. (0.7) de e en person >som< (0.3) ä:: .hh <har> (0.5) 
 
496. så att säga de e en person som e deras secretkeeper 
 
497. å när man har en secretkeeper en secret (0.4)  
 
498. secreten e deras hiding place (0.8) deras gömställe 
 
499. R: (1.6) aha 
 
500. M: (0.6) deras gömställe e hemligheten? 
 
501. R:  okej (.) å då måste man ha en person som står utanför 
 
502. de å säger ja men ja vet hemligheten. 
 
503. M: ja vet hemligheten. (.) å då [a:n (0.3) om man:= 
 
504. R:     [då e de ju ingen 
 
505. hemlighet längre 
 
506. M: =gör (0.2) en sån spell (0.8) 
 
507. R: [[va ] 
 
508. M: [[med] en sån trollformel 
 
509. R:  (0.4) vilken? 
 
510. M: (0.7) a:tt >att< secret eh keepern hemlighetsh: ja 
 

 

Innan utdragets början har Robert frågat varför Harry Potter har ett ärr i pannan. Maria börjar 

sin förklaring med att berätta att de är skyddade (rad 483). På rad 484 uppstår en paus, och 

Maria börjar sedan skratta. På rad 486 överlappar Robert slutet av Marias skratt då han härmar 

Marias yttrande på rad 483. Maria påpekar igen på rad 487 sin tidigare början till förklaring, 

varpå Robert på rad 488 frågar vilka hon menar är skyddade. Nästa tur inleds med en liten paus 

och Maria berättar sedan vilka det är som är skyddade (rad 489). På rad 490 påpekar Robert att 
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Harrys föräldrar faktiskt dog, och Maria överlappar slutet av detta yttrande. Hon fortsätter sedan 

förklara på vilket sätt de var skyddade på rad 492. Robert kommer sedan med en kommentar 

på rad 493 innan Maria fortsätter att beskriva hur de var skyddade på rad 494-498. Nästföljande 

tur från Robert inleds med en lång paus och sedan ett ”aha”. Maria omformulerar därefter en 

del av sitt yttrande från rad 498 och repeterar det på rad 500. På rad 501 kommenterar Robert 

Marias beskrivning och Maria svarar med en uppbackning i form av en repetition på rad 503. 

Slutet av Marias tur överlappas av Robert som kommenterar ämnet ytterligare (rad 504-505). I 

nästföljande tur börjar Maria prata om en ”spell” (rad 506). Robert producerar ett frågeord på 

nästa rad (507) och Maria tillägger samtidigt lite till sin förklaring om vad det är för spell hon 

menar (508). Efter en paus producerar Robert ännu ett frågeord (rad 509) och Maria börjar efter 

en paus på rad 510 förklara vidare. Efter utdragets slut fortsätter Maria sin förklaring, men hon 

hinner inte komma till varför Harry Potter har ett ärr i pannan innan de avslutar filmningen. 

 

Detta utdrag kan relateras till ett citat från en av intervjuerna, där deltagaren uttryckte att hen 

har svårigheter att avgöra hur mycket information lyssnaren behöver. Även enligt 

Paul et al. (2009) är det vanligt att personer med AS upplever svårigheter med dessa aspekter 

av samtal (Paul et al., 2009). Robert ställer inledningsvis en fråga om hur Harry Potter fick sitt 

ärr i pannan, vilket troligen kan besvaras med en kortare formulering, men Maria förefaller vilja 

förklara hela händelseförloppet från början. Robert behöver ställa vägledande frågor för att 

Maria ska ge honom den information han behöver för att förstå. Det är dock troligt att Roberts 

frågor inte enbart utgör ett stöd utan dessutom leder in Maria på ämnen som inte är helt 

relevanta för redogörelsen av hur Harry Potter fick ett ärr i pannan.  

 

5.2.2 Organisation av samtalsämnen 

 

I videofilmerna kunde ett flertal byten av samtalsämnen som inte skedde helt i enlighet med de 

principer som finns för detta bevittnas. Detta inkluderar avvikande respons på topical bids och 

avsaknad av markörer vid återgång till ett gammalt samtalsämne (Svennevig, 2000). Det har 

även observerats ett exempel på hur en deltagare hjälper den andre deltagaren att införa ett nytt 

samtalsämne.  

 

Utdrag 5 är taget från film 2. Klas, som har AS, och Anders samtalar om filmer de nyligen har 

sett. Klas berättar innan utdraget om filmen The Imitation Game. 
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Utdrag 5 (film 2) 2:27  

 

41. A: öh:m (1.7) men vi såg theory of everything istället 
 
42. (0.4) de[n:] me stephen hawking 
 
43. K:          [aa] 
 
44. (0.3) 
 
45. A: [den rekommenderar ja varmt faktist 
 
46. K: [mm 
 
47. K: mhm 
 
48.  (1.2) 
 
49. K: ja? 
 
50. A: mm 
 
51. K: .hh (2.0) nä: sen nä den den va ju liksom historisk  
 
52. dom berättar om att eh (1.0) °att eh° dom har väl  
 
53. uppskattat de att om inte:: dom hade lyckats lösa de  
 
54. där så hade dom ju fått (1.0) kriget fortsatt två:  
 
55. (0.3) två år till å (0.5) fjorton miljoner (0.6)  
 
56. personer gått bort 

 

På rad 41 berättar Anders att han har sett en film. Klas svarar med en uppbackning som 

överlappar Anders tur. Därefter följer en kort paus, Anders tillägger sedan att han 

rekommenderar filmen (rad 45) samtidigt som Klas producerar en överlappande uppbackning. 

Efter Anders avslutade tur producerar Klas ännu en uppbackning (rad 47). En längre paus 

uppstår på rad 48, därefter producerar först Klas (rad 49) och sedan Anders (rad 50) varsin 

uppbackning. På rad 51 återgår Klas till att prata om filmen de pratade om innan Anders tog 

upp en annan film. 

 

Bidraget som Anders kommer med på rad 41 skulle kunna fungera som ett topic bid. Det 

förväntade vid införandet av ett nytt samtalsämne är att samtalspartnern svarar med 

expanderande turer, alltså sådana som får en längre sekvens av turer att ta vid 

(Svennevig, 2000). Klas svarar dock enbart med en uppbackning. Anders kommentar på rad 45 

kan ses som ett försök till att utvidga sekvensen, men även denna besvaras med en uppbackning. 

Bristen på turer med ett för samtalet givande innehåll gör att det skapas en ny TTRP, med 

pauser och minimal respons (Maynard, 1980) istället för ett nytt samtalsämne. På rad 51 återgår 

Klas till ett tidigare samtalsämne, vilket är helt relevant vid en TTRP, men inleder inte detta 

med någon typ av markör (Svennevig, 2000). Anders uppvisar inte några explicita tecken på 
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att han störs av Klas frånvarande bidrag till hans topical bid, utan de fortsätter efter rad 56 att 

prata om det gamla ämnet som Klas återgick till. 

       

 

Utdrag 6 är taget från film 2. Innan utdraget utspelar sig samtalar Klas, som har AS, och Anders 

om Alan Turing. De går sedan över till att prata om Sveriges roll i Andra Världskriget. Efter att 

det samtalsämnet avslutats återgår Klas till att prata om Alan Turing.  

 

Utdrag 6 (film 2) 4:38 

 

93. A: =så vi handla ju väldit mycke me tyskarna 
 
94.  (1.0) 
 
95. K: mm 
 
96. A: vi ha- (vi va ju lite) bakom: (.) vi lät dom åka  
 
97.  igenom å röra på sig å: allt sånt dära då 
 
98. K: mm 
 
99. A: för att a 
 
100.  (6.2) 
 
101. A: °mm° 
 
102.  (7.8) 
 
103. K: å sen eh sen: vart han ha han vart ju dömd? då för  
 
104. att eh: (0.9) att eh:: umgänge me ene (.) me en man  
 
105. [då] 

 

På rad 93 förklarar Anders att Sverige handlade mycket med Tyskland under andra världskriget. 

Därefter följer en sekundlång paus och på rad 95 producerar Klas en uppbackning. På rad 96 

fortsätter Anders att berätta om Sveriges och Tysklands samarbete, Klas uppbackar detta på rad 

98. I nästföljande tur säger Anders ”för att a”, vilket följs av en lång paus. Han producerar sedan 

ett tyst ”mm” (rad 101), vilket även det följs av en lång paus (rad 102). På rad 103 återgår Klas 

till att prata om ett gammalt ämne.  

 

Under raderna 93 till 98 sker en avslutning av samtalsämnet, där Klas svarar med minimala 

responser och inte bidrar med något innehåll som utvidgar tursekvensen (Schegloff, 2007). En 

möjlighet är att Klas tolkar Anders yttrande på rad 99 som att Anders vill inleda ett nytt 

samtalsämne, vilket skulle förklara den långa pausen som följer. Två långa pauser följer 

därefter, Anders yttrar ett ”mm” däremellan. Pauserna kan utgöra ännu ett tecken på avslutning 
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av det pågående ämnet. På rad 103 återgår Klas till ett gammalt samtalsämne utan att annonsera 

detta med någon form av markör (Svennevig, 2000). Det förväntade vore till exempel att säga 

”apropå Alan Turing som vi pratade om förut…”. Anders accepterar Klas återgång till det 

tidigare ämnet och de fortsätter att prata om det utan att Anders gör några försök att återgå till 

ämnet de pratade om innan bytet. 

 

Utdrag 7, taget från film 1, börjar med att Maria, som har AS, och Robert avslutar ett 

samtalsämne och därefter försöker starta ett nytt. De har innan utdragets början samtalat om 

några hundleksaker som står på bordet. 

 

Utdrag 7 (film 1) 8:25 

 

337 R:         [jaha   ] dom exploderar å  
 
338. ((härmar explosionsljud)) a: okej ja förstår dig 
 
339. M: ((blåser upp kinderna och för ut händerna)) 
 
340. R: ((härmar explosionsljud)) 
 
341.  (0.5) 
 
342. M: hehehe[he] .hh a 
 
343. R:        [mm] 
 
344.  (0.7) 
 
345. R: mm, (0.7) ((smackljud)) .hh (0.7) sen? 
 
346. M: mm? 
 
347. R: ska du:  
 
348. M: (1.3) nej sen sen så så så (0.3) vi ska inte ha [några 

(0.3) p(h)ipisar] 
 
 

Sekvensen inleds med att Robert bekräftar att han har förstått Maria på 337 och 338. Maria 

visar med gester på rad 339 hur det skulle se ut om den aktuella prylen skulle explodera. På rad 

340 härmar Robert ett explosionsljud. Därefter följer en paus. Maria börjar sedan skratta på rad 

342, Robert överlappar detta med en uppbackning. En ytterligare paus inträffar på rad 344. 

Robert tar turen efter pausen med ett ”mm”, som följs av en paus, ett smackljud, ytterligare en 

paus och till sist ett frågeord (rad 345). Maria besvarar detta med en minimal respons på rad 

346. På rad 347 producerar Robert ett ofullständigt yttrande som projicerar en fortsättning. 

Marias nästkommande tur inleds av en lång paus, varpå hon upprepar några små funktionsord. 

Hon förklarar sedan att hon inte tycker att de ska ha några pipisar (rad 348). 
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En avslutning av föregående samtalsämne sker i rad 341-344, där det förekommer ett flertal 

pauser och turerna som deltagarna i samtalet producerar inte innehåller någon ny information 

(Svennevig, 2000). Robert tar därefter turen men ger inte själv något topical bid utan initierar 

istället att Maria ska göra det genom att fråga ”sen?”, som projicerar en fortsättning från Maria. 

När Maria backar upp detta i nästföljande tur initierar Robert än en gång att Maria ska komma 

med ett topic bid på rad 347. Maria verkar förstå initieringen i rad 348 då hon producerar en tur 

med nytt innehåll. Robert förefaller generellt förvänta sig att Maria ska introducera nya 

samtalsämnen i denna konversation. 

 

5.2.3 Uppbackningar 

 
Båda deltagarna använde uppbackningar frekvent i videofilmerna. De utvalda utdragen nedan 

exemplifierar uppbackningar som uppfyller sin tänkta funktion och är placerade på relevanta 

platser under turtagningen. Uppbackningen uttrycktes främst med hummanden och repetitioner.  

 

I följande utdrag pratar Maria och Robert om vilka apporter de ska ta med sig när de ska träna 

med hunden. 

 

Utdrag 8 (film 1) 3:14 

128. M: eehm (2.5) <men hursom eeh> (1.1) vi får väl ha med  
 
129. oss några apporter. 
 
130. R: (1.4) .hh inte metallapport 
 
131. M: (0.3) inte metallapport 
 
132. R: klång:>kedibång<:kång:kång (0.2) på: golvet där inne  
 
133. >när de e en massa folk< 
 
134. M: (0.3) mm 
 
135. R: (0.5) de e väl de enda ja tänker på (.) hur mycke man  
 
136. ska störa  
 
137. M: (0.4) hur mycket man ska störa ja 
 
138. R: mm 
 
139. M: mm 

 

Maria konstaterar att de ska ta med sig några apporter (rad 128) och Robert tydliggör då att de 

inte ska vara metallapporter (rad 130). Maria uppbackar Roberts yttrande i form av repetition 

(rad 131).  Robert härmar därefter ljudet som eventuell metallapport skulle kunna medföra (rad 

132), vilket Maria uppbackar med ett hummande (rad 134). Robert berättar på rad 135 om 
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svårigheten med hur apporterna kan störa och Maria uppbackar även detta med en repetition 

efter en kort paus (rad 137). Därefter ger Robert en uppbackning genom att humma (rad 138), 

vilket följs av en uppbackning från Maria genom att repetera föregående hummande (rad 

139).     

  

I ovanstående utdrag använder Maria uppbackningar i form av såväl hummanden (rad 134 och 

139) som repetitioner av Roberts yttranden (rad 131, 137 och 139). Uppbackningarna i form av 

repetitioner signalerar att Maria har uppfattat och förstått Roberts yttrande om att de inte ska ta 

med någon metallapport (rad 131) och att det kan störa övriga runt omkring (rad 137). Marias 

uppbackningar i form av hummanden (rad 134 och 139) skulle även dessa kunna syfta till att 

hon har uppfattat och förstått föregående talare, men med tanke på deras minimala form syftar 

de troligen främst till att signalera att Robert ska fortsätta och föra samtalet vidare (Linell & 

Gustavsson, 1987; Lindström, 2008). Att repetitionen på rad 137 produceras tystare än övriga 

yttranden kan vara ett tecken på att Maria inte vill ta över turen (Linell & Gustavsson, 1987). 

Detta sammantaget kan tyda på att Maria kan använda sig av uppbackningar på ett 

framgångsrikt sätt. 

 

I utdrag 9 berättar Anders, som är Klas boendestödjare, om chipsens historia. 

 

Utdrag 9 (film 2), 19:22 

 

423. A:       [å de finns ju: en:: (0.8) en (0.3) berättelse  
  
424. om de å ja har f::ör mej att den ska stämma? 
 
425. K: (0.4) mm= 
 
426. A: =de va nån (0.3) som va på::ö:m (1.0) på e:n  
 
427. restaurang å så [skulle han få (0.7) ehm  
 
428. potatisskivor? 
 
429. K:                  [°m° 
 
430. K: mm= 
 
431. A: =å han ba NEJ ja vill ha dom (.) smalare 
 
432. K: (0.3) mm ((ler)) 
 
433. A: aej >ja< (.) nä (.) ja vill ha smalare (.)  
 
434. [>smalare smalare< å till slut så liksom (0.7) skar= 
 
435. K: [mm hehe 
 
436. A: =han jättesmalt [å så: (0.5) stekte han dom å då=  
 
437. K:         [mm    
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438. A: =vart dom (.) knapriga (.[) för att dom va så tunna 
 
439. K:                  [mm 
 
440. K: mm 
 
441. A:  >(å då ba)< aa: va e de där för nåt å så  
 
442. ((klickljud)) vart de jättestort å [så (0.6) spred de  
 
443. sej, 
 
444. K:              [mhm ((ler)) 
 
445. K: jaha °heh° 
 
 

Anders har en lång utläggning om chipsens historia (rad 423 - 443). Under denna utläggning 

gör Klas frekventa uppbackningar i form av hummanden. Uppbackningarna uppträder ibland 

efter att Anders har avslutat sin tur (rad 425, 430, 440 och 445) men på ett flertal ställen 

uppträder de samtidigt med Klas tal (rad 429, 435, 437, 439 och 444).    

  

Enligt Green-Vänttinen (2001) och Lindström (2008) uppträder uppbackningar ofta under 

talarens tur, vilket kan åskådliggöras på rad 429, 435, 437, 439 och 444. På rad 439 sker 

uppbackningen under pausen i Anders tur, medan uppbackningarna på rad 429, 435, 437 och 

444 överlappas med Anders tal. Att detta inte bedöms vara konkurrerande med Anders tal 

tydliggörs då Anders inte tar någon vidare hänsyn till uppbackningarna utan fortsätter att berätta 

historien. Klas använder hummandet mm som kan produceras med stängd mun, vilket 

Lindström (2008) menar signalerar att man inte ämnar att börja tala (Lindström, 2008). Att Klas 

även hummar med svagare röst än övrigt tal på rad 429 kan påvisa att han gör denna 

uppbackning utan att riskera att den uppfattas som ett försök till avbrytande 

(Linell & Gustavsson, 1987). På rad 435 sker uppbackningen tydligt vid en turgräns, vilket har 

till syfte att signalera att Anders får fortsätta över turgränsen (Green-Vänttinen, 2001; 

Lindström, 2008). Syftet med uppbackningarna i ovanstående utdrag är främst att visa att 

Anders ska fortsätta med berättelsen. Uppbackningarna på rad 444 och 445 syftar dock till att 

visa att han har intagit och förstått den nya informationen om hur de första chipsen tillverkades 

och på rad 445 signalerar han även att han har accepterat historien med ett jaha (Linell & 

Gustavsson, 1987; Lindström, 2008). Uppbackningar kan även utföras i form av icke-verbala 

signaler (Linell & Gustavsson, 1987), vilket Klas uppvisar genom att le och skratta till vid några 

tillfällen (rad 432, 435, 444 och 445).   
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6. Diskussion 
 

6.1 Resultatdiskussion 

 

Intervjudelen syftade till att undersöka hur deltagarna upplevde sin egen och omgivningens 

kommunikationsförmåga samt förekomsten av medvetna strategier för att underlätta 

kommunikation. Ett ytterligare fokus var att undersöka om det fanns ett intresse för 

kommunikativ intervention hos deltagarna samt att få fram ett underlag för hur denna skulle 

kunna utformas. Videodelen syftade till att undersöka vilka interaktionella styrkor och 

svårigheter som kan observeras hos deltagarna i samspel med andra samt om dessa kan vara av 

relevans för kommunikativ intervention. Dispositionen i resultatdiskussionen utgår ifrån 

studiens fyra frågeställningar. 

 

6.1.1 Deltagarnas upplevelse av den egna och omgivningens kommunikationsförmåga 

 

Deltagarna uppgav mycket varierande svar angående hur de upplever olika aspekter av sin egen 

kommunikationsförmåga. Detta kan tyda på att de individuella skillnaderna är stora hos 

personer med AS, vilket överensstämmer med Friths (1998) och Gillbergs (2011) ståndpunkt 

om att grad och typ av svårigheter inom de olika områdena i Wings triad kan skilja sig mycket 

mellan olika individer (Frith, 1998; Gillberg, 2011). I och med detta är det svårt att dra någon 

generell slutsats om vad deltagarna har för tankar kring kommunikation. Alla utom en ansåg att 

det fanns problematiska element i deras kommunikation och de hade generellt lättare att 

redogöra för sina svårigheter än för sina styrkor. Detta kan tyda på att personer med AS behöver 

bli uppmärksammade på vilka kommunikativa styrkor de besitter, vilket är viktigt för att kunna 

kommunicera på ett sådant optimalt vis som möjligt. Flera uppgav att omgivningen med fördel 

kunde använda sig av en rakare kommunikation, och att många människor i omgivningen 

dessutom kan förbättra sin förmåga att anpassa kommunikationen till personen de talar med.  

 

6.1.2 Medvetna strategier för att underlätta kommunikationen 

 

En mängd olika strategier för att underlätta kommunikationen angavs och det är således svårt 

att säga något generellt om vad deltagarna hade för kommunikativa strategier. Även detta kan 

tyda på att de individuella skillnaderna mellan olika personer med AS är stor (Frith, 1998; 
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Gillberg, 2011). Att samtliga deltagare hade utvecklat strategier, antingen på egen hand eller 

med hjälp av professionella, tyder på att många aspekter av den kommunikativa förmågan hos 

personer med AS kan förbättras med hjälp av strategier.  

 

6.1.3 Interaktionella styrkor och svårigheter 

 

Personer med AS kan ha svårigheter med att reparera samtal (Attwood, 2011), vilket 

åskådliggjordes både i intervju- och videodelen. Deltagarna angav att de ibland ställde frågor 

när de inte förstod vad samtalspartnern menade eller hade svårt att uppfatta dennes 

sinnestillstånd. I videodelen observerades svårigheter att reparera samtalspartnern och det 

krävdes ofta flera initieringar från samtalspartnern för att personen med AS skulle reparera sig 

själv. Detta belyser att flera aspekter av reparationsorganisationen kan utgöra svårigheter för 

personer med AS.  

 

I videodelen observerades en del problematiska strukturer i organisationen av samtalsämnen. 

En av deltagarna utvecklade inte samtalspartnerns topical bids och använde sig inte av några 

markörer vid återgång till ett gammalt samtalsämne. Den andra deltagaren uppvisade dock inte 

något avvikande beteende gällande organisation av samtalsämnen, det som istället 

uppmärksammades i den filmen var att samtalspartnern vid ett tillfälle hjälpte deltagaren att 

starta ett nytt samtalsämne. Deltagarna i intervjudelen påpekade även att turtagning utgjorde en 

svårighet och att det kunde vara svårt att veta hur man börjar och avslutar ett samtal. Detta 

sammantaget kan tyda på att organisation av samtalsämnen inte är den mest frekvent 

förekommande svårigheten hos personer med AS, men att den kan utmärka sig som avvikande 

när den väl förekommer.  

 

Det sista området som behandlas i videodelen är uppbackningar. Enligt Attwood (2011) utgör 

uppbackningar ofta en svårighet för personer med AS (Attwood, 2011), men i videodelen 

bedömdes uppbackningar vara en styrka hos båda deltagarna. Detta kan tyda på att det är en 

förmåga de själva har övat på och lyckats förbättra, eller att förmågan aldrig utgjort en 

svårighet. 
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6.1.4 Implikationer för intervention 

 

I intervjudelen underströk många av deltagarna vikten av kommunikation i deras vardagliga 

liv. De uppgav att en förbättrad kommunikation skulle ha en inverkan på många olika aspekter 

av deras liv. Att vidare utveckla det utbud som finns av kommunikativ intervention för personer 

med AS är därför av största vikt. Flera av deltagarna upplevde också att de hade haft större 

nytta av kommunikativ intervention i ett tidigare skede i livet, varför uppsatsförfattarna vill 

understryka att intervention bör sättas in så tidigt som möjligt.  

 

Då deltagarnas redogörelser för olika aspekter av deras kommunikativa förmåga skilde sig 

mycket åt, är det även av stor vikt att den kommunikativa interventionen individanpassas. Detta 

överensstämmer med fynden från en studie av Griffith et al., där deltagarna ansåg att 

stödinsatser bör individanpassas i högre grad (Griffith et al., 2011). 

 

Fynd från intervjudelen ger stöd åt en intervention baserad på filmning av kommunikation i 

vardagslivet. Tidigare forskning föreslår att filmning av kommunikation är en metod genom 

vilken en ökad medvetenhet om samtalets regler kan skapas (Paul, 2003). I intervjudelen 

uttryckte en deltagare att hen efterlyser behandlingsformer där kommunikationen analyseras i 

det vardagliga livet. CA vore optimalt att använda i detta syfte då den har som mål att identifiera 

olika typer av kommunikativa fenomen i verkliga situationer (Hutchby & Wooffitt, 2008). I 

videodelen kunde individuella styrkor och svårigheter observeras hos båda deltagarna, vilket 

även det talar för att CA lämpligen kan användas för ändamålet. En annan deltagare berättade 

att hen själv har använt sig av en videokamera för att analysera sitt eget beteende. Detta kan 

tyda på att en filmbaserad intervention kan vara till hjälp för åtminstone somliga personer med 

AS. Teaterbaserad intervention var en ytterligare interventionsform som diskuterades i 

intervjudelen. Eftersom rollspel har visat sig vara en effektiv interventionsform (Paul, 2003) 

kan även detta tänkas utgöra en del av ett framtida program för kommunikativ intervention. Ett 

interventionsprogram som redan visat sig vara framgångsrikt (Forskning- och 

utvecklingsenheten, region Skåne, 2014) är ”Kurs i vardagssamtal” (Dandoy, 2003). Där består 

interventionen av, förutom rollspel, råd om olika strategier samt hemuppgifter för att öva 

förmågorna i vardagliga situationer. Därför kan det rimligtvis vara fördelaktigt att även 

inkludera råd om strategier samt hemuppgifter i kommunikativ intervention. De strategier som 

deltagarna beskrev kan utgöra ett underlag för rådgivning om kommunikativa strategier som 

kan användas i vardagen. Att använda sig av sociala berättelser samt att rita och diskutera olika 
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kommunikativa situationer, dess beskaffenhet och syfte, var strategier som många deltagare 

använde sig av. Dessa strategier kan möjligen användas i direkt intervention, både i grupp och 

enskilt.  

 

I videodelen bedömdes olika aspekter av reparationsorganisationen och organisation av 

samtalsämnen utgöra en svårighet hos båda deltagarna. Dessa områden kan därför möjligtvis 

med framgång övas på i intervention. Till skillnad från vad som framkommit i tidigare 

forskning (Attwood, 2011) bedömdes uppbackningar utgöra en styrka hos båda deltagarna i 

föreliggande studie. Detta kan antingen bero på att deltagarna själva har övat upp förmågan att 

producera framgångsrika uppbackningar, eller att de aldrig har haft svårigheter med just den 

förmågan. Om det första alternativet stämmer vore det troligen givande att fokusera på 

uppbackningar i intervention.  

 

Deltagarna hade olika erfarenheter och upplevelser av medverkande i kommunikativ 

intervention via habiliteringsinstanser. En av deltagarna hade haft stor nytta av de råd och 

strategier hen fick i individuell intervention, medan den som deltagit i gruppintervention har 

upplevt svårigheter med att tillämpa övningarna i vardagen. Det är därför viktigt att i 

interventionen tänka på aspekter som kan underlätta tillämpandet av de nya färdigheterna i 

vardagen och inkludera exempelvis hemuppgifter och involvering av närmsta omgivningen 

(Howlin, 2004; Attwood, 2011). Det kan även vara fördelaktigt att öva kommunikation i olika 

situationer och med olika personer, då deltagarna i intervjudelen uppgav att exempelvis 

kommunikation med officiella personer var särskilt utmanande. 

 

Majoriteten av deltagarna uttryckte att de skulle föredra att ha intervention i grupp eller i 

kombination med individuell intervention. Gruppintervention förefaller vara ett lämpligt 

alternativ då social kommunikationsträning i grupp har påvisats vara en effektiv 

behandlingsform för personer med AS (Howlin & Yates, 1999; Paul, 2003; 

Murza & Nye, 2013). Då det är viktigt att i interventionen ge en person med AS mycket 

feedback när kommunikationen fungerar väl, kan enskilda interventionstillfällen med personen 

vara en god idé. Samtidigt är det viktigt för personer med AS att få tillfälle att öva sig på att 

interagera i grupp då detta kan upplevas som särskilt utmanande (Attwood, 2011), vilket även 

styrks av deltagarnas utsagor i intervjudelen. 
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6.2 Metoddiskussion 

 

6.2.1 Val av metod 

 

Det finns ett mycket begränsat antal intervjustudier och studier där CA har använts som 

involverat personer med AS. Det saknas forskning som fokuserar på hur personer med AS 

själva upplever sin kommunikation och vilka önskemål de har gällande kommunikativ 

intervention. Kommunikationen hos personer med AS har dessutom sällan undersökts utifrån 

ett interaktionellt perspektiv, i synnerhet beträffande vuxna. Detta medför att föreliggande 

studie, med såväl intervjustudie som CA, kan ge nya perspektiv på AS och tillhandahålla en 

beskrivning av kommunikation i vardagslivet för personer med AS ur deras egen synvinkel. 

Citaten som presenterades i resultatet skapar en djupare förståelse för deltagarnas egna 

upplevelser. Genom metoden innehållsanalys har deltagarnas egen uppfattning om olika 

aspekter av den egna och omgivningens kommunikationsförmåga, kommunikativa strategier 

och tankar om intervention kunnat förmedlas.  

 

6.2.2 Deltagare 

 

Deltagarna utgör en heterogen grupp både avseende ålder och kön, vilket innebär att studien 

reflekterar olika aspekter av kommunikation i vardagslivet för personer i olika livssituationer. 

I intervjustudier ingår vanligtvis 5-25 deltagare (Kvale & Brinkmann, 2014). Att denna studie 

innehöll få deltagare gav mer tid för förberedelse och analysering av intervjuerna 

Funktionaliteten hos intervjuguiden testades i pilotintervjun. Då endast två deltagare 

medverkade i videodelen fanns en risk att materialet inte skulle bli tillräckligt stort för att kunna 

analyseras med CA. Flera exempel inom de områden som förefaller relevanta ur ett AS-

perspektiv kunde dock observeras i filmerna, vilket har möjliggjort en analys. 

 

6.2.3 Procedur och material  

 
Intervjudelen baserades på Kvale och Brinkmanns (2014) stadier av intervjuundersökning och 

därför planerades utformningen, genomförandet och analysen av intervjuerna i ett tidigt 

stadium. Den ljudinspelning som togs upp möjliggjorde för uppsatsförfattarna att under 

intervjuernas gång kunna fokusera på samtalet och göra en ortografisk transkription i efterhand. 
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Dock kunde fler följdfrågor ha ställts till intervjudeltagarna för att få ut mer innehåll i 

intervjuerna. Detta kunde ha övats genom att utföra pilotintervjuer med personer utan AS, innan 

intervjuerna som skulle inkluderas i studien genomfördes. Samtliga intervjuer administrerades 

av båda uppsatsförfattarna, vilket underlättade utförandet av innehållsanalysen, då båda 

uppsatsförfattarna var medvetna om vad respektive deltagare hade berättat. Det resulterade 

dessutom troligen i fler och mer varierande följdfrågor till deltagarna. Det är möjligt att vissa 

deltagare skulle ha upplevt situationen som mindre stressande om enbart en person hade 

administrerat intervjuerna, men uppsatsförfattarna upplevde inte att någon av deltagarna stördes 

nämnvärt av det. 

 

Gällande videodelen valde båda deltagarna att samtala med enbart en samtalspartner. I 

föreliggande studie har således gruppinteraktion hos personer med AS inte kunnat analyseras. 

Detta hade varit intressant att studera då det i intervjuerna har framkommit att gruppinteraktion 

upplevs som en svårighet. Även enligt Attwood (2011) upplevs ofta interaktion i grupp som ett 

utmanande område (Attwood, 2011).  

 

Båda deltagarna filmade sig själva med egen kamera. Videofilmerna hade därför stundtals 

dåligt ljud vilket resulterade i svårigheter att uppfatta vad deltagarna sa. Detta hade kunnat 

undvikas genom att videoinspelningar genomfördes med samma utrustning, som i förväg hade 

kvalitetskontrollerats av uppsatsförfattarna. Uppsatsförfattarna hade även kunnat säkerställa att 

inspelningen blev av tillräckligt god kvalitet genom att hjälpa deltagarna med montering av 

utrustningen. Deltagarna blev instruerade att försöka göra interaktionen så naturlig som möjligt, 

men det var ändå märkbart att videoinspelningarna inte utgjorde någon helt naturlig situation. 

Vissa partier från videoinspelningarna upplevdes som något onaturliga vad gäller frihet av 

samtalsämne och olika kommunikativa aspekter.  

 

6.2.4. Analysmetod 

 
Då innehållsanalys kan utföras i en rad olika varianter var det utmanande för uppsatsförfattarna 

att skapa sig en uppfattning om hur den bör genomföras och hur den kan anpassas till 

föreliggande studie. Uppsatsförfattarna har därför studerat den litteratur som finns på området 

och slutligen hämtat inspiration från Malteruds (2014) olika steg, vilka har anpassats efter 

studiens syfte och material.   
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I och med att transkriptionerna av videofilmerna jämfördes med varandra genomfördes en 

konsensusbedömning, vilket innebar en ökad samstämmighet. Av de relevanta fenomen som 

åskådliggjordes genom CA valdes de delar ut där paralleller kunde dras till deltagarnas utsagor 

i intervjudelen och till tidigare forskning för vidare analysering. Det innebär att vissa fenomen 

som belyser interaktionella styrkor och svårigheter hos deltagarna inte har kunnat analyseras.  

 

6.3 Slutsats 

 
Kommunikationsförmågan hos personer med AS förefaller vara mycket varierande, vilket tyder 

på stora individuella skillnader både vad gäller deras egen upplevelse av kommunikation och 

det som kan observeras av utomstående. Det finns ett intresse hos deltagarna att medverka i 

kommunikativ intervention. Reparationer och organisation av samtalsämnen kan utgöra 

svårigheter i kommunikationen hos personer med AS medan uppbackningar kan utgöra en 

styrka. Utifrån resultatet i denna studie föreslår uppsatsförfattarna en individanpassad 

intervention som är baserad på personens kommunikativa styrkor och svårigheter. 

Interventionen bör vidare utföras till största del i grupp, men enskilda träffar med 

logoped/annan professionell kan vara av intresse. Individens närmsta omgivning bör integreras 

i interventionen för att ge en ökad möjlighet för personer med AS att generalisera färdigheter 

till vardagen. Filmning av verkliga situationer kan med fördel analyseras med CA och träning 

av enskilda kommunikativa beteenden kan genomföras bland annat med hjälp av rollspel. 

Reparationer, organisation av samtalsämnen samt uppbackningar är exempel på förmågor som 

kan tränas i interventionen.  

 

6.4 Framtida studier 

 
Föreliggande studie kan med fördel upprepas med fler deltagare för att uppnå ett säkrare resultat 

som kan generaliseras till hela populationen med AS. Det skulle vara intressant att med hjälp 

av CA undersöka hur kommunikationsförmågan hos personer med AS ser ut i andra 

vardagsmiljöer än hemmet, exempelvis på arbetsplatser, skolor och vid föreningsaktiviteter. 

Det skulle också vara givande att se hur de interagerar i kontexter med fler samtalspartner än 

en. De studier som finns på området AS tenderar att fokusera på den problematik som finns 

gällande kommunikation enbart hos personen med AS. Därför vore det intressant att också 

undersöka hur omgivningen kommunicerar med personer med AS, till exempel med hjälp av 
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CA. CA-baserad intervention har framgångsrikt använts för personer med afasi (Beeke et al., 

2014), men det finns ännu inte något motsvarande för personer med AS. Avslutningsvis behövs 

mer forskning gällande kommunikativ intervention; vilka förmågor som bör övas och vilket 

upplägg på interventionen som ger optimala möjligheter att tillämpa de nya färdigheterna i 

vardagen. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 
Forskningsfrågor 

1. Hur upplever deltagarna själva sin kommunikationsförmåga?  

2. Hur fungerar omgivningen i kommunikation med individer med AS? 

3. Använder sig deltagarna av några medvetna strategier för att underlätta 

kommunikationen?  

4. Är deltagarna intresserade av kommunikativ intervention?  

 

Intervjufrågor  

 

- När fick du din diagnos? 

 

1.  

- Kan du beskriva vad du tycker att du är bra på när du kommunicerar med andra?  

- Finns det något som du tycker är svårt när du kommunicerar med andra?  

- Kommunicerar du på ett annorlunda sätt än andra som inte har AS? 

- Hur tycker du att kommunikationen med andra fungerar överlag?  

- Hur viktig tycker du att kommunikationsförmåga är i ditt vardagliga liv?  

 

 

2.  

- Finns det någon eller några som du tycker särskilt mycket om att prata med? 

- Tycker du att personer i din vardag behöver förbättra sin kommunikation? 

- Har du märkt att andra personer pratar annorlunda med dig jämfört med personer som 

inte har AS? 

- Finns det någon person i din omgivning som du har hjälp och stöd av, i så fall på 

vilket sätt?  

 

 

3.  

- Har du några knep för att underlätta kommunikationen/ undvika missförstånd? Vilka 

är dessa i så fall?  

- Hur lärde du dig dessa knep? Lärt dig själv/från logoped/annan? 

 

 

4.  

- Känner du något behov av att förbättra din kommunikation? Vad i så fall?  

- Vad tror du att en förbättrad kommunikationsförmåga skulle ha för påverkan på ditt 

vardagliga liv? 

- Har du någon gång varit i kontakt med någon som har hjälpt dig med din 

kommunikativa förmåga? Vem i så fall och vad gjorde ni? När i förhållande till när du 

fick din diagnos? Vad fick du ut av det? Gick det att tillämpa i vardagen? 

- Skulle du föredra att förbättra din kommunikationsförmåga i grupp/ individuellt? 
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Bilaga 2  

 

Transkriptionsnyckel  

 

(0.5) Siffran i parentes anger pauslängd i tiondels sekunder.  

(.) En punkt i parentes markerar en paus som är kortare än 0.2 sekunder.  

= Likhetstecken markerar sammanbundna yttranden utan paus (latching).  

[   ] Hakparenteserna visar början och slut av överlappande tal.  

[[ Dubbel hakparentes markerar att yttrandena inleds samtidigt.   

.hh En punkt före ett /h/ markerar en inandning. Ju fler /h/, desto längre inandning.  

hh /h/ markerar en utandning. Ju fler /h/, desto längre utandning.  

((   )) Text inom dubbel parentes markerar en icke-verbal handling alternativt en                  

                      kommentar från transkriberaren. 

Jas- Ett bindestreck markerar ett abrupt avslut av ljudet eller ordet.  

Jas:::å Kolon markerar en förlängning av ljudet före kolontecknet. Ju fler kolontecken,    

                     desto längre förlängning.   

(   )  En tom parentes markerar ett ohörbart stycke av inspelningen.  

(Jaså) Ordet i en parentes markerar osäker transkription. 

Jaså.  En punkt markerar fallande intonation.  

Jaså, Ett kommatecken markerar en rak intonation. 

Jaså? Ett frågetecken markerar en stigande intonation.   

*  En asterisk markerar knarrande röst.  

↑ En pil uppåt framför en stavelse markerar stigande intonation. 

↓ En pil nedåt framför en stavelse markerar fallande intontation. 

Jaså Ett understruket yttrande markerar emfatiskt tryck. 

JASÅ Versaler markerar markant starkare tal än omgivande tal.  

˚   ˚ Gradtecken markerar att yttrandet sägs tystare än omgivande tal.  

> < Det inramade talet sägs snabbare än omgivande tal.  

< > Det inramade talet sägs långsammare än omgivande tal.  

 

 

Hämtat ur:  

Hutchby, I. & Wooffitt, R. (2008). Conversation analysis. Cambridge: Polity. 
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Bilaga 3  

Information om deltagande i studien 

”Interaktion i vardagslivet hos vuxna med Aspergers syndrom. 

Implikationer för intervention” 

 

Hej!  

 

Vi är två logopedstudenter som går sjunde terminen på logopedutbildningen vid Linköpings 

universitet. Under nuvarande och kommande termin har vi i uppgift att genomföra vår 

magisteruppsats. Syftet med vår studie är att analysera det vardagliga samspelet hos personer 

med Asperger i vuxen ålder. Vi vill med studien undersöka om det finns ett intresse för 

träning av kommunikation hos personer med Asperger samt få fram ett underlag för hur denna 

skulle kunna utformas. Vi undrar om Du skulle vara intresserad av att delta i denna studie.  

 

Studien består av två delar, dels videofilmning i din vardagsmiljö, dels en intervju. Du kan 

välja om du vill delta i båda delarna eller bara bli intervjuad.  

 

Gällande videofilmningen önskar vi att Du filmar dig själv i en eller flera valfria situationer 

där Du interagerar med en eller flera samtalspartner. Filmen ska vara 5-30 minuter lång. 

Analysen av videomaterialet kommer att bestå av att vi skriver ned det som sägs och görs i 

filmsekvenserna. Endast uppsatsförfattarna och handledarna kommer att få tillgång till 

videofilmerna. Vi kommer därefter att välja ut delar ur materialet som kommer att publiceras i 

uppsatsen. Inga delar som kan röja er identitet kommer väljas ut för analysering eller 

publicering. 

 

I intervjudelen kommer vi att prata om Dina erfarenheter av kommunikation. Detta beräknas 

ta cirka en halvtimme till en timme. Vi kommer att göra en ljudinspelning av intervjun för att 

kunna analysera materialet i efterhand.  

 

Filmen och ljudinspelningen kommer att förvaras i låst utrymme på psykologprogrammet vid 

Linköpings universitet och sparas för framtida forskning. Materialet kommer att hanteras 

konfidentiellt och analysen kommer att presenteras avidentifierat. Resultatet av studien 

kommer att publiceras i en magisteruppsats som kommer att presenteras vid ett seminarium 

vid Linköpings universitet. Du kommer att vara anonym och inga personuppgifter kommer att 
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publiceras. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att behöva redogöra skäl till 

detta. Det insamlade materialet från dig kommer i detta fall inte användas eller publiceras. 

 

Kontakta oss gärna vid eventuella frågor. 

 

Med vänliga hälsningar,  

Jenni Cederquist och Michaela Eriksson Leidnert 

 

Jenni Cederquist    Michaela Eriksson Leidnert 

E-post: xxxxxxxx@student.liu.se   E-post: xxxxxxxx@student.liu.se  

Tel nr: xxx     Tel nr: xxx 

 

Handledare 

Gunvor Larsson Abbad    Charlotta Plejert 

Universitetslektor     Universitetslektor 

E-post: xxxxxxxxx@liu.se      E-post: xxxxxxxxx@liu.se  

 

  

mailto:jence358@student.liu.se
mailto:xxxxxxxx@student.liu.se
mailto:xxxxxxxxx@liu.se
mailto:xxxxxxxxx@liu.se
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Samtyckesblankett 

 

Jag har tagit del av ovanstående information och ger mitt medgivande till att delta i 

videofilmningen och intervjudelen.  

 

Signatur: 

 

______________________________________________________________________ 

 

Namnförtydligande: 

 

______________________________________________________________________ 

 

Ort och datum: 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

Jag har tagit del av ovanstående information och ger mitt medgivande till att delta i 

intervjudelen.  

 

Signatur: 

 

______________________________________________________________________ 

 

Namnförtydligande: 

 

______________________________________________________________________ 

 

Ort och datum: 

 

______________________________________________________________________ 
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Bilaga 4  

 

Information till dig som visat intresse för att vara samtalspartner i studien 

”Interaktion i vardagslivet hos vuxna med Aspergers syndrom. 

Implikationer för intervention”  

 

Hej!  

 

Vi är två logopedstudenter som går sjunde terminen på logopedutbildningen vid Linköpings 

universitet. Under nuvarande och kommande termin har vi i uppgift att genomföra vår 

magisteruppsats. Syftet med vår studie är att analysera det vardagliga samspelet hos personer 

med Asperger i vuxen ålder. Vi vill med studien undersöka om det finns ett intresse för 

träning av kommunikation hos personer med Asperger samt få fram ett underlag för hur denna 

skulle kunna utformas.  

 

Vi har till denna studie rekryterat personer med Asperger som ska filma sig själva i en eller 

flera vardagliga situationer där de interagerar med en eller flera samtalspartner. Filmen ska 

vara 5-30 minuter lång. Eftersom ditt deltagande i en av videoinspelningarna är efterfrågat av 

en redan rekryterad deltagare behöver vi även ditt samtycke.  

 

Analysen av videomaterialet kommer att bestå av att vi skriver ned det som sägs och görs i 

filmsekvenserna. Endast uppsatsförfattarna och handledarna kommer att få tillgång till 

videofilmerna. Vi kommer därefter att välja ut delar ur materialet som kommer att publiceras i 

uppsatsen. Inga delar som kan röja er identitet kommer väljas ut för analysering eller 

publicering.  

 

Filmen och ljudinspelningen kommer att förvaras i låst utrymme på psykologprogrammet vid 

Linköpings universitet och sparas för framtida forskning. Materialet kommer att hanteras 

konfidentiellt och analysen kommer att presenteras avidentifierat. Resultatet av studien 

kommer att publiceras i en magisteruppsats som kommer att presenteras vid ett seminarium 

vid Linköpings universitet. Du kommer att vara anonym och inga personuppgifter kommer att 

publiceras. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att behöva redogöra för skälen 
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till detta. Det insamlade materialet från dig kommer i detta fall inte att användas eller 

publiceras.  

 

Kontakta oss gärna vid eventuella frågor. 

 

Med vänliga hälsningar,  

Jenni Cederquist och Michaela Eriksson Leidnert 

 

Våra kontaktuppgifter: 

  

Jenni Cederquist    Michaela Eriksson Leidnert 

E-post: xxxxxxxx@student.liu.se   E-post: xxxxxxxx@student.liu.se  

Tel nr: xxxxxx    Tel nr: xxxxxx 

 

Handledare  

Gunvor Larsson Abbad    Charlotta Plejert 

Universitetslektor     Universitetslektor 

E-post: xxxxxxxx@liu.se     E-post: xxxxxxxx@liu.se  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:xxxxxxxx@student.liu.se
mailto:xxxxxxxx@student.liu.se
mailto:xxxxxxxx@liu.se
mailto:xxxxxxxx@liu.se
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Samtyckesblankett 

 

Jag har tagit del av ovanstående information och ger mitt medgivande till att delta i studien.  

 

Signatur: 

 

______________________________________________________________________ 

 

Namnförtydligande: 

 

______________________________________________________________________ 

 

Ort och datum: 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

 


