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Abstract 

Autism Spectrum Disorders (ASD) is a neuropsychiatric impairment that may affect an 

individual's everyday life. Life areas that may be problematic include work, family, relationships 

and areas that require social interaction. The aim of the present study was to investigate 

communication in everyday life amongst adults with ASD as well as, by listening to the 

participants' personal narratives, explore how AST can affect an individual's life. The study was 

based on a video recorded focus group discussion with four participants who in adulthood have 

been diagnosed with ASD. Conversation Analysis and Content analysis were used for analysis of 

the material. The results showed that the participants have skills for social interaction and 

empathy. Some of the participants were perceived as using their gaze in a deviant way, and 

unexpected changes in topics and attempted interruptions were observed during the discussion. 

The majority of the participants described periods of psychiatric problems during their lives, and 

that the diagnosis has been important for their quality of life as it enables them to create 

relationships with people with similar difficulties. This appears to be important to them since they 

have difficulties building relationships. The results contribute to a better understanding of how a 

neuropsychiatric diagnosis can affect an individual's life.  

 

Key words: Asperger syndrome, Autism spectrum disorder, everyday life, conversations 

analysis, content analysis, focus group 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Sammanfattning 

Autismspektrumtillstånd (AST) är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som kan påverka 

individens vardagsliv. Livsområden som kan vara problematiska är bland annat arbetsliv, 

familjeliv, relationer och områden som kräver social interaktion. Syftet med föreliggande studie 

var att undersöka vardaglig kommunikation hos vuxna med AST samt att genom deltagarnas 

personliga berättelser undersöka hur AST kan påverka en individs liv. Denna typ av studie är 

viktig för att generera en bättre förståelse för behoven hos vuxna med AST och därmed ge 

indikationer för vilka typer av anpassningar som kan behövas i samhället. Föreliggande studie 

baserades på en videoinspelad fokusgruppsdiskussion med fyra deltagare som i vuxen ålder har 

diagnostiserats med AST. Två olika analysmetoder användes för att studera materialet, nämligen 

samtalsanalys och innehållsanalys. Resultaten visade att deltagarna har kompetens för social 

interaktion och empatisk förmåga. Ett par av deltagarna uppfattades ha annorlunda 

blickanvändning, och oväntade ämnesbyten och avbrottsförsök observeras under diskussionen. 

Flertalet av deltagarna uppgav att de har haft psykiska svårigheter under sina liv och de ser 

diagnostiseringen som viktig för deras livskvalitet då den möjliggör kontaktskapande med 

likasinnade. Detta förefaller vara betydelsefullt för dem då de har svårt att bygga relationer. 

Resultaten i föreliggande studie kan bidra till en ökad förståelse för hur en neuropsykiatrisk 

diagnos kan påverka en individs liv.  

 

Nyckelord: Aspergers syndrom, autismspektrumtillstånd, vardagsliv, samtalsanalys, 

innehållsanalys, fokusgrupp 
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1. Inledning 

Autismspektrumtillstånd (AST) är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som på många olika 

sätt påverkar livet hos den person som har diagnosen. För att få en bättre förståelse för behoven 

hos vuxna med AST och för att ge indikationer för vilka typer av anpassningar som kan behövas i 

samhället är det viktigt att få insikt i hur vuxna människor med AST upplever sina liv. 

 

Det finns i nuläget få studier inom området AST med fokus på individens egen berättelse om sitt 

liv med diagnosen (Howlin, 2008). I föreliggande studie undersöktes hur det är för vuxna 

människor att leva med AST. Deras perspektiv belystes utifrån två metoder: samtalsanalys i form 

av Conversation Analysis (CA), samt innehållsanalys. Genom en kombination av metoderna, 

möjliggjordes studiet både av social interaktion i gruppen och av deltagarnas utsagor kring AST 

och hur diagnosen kan påverka en vuxen individs liv och livskvalitet. 

 

Författarna till föreliggande studie ville undersöka vad det kan innebära att som vuxen leva med 

AST och varför det är viktigt att även ta hänsyn till vuxnas perspektiv. Utifrån ett logopediskt 

perspektiv är detta ett viktigt forskningsområde då personer med AST utgör en patientgrupp för 

yrkesverksamma logopeder. Det är då viktigt att ha en förståelse för hur deras livssituation kan se 

ut för att på bästa sätt ge dem det stöd de behöver utifrån en logopedisk profession.  

 

Eftersom diagnosen Aspergers syndrom förenades med övriga diagnoser inom autismspektrumet 

år 2013 och då fick det gemensamma namnet autismspektrumtillstånd (Wakefield, 2013), 

används termen AST i föreliggande studie. Dock användes, vid referering till övriga studier, den 

term som förekom i dessa.  

 

2. Bakgrund 

 

2.1 Autismspektrumtillstånd 

Autismspektrumtillstånd är ett samlingsnamn för de neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

som omfattar svårigheter och begränsningar inom de tre domänerna ömsesidig social interaktion, 

ömsesidigt verbal och ickeverbal kommunikation samt fantasi och beteende (Rapin, 1991). 
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År 1992 respektive 1994 inkluderade både World Health Organization och American Psychiatric 

Association kriterierna för Aspergers syndrom i sina respektive diagnosmanualer, ICD-10 och 

DSM-5 (American Psychiatric Association, 1994; World Health Organization, 1992). Fram till 

2013 var autism, atypisk autism, Aspergers syndrom och desintegrativ störning separata 

diagnoser. I maj 2013 uppdaterades den amerikanska diagnosmanualen DSM-5. Diagnosen 

Aspergers syndrom fördes då samman med övriga diagnoser inom autismspektrumet och har nu 

det gemensamma namnet autismspektrumtillstånd (Wakefield, 2013). 

 

2.1.1 Autismspektrumets historia 

Autism har funnits i alla tider men det var först i en artikel från 1943 av Leo Kanner som 

tillståndet som idag kallas autism beskrevs för första gången. I Kanners artikel (1943) beskrevs 

elva barn som hade särpräglade kontakt-, språk- och beteendeavvikelser. Barnläkaren Hans 

Asperger publicerade 1944 en artikel om autistiska personlighetsstörningar i vilken han beskrev 

Aspergers syndrom (Frith, 1991, s. 37-92). Asperger fann att de pojkar han studerade var socialt 

avvikande, egocentriska och känsliga för kritik. Han upplevde även att de var omedvetna om 

andra människors känslor. Språkligt hade de god grammatik och ett omfångsrikt vokabulär men 

deras språkbruk var formellt och bokstavligt. Karakteristiskt för dessa pojkar var också att de 

hade specialintressen och bristande ickeverbal kommunikation (Wing, 1998, s. 11-28). 

 

2.1.2 Förekomst och ärftlighet  

När kriterierna i DSM-5 eller ICD-10 används är förekomsten av Aspergers syndrom 0,3-8,4 per 

10 000 barn (Baird et al., 2000). I en studie av Gillberg och Cederlund (2005) undersöks 

ärftligheten av Aspergers syndrom. Av 100 män hade 71 stycken släktingar med AST eller 

misstanke om AST, varav 50 hade diagnosen på faderns sida av familjen. Resultaten tyder på att 

Aspergers syndrom har en ärftlig aspekt som män tenderar att vara mer känsliga för än kvinnor 

(Gillberg & Cederlund, 2005). En analys av över 1000 utredningar som sträcker sig över en 

tolvårsperiod visar att förhållandet är fyra pojkar på en flicka. En faktor som kunde bidra till 

könsskillnaden är att kvinnor som befinner sig inom autismspektrumet ofta har mindre märkbara 

specialintressen och sociala svårigheter (Attwood, 2011, s. 53).  
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2.1.3 Beskrivning av autismspektrumtillstånd utifrån psykologiska teorier 

Det finns olika teorier om vilka kognitiva brister som kan anses vara orsaken till de symptom 

som personer inom autismspektrumet uppvisar. Dessa är bland annat bristande 

mentaliseringsförmåga, bristande central koherens och brister i exekutiva funktioner. Teorierna 

kan inte fullständigt förklara de svagheter och ojämnheter i funktion som är utmärkande för 

personer inom autismspektrumet, men tillsammans ger de en ökad förståelse för den annorlunda 

informationsbearbetning som dessa personer har (Volkmar & Pauls, 2003).  

 

2.1.3.1 Mentaliseringsförmåga 

Mentaliseringsförmåga är förmågan att förstå att det är skillnad på det egna tänkandet och andra 

människors tänkande, kännande och handlande. Med mentaliseringsförmågan skapas en 

föreställning om vad som ligger bakom andras handlingar och reaktioner (Baron-Cohen, 2000). 

Barn med Aspergers syndrom tillägnar sig mentaliseringsförmåga på ett intellektuellt sätt till 

skillnad från neurotypiska
1
 barn som tillägnar sig mentaliseringsförmåga på ett intuitivt sätt (Frith 

& Happé, 1999). Även om mentaliseringsförmågan hos personer med Aspergers syndrom är 

försenad kan den med tiden bli avancerad (Attwood, 2011, s. 143).  

 

Barn och vuxna med Aspergers syndrom kan visa prov på en tämligen god förmåga till 

mentalisering men de tar längre tid på sig att kognitivt bearbeta relevanta sociala signaler än vad 

som är åldersadekvat. När de svarar på frågor som kräver mentaliseringsförmåga kan svaren ofta 

vara mindre spontana och intuitiva och mer ordagranna (Bauminger, Shulman & Agam, 2003; 

Kaland, et al., 2002). Ett flertal studier visar att personer med Aspergers syndrom har svårt att 

förstå ickebokstavligt språk såsom ironi, en förmåga som kräver tolkning av andra människors 

sinnesstämning (Martin & McDonald, 2004). 

 

I en studie av Plejert och Sundqvist (2013) undersöks med samtalsanalys, bland annat 

mentaliseringsförmågan hos barn som använder AKK. I studiens resultat framkommer att det 

finns interaktionella handlingar som är svåra att fånga genom formella tester, men som kan 

                                                             
1 Individer utan en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.  

Termen används i föreliggande studie då den är ofta förekommande i litteraturen inom området samt 

används av studiens deltagare. Till skillnad från begreppen ”frisk” eller ”normal” har termen ingen positiv 

laddning som insinuerar att individer med AST är ”sjuka” eller ”onormala”.  
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synliggöras genom detaljerade videoanalyser av social interaktion. Denna typ av analys kan 

därför bidra till en förändring av den traditionella synen på mentaliseringsförmåga. 

 

2.1.3.2 Exekutiva funktioner 

Exekutiva funktioner är ett samlingsnamn för olika delfunktioner i våra hjärnor för styrning och 

anpassning mot ett så ändamålsenligt, flexibelt och energisnålt beteende som möjligt (Hwang & 

Luna, 2013, s.164). Det kan handla om planering, arbetsminne och inhibering samt att kunna 

kontrollera impulser och undertrycka beteenden som inte passar i en viss situation (Larsson 

Abbad, 2007). En stor del av forskningen visar att ungdomar och vuxna med Aspergers syndrom 

har bristande exekutiva funktioner, vilket kan vara en förklaring till de svårigheter som personer 

med Aspergers syndrom uppvisar (Goldberg et al., 2005; Joseph, McGrath & Tager-Flusberg, 

2005; Kleinhans, Akshoomoff & Delis, 2005). Det är vanligt att personer med Aspergers 

syndrom avbryter andra människor i samtal, då deras bristande arbetsminne gör att de lätt 

glömmer vad de tänker säga (Attwood, 2011, s. 272). 

 

En annan funktion som ibland räknas in under exekutiva funktioner är central koherens som 

handlar om hur vi sorterar information från omvärlden genom att samla den till en 

sammanhängande helhet (Happé, Briskman & Frith, 2001). Teorin om att personer med AST har 

bristande central koherens innefattar tre områden; slutledningsförmåga, förmågan till abstrakt 

tänkande samt förmågan att se och förstå mening och sammanhang (Frith, 2004). Personer med 

AST har också svårt att tillämpa kunskaper de tillägnat sig i en viss situation till övriga 

situationer, vilket kan leda till en ojämn begåvningsnivå (Larsson Abbad, 2007).  

 

2.1.4 Diagnostisering 

De diagnoskriterier som är gemensamma för AST är: begränsad förmåga till ömsesidigt socialt 

samspel samt begränsade, repetitiva och stereotypa beteendemönster, intressen och aktiviteter. 

Dessa begränsningar ska orsaka en signifikant nedsättning av funktionsförmågan inom arbetsliv, 

sociala sammanhang eller i andra viktiga aspekter (American Psychiatric Association, 2000). 

Diagnoskriterierna har sin grund i den sammanfattande beskrivning av de grundläggande 

funktionsnedsättningar som sägs utgöra kärnproblematiken för barn med 

autismspektrumstörningar, som gavs ut av Wing och Gould (1979). De påstod att svårigheterna 
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grupperar sig i tre olika områden, nämligen: bristande socialt samspel/social interaktion, 

bristande kommunikativ förmåga och bristande föreställningsförmåga. Denna konstellation kallas 

Wings Triad (Wing, 1988, kap. 7) och utgörs av en triangel där de olika symtomen finns i varsitt 

hörn av triangeln och tillsammans eller var och en för sig kan utgöra en persons svårigheter.  

 

Nästan hälften av alla människor med Aspergers syndrom når vuxen ålder utan att ha blivit 

diagnostiserade (Arora, Praharaj, Sarkhel & Sinha, 2011). Den diagnostiska processen kan vara 

särskilt komplex och långdragen för de högfungerande individerna inom spektrumet då de kan ha 

en ökad risk att feldiagnostiseras med olika typer av psykisk ohälsa, schizofreni eller 

personlighetsstörningar (Punshon, Skirrow, & Murphy, 2009). 

 

I en studie av Jones, Goddard, Hill, Henry och Crane (2014)  undersöks hur personer med AST 

som diagnostiseras i vuxen ålder känner när de får sin diagnos. Vid uppmaning att lista de 

problem som givit upphov till initial sjukvårdskontakt svarade 85 procent att de haft problem 

med social interaktion, 68 procent att de upplevt psykisk ohälsa och 48 procent att de uppvisat 

tvångsmässigt beteende. Det framkommer att den vanligaste positiva känslan av att få diagnosen 

var lättnad, som uppgavs av nästan tre fjärdedelar av deltagarna, följt av tillfredsställelse och 

glädje. Ungefär en fjärdedel av deltagarna uppgav att de kände sig ängsliga och lika många 

uppgav känslan av förvirring. Inte lika vanligt förekommande, men ändå befintliga känslor hos en 

del deltagare, var upprördhet och ilska (Jones et al., 2014). Att få en diagnos ger också 

möjligheter att lära känna likasinnade genom olika typer av stödgrupper, vilket kan skapa en 

känsla av samhörighet (Attwood, 2011, s. 102-103).  

 

2.1.4.1 Psykiatrisk komorbiditet 

Psykiatrisk komorbiditet, eller psykiatrisk samsjuklighet, kan definieras som samförekomst av 

två eller flera psykiatriska tillstånd hos en och samma individ (Degenhardt, Hall & Lynskey, 

2003). De komorbida tillstånd som observeras tillsammans med AST i en studie av Ghaziuddin, 

Weidmer-Mikhail och Ghaziuddin (1998) är ADHD, depression, Obsessive compulsive disorder 

(OCD), Tourettes syndrom och tics och det framkommer i studien att 65 procent av deltagarna 

med AST uppfyller kriterierna för en sådan komorbid psykiatrisk diagnos. Ett flertal studier 

påvisar också att ångest och humörsvängningar är vanligt förekommande bland vuxna med 
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Aspergers syndrom (Ghaziuddin & Zafar, 2008; Griffith, Totsika, Nash & Hastings, 2011; 

Howlin, 2000; Wing, 1981). De två vanligaste diagnoserna är ADHD och depression, varav den 

förra är vanligare hos barn och den senare hos vuxna (Ghaziuddin et al., 1998). Studier visar att 

ungefär tre fjärdedelar av alla barn med Aspergers syndrom uppfyller kriterierna för ADHD 

(Fein, Dixon, Paul & Levin, 2005; Goldstein & Schwebach, 2004). 

 

OCD karakteriseras av tvångstankar och impulser som framkallar ångest samt tvångshandlingar 

som utförs för att minska ångesten. Dessa tankar och beteenden stör vardagsliv och relationer hos 

den drabbade. Det är vanligt att personer med OCD försöker motstå sina tvångstankar, vilket inte 

är fallet vid de repetitiva beteenden som karakteriserar AST. Tio procent av vuxna personer med 

AST lider dock av komorbid OCD (Neil & Sturmey, 2014). 

 

Ett flertal studier visar att många inom autismspektrumet behandlas med antidepressiva 

läkemedel minst en gång i livet (Hofvander et al., 2009; Roy, Prox-Vagedes, Ohlmeier, & Dillo, 

2015). Dessa resultat står i linje med resultaten från en studie av Roy et al. (2015)  som visar att 

personer med AST löper högre risk att drabbas av psykisk ohälsa än befolkningen i allmänhet. I 

denna studie framkommer även att mer än hälften av deltagarna någon gång under uppväxten 

blivit mobbade i skolan. 

 

2.1.5 Vardagsliv med autismspektrumtillstånd 

Begränsningar i fantasi, beteende, ömsesidig social interaktion och ömsesidig kommunikation 

bidrar till att en person med AST fungerar annorlunda än en neurotypisk person i vissa 

situationer. Dessa begränsningar visar sig främst i sociala sammanhang (Attwood, 2011, s. 315-

339; Gunter, Ghaziuddin & Ellis, 2002; Hippler & Klicpera, 2004; Hofvander et al., 2009; 

Iwanaga, Kawasaki & Tsuchida, 2000). Resultat från en studie av Cederlund, Hagberg, Billstedt, 

Gillberg och Gillberg (2008) visar att personer med Aspergers syndrom har svårt att ta till vara 

sin höga kognitiva förmåga i vardagliga situationer. I en levnadsundersökning av Statistiska 

Centralbyrån framkommer att personer med olika typer av funktionshinder, däribland AST, har 

en mer problematisk levnadssituation än övriga befolkningen (Häll & Skjöld, 2003). 
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2.1.5.1 Kommunikation 

AST kännetecknas av nedsatt social interaktion och kommunikation (Hofvander et al., 2009). När 

samtalsämnet intresserar kan individer med AST bli mycket verbala, men när ämnet är 

ointressant eller kretsar kring någon annan deltar de inte gärna i konversationen (Paul & 

Sutherland, 2003). Den bristande konversationsförmågan kan yttra sig genom oförmåga att 

reparera samtal, använda metaforer, gester och liknelser. Strategin kan i stället vara att byta 

samtalsämne (Bishop & Norbury, 2005; Capps, Kehres & Sigman, 1998), vilket gör att samtalet 

kan innehålla oväntade ämnesbyten och irrelevanta kommentarer (Adams, Green, Gilchrist & 

Cox, 2002). Vanligt är också att personer med Aspergers syndrom ”tänker högt”, kommenterar 

sina handlingar eller samtalar med sig själva (Hippler & Klicpera, 2004). 

 

En del personer med AST utvecklar strategier för att klara av social interaktion i vardagliga 

situationer, vilket dock kräver stor mental ansträngning för dem (Griffith et al., 2011). Personer 

med Aspergers syndrom vill gärna prata om sina egna intressen, men för att visa att de är 

intresserade av andra människors intressen, kan komplimanger eller beröm vara ett medel för att 

hålla ett samtal flytande. Att visa uppskattning och ge beröm är ett socialt beteende som kan 

hjälpa personer med Aspergers syndrom i sin kommunikation (Apple, Billingsley, Schwartz & 

Carr, 2005). 

 

Det är känt att människor med AST har svårt att i naturlig utsträckning hålla ögonkontakt vilket 

gör att de kan ha svårt att uppfatta samtalspartnerns sinnesstämning samt viktiga sociala signaler 

(Baron-Cohen, Wheelwright & Jolliffe, 1997; Kleinman, Marciano & Ault, 2001). De kan därför 

uppfattas ha bristande empatisk förmåga (Baron-Cohen & Wheelwright, 2004 ). Studier visar att 

bortvänd blick respektive direkt ögonkontakt triggar igång olika processer i våra hjärnor som är 

kopplade till mentalisering och social kognition (George & Conty, 2008). Studier av vuxna 

indikerar att uppmärksamheten hos personer med AST i mindre utsträckning riktas mot andra 

individers ansikten jämfört med uppmärksamheten hos neurotypiska personer (Kikuchi, Senju, 

Tojo, Osanai & Hasegawa, 2009; Moore, Heavey & Reidy, 2012; Riby, Brown, Jones & Hanley, 

2012). I en sammanställning av flertalet vetenskapliga studier framkommer att individer med 

AST har svårigheter att tolka socialt relevanta stimuli med hjälp av blickkontakt (Guillon, 

Hadjikhani, Baduel & Rogé, 2014). I en studie av Klin, Jones, Schultz, Volkmar och Cohen 
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(2002a, 2002b) framkommer att en kontrollgrupp bestående av neurotypiska individer fokuserar 

dubbelt så mycket som gruppen med Aspergers syndrom på en talares ögon, vilket gör att 

informationen som ögonen uttrycker försummas hos den senare gruppen. 

 

Innocenti, De Stefani, Bernardi, Campione och Gentilucci (2012) undersöker huruvida gester och 

blickriktning hos en individ är tillräckligt för att kunna dra slutsatser om dennes avsikt i ett 

socialt sammanhang. I studien undersöks vilka effekter en individs blickar och gester har på en 

annan individs handlingar. Resultaten visar att simultant producerade gester och blickkontakt från 

en individ påverkar motoriskt planerande och utförande hos en annan individ. Enligt Innocenti et 

al. (2012) kan resultaten generera intressanta förutsägelser om förhållandet mellan AST och 

förmågan att förstå andra människors intentioner genom att observera deras gester. Om denna 

förmåga är nedsatt hos individer med AST kan detta vara en orsak till att de kan ha svårigheter att 

samspela som förväntat i sociala sammanhang. Innocenti et al. (2012) anser att denna typ av 

studie, om den tillämpas på individer med AST, kan säga något om huruvida de, till skillnad från 

neurotypiska människor, förblir opåverkade av en samtalspartners gester och blickriktningar.  

(Innocenti et al., 2012).  

 

 2.1.5.2 Intressen 

Specialintressen utvecklas ofta tidigt hos personer med Aspergers syndrom, ibland redan vid två 

till tre års ålder (Bashe & Kirby, 2010, kap. 2). Många barn med Aspergers syndrom har vanliga 

specialintressen som exempelvis tv-spel, musik, rymden och schack. Det som är utmärkande för 

dessa barn är intensiteten i vilken de utövar sina intressen samt att intressena kan finnas där under 

ovanligt lång tid eller visa sig vid olämpliga tillfällen. Specialintresset ger en möjlighet för 

individer med AST att bilda sig ett sammanhang (Frith & Happé, 1994), men den tid och de 

resurser som ägnas åt specialintresset kan också skapa problem i vardagslivet (South, Ozonoff & 

McMahon, 2005). Svårigheter att råda över hur mycket tid som specialintressena tar upp kan vara 

tecken på tvångssyndrom (Baron-Cohen, 1989). 

 

2.1.5.3 Familjeliv och relationer 

Det finns få studier om vänskap och relationer hos individer med AST, de fåtal som finns visar 

dock på avsaknad av vänner och svårigheter att skapa kontakter med andra (Koning & Magill-
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Evans, 2001). Ett flertal studier visar att svårigheterna att skapa och behålla nära relationer 

förekommer hos både barn och vuxna inom diagnosgruppen (Howlin, 2000). En studie av 

Orsmond, Shattuck, Cooper, Sterzing och Anderson (2013) visar att unga vuxna med AST är mer 

benägna att aldrig träffa vänner, bli uppringda av vänner eller bli medbjudna på aktiviteter, än 

unga vuxna med utvecklingsstörning, beteendestörning eller inlärningssvårigheter. Resultaten 

visar också att unga vuxna med AST är mer socialt isolerade än deltagarna i de andra grupperna. 

Bland deltagarna med AST verkar låg kommunikationsförmåga och boende hos föräldrar vara 

prediktorer för mindre social delaktighet (Orsmond et al., 2013). 

 

En studie av Liptak, Kennedy och Dosa (2011) visar att en tredjedel till hälften av de unga vuxna 

med AST som deltog i studien inte har några nära vänskapsrelationer. En studie av Roy et al. 

(2015) visar att 48 procent av de vuxna deltagarna med Aspergers syndrom levde ensamma, 22 

procent bodde med sina föräldrar, 28 procent levde i en relation och 20 procent hade barn. 

Individer med Aspergers syndrom har ofta kluvna känslor angående partnerskap då de behöver 

mycket tid för sig själva. Enligt Roy et al. (2015) kan singelliv hos personer med Aspergers 

syndrom bidra till social isolering. 

 

I en studie av Müller, Schuler och Yates (2008) berättar majoriteten av deltagarna att de har en 

längtan efter emotionell intimitet. Flertalet av deltagarna var gifta eller skilda men de upplevde 

alla svårigheter i att hitta och upprätthålla kärleksrelationer på grund av missförstånd och 

svårigheter i den ömsesidiga sociala interaktionen (Müller et al., 2008). I nuläget finns nästan 

ingen forskning om barns upplevelser av att ha en förälder/föräldrar med AST, men i takt med att 

den högfungerande populationen inom autismspektrumet blir allt äldre kommer ett nytt område 

inom forskningen att behöva studeras, nämligen relationer, stresshantering och copingstrategier 

hos barn till vuxna med AST (Van Bourgondien, Dawkins & Marcus, 2014). 

 

 2.1.5.4 Arbetsliv 

Det finns en brist på arbetsmöjligheter för personer med AST, vilket kan bero på deras behov av 

handledning i arbetet och stöd i kommunikationen med sina arbetskamrater (Müller, Schuler, 

Burton & Yates, 2003; Schaller & Yang, 2005). Många personer med AST har svårt att behålla 

ett arbete på grund av att de har en ojämn funktionsnivå och en bristande social kompetens 
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(Hurlbutt & Chalmers, 2004) och det är inte ovanligt att personer med AST har många 

lågavlönade jobb under kort tid (Edmonds & Beardon, 2008, s. 20). Det finns dock fördelar med 

att anställa personer med AST, då de ofta kan vara punktliga, kan bidra med att tänka utanför 

ramarna och sällan använder sin arbetstid till småprat med kollegor (Hurlbutt & Chalmers, 2004). 

Studier visar att det är vanligt att personer med Aspergers syndrom, trots en relativt hög 

utbildning, upplever begränsningar gällande yrkesmässig framgång (Hofvander et al., 2009; Roy 

et al., 2015).  

 

2.1.5.5 Motorik 

Det är vanligt att personer med Aspergers syndrom har avvikande motorik vilket kan yttra sig 

genom problem med motorisk planering och samordning (Gunter et al., 2002). Det är vanligt att 

både barn och vuxna med Aspergers syndrom har nedsatt proprioception, vilket innebär 

svårigheter att samordna information om kroppens egen position och rörelser (Weimer, Schatz, 

Lincoln, Ballantyne & Trauner, 2001). Vuxna med Aspergers syndrom kan upplevas som 

klumpiga och kan ha en tydligt eller subtilt annorlunda gång- och löpstil, vilket beror på små 

avvikelser i koordinationen av kroppsdelar (Gillberg, 1989; Hallett et al. 1993).  

 

2.2 Metodbakgrund 

 

2.2.1 Fokusgruppsdiskussion 

En fokusgrupp är en form av gruppintervju som innebär att en grupp människor samlas och under 

en begränsad tid diskuterar ett givet ämne med varandra. Gruppdeltagarna diskuterar fritt och 

diskussionen rör ett ämne utvalt av forskarna. Ämnet initieras av ett stimulusmaterial/frågeguide 

och av en så kallad moderator (Wibeck, 2010, s. 11). En moderator är en person som initierar 

diskussionen och introducerar nya aspekter av ämnet om det behövs (Wibeck, 2010, s. 83-91). 

 

I en strukturerad fokusgrupp styrs mycket av interaktionen av moderatorn. Nackdelen är att 

moderatorns förutfattade meningar kan fortplanta sig till fokusgruppen. I en ostrukturerad 

fokusgrupp är syftet att lyssna till vad deltagarna själva lyfter. Nackdelarna är att diskussionen 

kan bli oorganiserad och därmed svår att analysera och att vissa ämnesaspekter aldrig kommer 

upp i diskussionen om inte moderatorn introducerar dem. En semistrukturerad fokusgrupp är ett 
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mellanting mellan strukturerad och ostrukturerad (Wibeck, 2010, s 56-60). En lämplig grupp är 

fyra – sex personer (Wibeck, 2010, s 61-62). Ett diskussionsunderlag visar på förhand vilka 

ämnen forskarna vill ha belysta. Fördelen med fokusgrupper är att man kan diskutera ämnen som 

är svåra att prata om i en individuell intervju och deltagarna kan ställa frågor till varandra samt 

resonera tillsammans (Wibeck, 2010, s 73-79). 

 

I en studie av Punshon et al., (2009) används en semistrukturerad fokusgrupp för att studera hur 

individer som har fått diagnosen Aspergers syndrom i vuxen ålder beskriver upplever 

diagnostiseringen. Resultaten visar att en tidig diagnostisering och stöd för individer med 

Aspergers syndrom är nödvändigt, men i de fall där diagnostiseringen sker sent i livet är det extra 

viktigt med postdiagnostiskt stöd, då en lång period av dålig självkänsla och utanförskap kräver 

mer än bara diagnostisering för den enskilda individens välmående (Punshon et al., 2009). 

 

2.2.2 Samtalsanalys  

Den samtalsanalytiska metoden innebär en systematisk analys av interaktionen mellan människor 

i vardagliga sammanhang (Hutchby & Wooffitt, 2008, s.11). En samtalsanalytisk transkription 

gestaltar de analytiska frågeställningar som förekommer vid analys av samtal. Centralt fokus är 

dynamiken i turtagningen och egenskaperna hos yttrandena. Dynamiken i turtagningen innefattar 

detaljer i starter och avslut av turer, vilket inkluderar överlapp, pauser och hörbara inandningar. 

Egenskaper hos yttranden innebär uppmärksammande av märkbara karaktärsdrag i intonation, 

tonhöjd och artikulation, vilket är viktigt för analys av turtagning. Dessa små detaljer kan visa att 

en talare vill hindra en annan talare från att ta turen, att talaren vill avsluta sin tur eller att talaren 

vill lämna över turen till någon annan (Hutchby & Wooffitt, 2008, s. 71-73). I den 

samtalsanalytiska metoden finns en etnometodologisk infallsvinkel som märks genom att 

analysen begränsas till det som sker i interaktionen. Detta innebär att forskaren inte tar hjälp av 

yttre faktorer vid analysen och inte heller sätter upp några hypoteser i förväg. Analysen bygger på 

att söka efter återkommande mönster i samtal och på så sätt identifiera intressanta fenomen 

(Norrby, 2004, s. 33). 

 

Inom samtalsanalys finns fyra grundläggande antaganden. Det första antagandet är att all 

interaktion är strukturerad, även vardagliga privata samtal har en viss struktur och vissa regler 
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som följs.  Det andra antagandet är att alla bidrar till interaktionen och att ett yttrande i ett samtal 

är såväl kontextberoende som kontextförnyande. Detta innebär att det som sägs i ett samtal har ett 

förhållande till det som sagts tidigare, samtidigt som det förändrar kontexten. Antagande nummer 

tre innebär att alla detaljer i interaktionen är av potentiellt värde och inget i interaktionen kan 

avfärdas som felaktigt. Det sista och fjärde antagandet grundas i att studiet av social interaktion 

sker bäst genom att studera naturlig vardaglig interaktion (Heritage, 1989, s. 21-47). Inom 

samtalsanalys läggs inte vikten vid hur ofta ett fenomen existerar, utan att det existerar (Norrby, 

2004, s. 40). När samtalsanalys används som metod transkriberas videoinspelningar av vardaglig 

interaktion och en transkription görs som är nödvändigt för analysen av materialet (Heritage & 

Atkinson, 1984, s. 1-15). 

 

2.2.2.1 Studier av autismspektrumtillstånd med samtalsanalys 

De studier som redovisas nedan använder samtalsanalys för att på olika sätt studera AST. Bland 

annat undersöks blickkontakt, social kompetens, inflexibilitet i lek samt persevererat tal. Antalet 

studier där samtalsanalys använts för att studera AST är begränsat och en stor del av den 

befintliga forskningen fokuserar på barn. 

I en studie av Korkiakangas och Rae (2014) undersöks blickkontakten hos tre barn med autism 

genom tillämpad samtalsanalys av videoinspelningar. Syftet med studien är att påvisa att en 

specifik analysmetod av interaktion, i detta fall samtalsanalys, kan bidra till forskningen om 

samspelet hos barn med autism och deras blickkontakt i social interaktion. Analysen baseras på 

videoinspelningar från både hemmiljö och skolmiljö där barnen visar på kompetent social 

blickanvändning, främst avseende blickkontakt med samtalspartnern vid initiering av yttranden 

och vid besvarande av frågor. Ett av barnen visar exempel på gemensam blickkontakt med sin 

samtalspartner i syfte att utse denna som mottagare av ett yttrande. Detta kan tyda på att barnet 

vill verifiera samtalspartnerns fokus, men också att barnet vill bekräfta den vuxnes respons till 

hans yttrande. Sekvensen visar att barnet fångar samtalspartnerns blick vid ett adekvat tillfälle 

under interaktionen. Ett annat av barnen använder blickkontakt för att utse en samtalspartner som 

nästa talare. Analysen av studiens resultat visar att ögonkontakt kan vara systematisk och 

återkommande snarare än slumpmässig och flyktig även hos barn med autism. Denna typ av 

kvalitativ analysmetod av interaktionens struktur tillsammans med kompletterande kvantitativa 
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metoder och ögonstyrningsteknik kan bidra till en bättre förståelse för vad autism innebär 

(Korkiakangas & Rae, 2014). 

 

I en studie av Dean, Adams och Kasari (2013) studeras social kompetens hos en sjuårig flicka 

med autism genom samtalsanalys av interaktionen mellan henne och hennes tre klasskamrater 

med fokus på personliga berättelser genom ord- och berättelselekar. Forskarna inkluderar såväl 

fiktiva och spelrelaterade som personliga berättelser i analysen. I studien framkommer att 

flickans berättelser ofta begränsar sig till ett specifikt ämne, vilket leder till att kamraterna tappar 

intresset. Författarna till studien påstår att flickans autismrelaterade beteenden visar sig genom 

osmidig interaktion som systematiskt leder till ett utanförskap (Dean et al., 2013). 

 

Muskett, Perkins, Clegg och Body (2010) studerar användandet av samtalsanalys för att 

undersöka inflexibiliteten hos barn med AST vid lek med en vuxen. Författarna hävdar att 

enkelspårigheten hos dessa barn är en effekt av barnets strategiska försök att behålla kontrollen 

över den pågående interaktionen, i ett sammanhang där ett sådant försök bryter de normativa 

förväntningar som existerar om barn- och vuxenlek. I studien framkommer att försök av den 

vuxne att främja gemensam lek misslyckas upprepade gånger. Barnet förefaller vara inflexibelt i 

sin lek och exkluderar den vuxne från att delta genom att avvisa hans bidrag till leken. 

Lekstunden består snarare av en monologisk berättelse som fysiskt gestaltas av barnet med hjälp 

av leksaker, snarare än en gemensam lek mellan barnet och den vuxne. Vidare framkommer att 

den vuxne inte motsätter sig detta, utan till och med möjliggör fortsatt inflexibilitet. Dessa 

resultat motsätter sig antagandet att beteenden hos personer med AST endast beror på 

underliggande svårigheter och visar att en samtalspartner utan funktionsnedsättning kan vara en 

bidragande faktor till förekomsten av dessa beteenden (Muskett et al., 2010).   

 

I en studie av Stribling, Rae och Dickerson (2009) undersöks om samtalsanalys som metod kan 

vara användbar vid studier av persevererat tal hos individer med AST, detta med bakgrund i att 

högfungerande individer inom autismspektrumet enligt tidigare forskning tenderar att använda 

sig av persevererat tal, främst gällande specialintressen. Resultaten visar att metoden är 

användbar för att synliggöra detta fenomen. Det poängteras att användandet av samtalsanalys 

som metod vid studier av individer med AST kan öka med tiden i syfte att förbättra klinisk 
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bedömning och intervention för denna patientgrupp. En samtalsanalys kan uppvisa vilka 

förmågor och svårigheter personer med AST har i vardagliga situationer på ett mer detaljerat sätt 

än mer experimentella metoder, då det genom samtalsanalys framkommer vad som verkligen sker 

i den sociala interaktionen (Stribling et al., 2009). 

 

2.2.3 Innehållsanalys 

Innehållsanalys är en kvalitativ metod för att analysera skriven, verbal och visuell 

kommunikation och dess innehåll (Cole, 1988).  Genom att koda en texts mening i olika 

kategorier går det att få en överblick över hur ofta särskilda teman tas upp i texten och 

koncentrera och summera det insamlade materialet. När kodningen har gjorts reduceras meningen 

i intervjuuttalandena till några få kategorier, vilket underlättar för analys (Silverman, 1993, s. 59). 

Antingen kan kategorierna bestämmas på förhand eller så kan de växa fram under studiens gång. 

Genom att kategorisera intervjun i en studie genom innehållsanalys erhålls en översikt av stora 

mängder data vilket underlättar jämförelser och hypotesprövningar (Kvale & Brinkmann, 2009, 

s.219-220). 

 

2.2.3.1 Studier av autismspektrumtillstånd med innehållsanalys 

I en studie av Baron-Cohen och Wheelwright (1999) studeras innehållet i tvångstankar hos barn 

med AST genom innehållsanalys. Föräldrarna till barnen fick fylla i ett frågeformulär för att 

avgöra om deras barn hade tvångstankar. Efter att föräldrarna fyllt i formulären kodades 

innehållet utefter återkommande fenomen och delades därefter in i kategorier. Användandet av 

innehållsanalys i studien synliggör att tvångstankar vid AST inte är slumpmässiga i sitt innehåll, 

utan kan grupperas i kategorier (Baron-Cohen & Wheelwright, 1999). 

 

Craig och Baron-Cohen (1999) studerar hur barn med AST använder sin kreativitet. I studien 

ingick fyra grupper med 15 deltagare i varje. Första gruppen bestod av barn med typisk 

utveckling och resterande grupper bestod av barn med autism, Aspergers syndrom och 

inlärningssvårigheter. Studien utgjordes av tre experiment och i det andra experimentet användes 

innehållsanalys för att studera resultatet. Experiment 2 var baserat på ett standardiserat 

kreativitetstest, där barnet fick titta på en leksakselefant och fundera över sätt att göra den mer 

intressant att leka med. Den typ av svar barnen gav delades med hjälp av innehållsanalys in i fyra 
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kategorier, där tre var verklighetsbaserade och en var fantasifull. Resultaten i experiment 2 

bekräftar hypoteserna om att barn med Aspergers syndrom och autism är mindre kreativa och 

fantasifulla än neurotypiska barn (Craig & Baron-Cohen, 1999).   

 

Med bakgrund i den tidigare forskning som redovisats ovan vill författarna till föreliggande 

studie undersöka om det går att dra några slutsatser om hur vuxna med AST upplever sina 

vardagsliv utifrån sin diagnos. Tidigare studier visar att många faktorer inom vardagslivet kan 

upplevas som problematiska för individer med AST. Då det framkommer i tidigare forskning att 

personer med AST är överrepresenterade när det gäller psykiska diagnoser är det viktigt att 

försöka kartlägga vilka faktorer i livet som fungerar bra, respektive upplevs som svårhanterliga 

hos individer med AST. Att lägga fokus på individnivå är viktigt för att diagnosen är individuell 

vilket innebär att upplevelser av styrkor respektive svagheter skiljer sig från person till person. 

Enligt Hurlbutt och Chalmers (2002) samt Williams (2004) krävs mer kunskap inom detta 

område då det i många västländer inte finns något nationellt specialiststöd för vuxna med 

Aspergers syndrom och också lite kunskap om vilken sorts stöd de behöver.  
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3. Syfte 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka vardaglig kommunikation hos vuxna med AST 

samt att genom deltagarnas personliga berättelser undersöka hur AST kan påverka en individs liv.  

 

3.1 Frågeställningar 

 Hur fungerar interaktionen under fokusgruppsdiskussionen? 

o Vilka samtalsstrategier och praktiker av relevans för kommunikation och AST går 

att identifiera under fokusgruppsdiskussionen? 

 Vilka områden i vardagslivet beskriver deltagarna som problematiska utifrån svårigheter i 

kommunikation?  

 

4. Metod 

I föreliggande studie användes en fokusgruppsdiskussion som metod för datainsamling. Två olika 

analysmetoder har använts för att studera det insamlade materialet. Dessa metoder var 

samtalsanalys och innehållsanalys. 

 

4.1 Deltagare 

Studien inkluderade fyra deltagare, tre män och en kvinna, som var mellan 40 och 57 år. För 

översikt över deltagarna, se tabell 1. Inklusionskriterier för att delta i studien var att deltagarna 

skulle vara över 18 år och ha diagnostiserats med Aspergers syndrom. Samtliga deltagare i 

föreliggande studie fick sin diagnos innan diagnosmanualen uppdaterades. Deltagarna 

rekryterades via en brukarorganisation och de var bekanta med varandra då de hade träffats för 

gruppdiskussioner tidigare. Alla namn i studien är fingerade. 
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Tabell 1 

Översikt över deltagare i föreliggande studie 

 

 

 

 

 

 

4.2 Pilotstudie 

Som första steg i genomförandet av föreliggande studie utfördes en pilotstudie för att författarna 

skulle kunna utforma ett så välfungerande diskussionsunderlag som möjligt. Pilotstudien bestod 

av fem studenter vid Linköpings Universitet, alla kvinnor mellan 22 och 23 år. Pilotstudien, som 

spelades in med videokamera (Sony handycam DCR-SR35), utfördes i en lokal vid Linköpings 

hälsouniversitet och när det inspelade materialet hade studerats raderades det. Efter pilotstudiens 

genomförande beslutade författarna att lägga till fler underfrågor under vardera kategorin i det 

diskussionsunderlag som moderatorn skulle ha tillgång till, för att denne skulle ha en mall att 

utgå ifrån om diskussionen skulle stanna av. Detta beslut grundades på det faktum att 

diskussionen under pilotstudien vid ett par tillfällen tystnade.  

 

4.3 Procedur 

Den faktiska studien utgjordes av en semistrukturerad fokusgrupp som träffades vid ett tillfälle 

och under en begränsad tid (cirka 60 minuter) diskuterade ett antal utvalda ämnen med varandra. 

Denna diskussion spelades in med en videokamera av märket Sony handycam, modell DCR-

SR35. Gruppen träffades på en plats som var välbekant för deltagarna. Under fokusgruppstillfället 

agerade en av författarna moderator och styrde diskussionen i gruppen, medan den andre 

författaren agerade observatör och var tekniskt ansvarig. Det material som användes i studien var 

ett diskussionsunderlag som bestod av sju olika diskussionsämnen. Ämnena valdes ut på basis av 

författarnas efterforskningar om diagnosens påverkan på individens vardagsliv. Deltagarna fick 

varsitt exemplar av diskussionsunderlaget strax innan diskussionens början. Moderatorns 

exemplar av diskussionsunderlaget innehöll även ett antal underfrågor till varje ämne (se bilaga 

Namn Kön Ålder Ålder vid diagnostisering Arbete 

Kenny Man 57 50 Ja 

Henrik Man 40 26 Ja 

Ralf Man 56 48 Nej 

Annkatrin Kvinna 55 53 Nej 
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1), vilket deltagarnas exemplar inte innehöll, detta för att göra diskussionen så flytande som 

möjligt.  

 

4.4 Analys 

Utifrån materialet gjordes en grovtranskription utifrån samtalsanalytiska konventioner (Clayman 

& Heritage, 2002); (se bilaga 2). Utifrån grovtranskriptionen gjordes en samtalsanalys av den 

sociala interaktionen och samtalets innehåll analyserades med hjälp av innehållsanalys. I den 

sociala interaktionen studerades exempel på ironi, empati, avbrytanden, oväntade ämnesbyten, 

blickkontakt och förmågan att ge beröm. Med utgångspunkt i diagnoskriterierna för AST valde 

författarna, utifrån innehållsanalysen av materialet, ut ett antal fenomen: diagnos, uppväxt, 

relationer, intressen, jobb, motorik och perception, varav diagnos och relationer selekterades för 

att studeras närmare då de tolkades som extra betydelsefulla för deltagarna. Författarna delade 

upp materialet och gjorde en grovtranskription av halva diskussionen var, för att sedan göra en 

gemensam mer detaljerad transkription av hela materialet. I resultatet återges de 

samtalsanalytiska fenomenen genom utdrag ur transkriptionen av samtalet och de 

innehållsanalytiska fenomenen genom citat från deltagarna.  

 

4.5 Etiska överväganden 

Deltagarna i studien har avidentifierats sånär som på ålder och kön. Informationsbrevet (se bilaga 

3) skickades ut via mail till förbundet där deltagarna är medlemmar och samtycke (se bilaga 4) 

inhämtades från de personer som ville delta i studien. Författarna inledde fokusgruppstillfället 

med att informera deltagarna om att de bestämmer själva vad de vill dela med sig av, då denna 

studie syftar till att undersöka hur deltagarna själva upplever sina liv med sin diagnos. Känsliga 

ämnen berördes såsom svårigheter och motgångar som diagnosen har medfört, men deltagarna 

informerades om att de själva fick avgöra i hur stor utsträckning varje ämne skulle beröras.  

 

5. Resultat 

 

5.1 Samtalsanalys av social interaktion 

Med utgångspunkt i diagnoskriterierna för AST framkom flertalet relevanta fenomen inom 

området social interaktion. En viktig del i social interaktion är förmågan till mentalisering, vilken 
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i föreliggande studie exemplifierades genom avbrytanden, oväntade ämnesbyten samt 

användande av empati, ironi och förmågan att ge beröm. Ytterligare fenomen som observerades 

var tecken på avvikande blickkontakt samt försök att lyfta fram bra sidor hos övriga deltagare. 

Dessa exempel presenteras i avsnittet nedan. För transkriptionsnyckel se bilaga 4. Deltagarna i 

studien är i transkriptionen kodade enligt följande: M: Moderator; O: Observatör; A: Annkatrin; 

H: Henrik; K: Kenny; R: Ralf. För att underlätta tolkning av vartdera exemplet av de fenomen 

som studeras har de i transkriptionen markerats i grått för att belysa det mest centrala i respektive 

utdrag. Nedan följer åtta exempel inom social interaktion, vilka är representativa för hur dessa 

ovan nämnda fenomen avspeglas i den fullständiga transkriptionen av fokusgruppsdiskussionen.  

 

5.1.1 Social interaktion 

 

Exempel 1 (ironi): 

Deltagarna uppvisade vid flera tillfällen olika slags förmågor till social interaktion, bland annat 

användande och förståelse av ironi. Detta illustreras i exempel 1, exempel 2 och exempel 3. 

 

M: Moderator 

A: Annkatrin 

H: Henrik 

 

130  M: ᵒmmᵒ (1.2) aa (.)då kan ni gå vidare till de första 
131      ämnet (0.9) [(xx) (.) som ä:r eh (.) asperger ni har 
132  A:          [familjen?  

133  M: redan pratat lite om det men 
134  A: diagnosen? 
135  M: mm 
136  A: reflektioner (0.7) diskutera fritt med varandra 
137  M: a: 
138  A: visst är kul å ha asperger? 
139     ((ALLA UTOM KENNY NICKAR INSTÄMMANDE OCH SKRATTAR)) 
140  H: hmm 

 

I exempel 1 har deltagarna just presenterat sig med namn och hur de fick sin diagnos. I början av 

excerptet presenterar moderatorn det första samtalsämnet i rad 130. I rad 132 framkommer att 

Annkatrin läser fel i sitt diskussionsunderlag och tror därför att det första ämnet är familj. I rad 

134 vill hon säkerställa att hon förstått vilket ämne som ska diskuteras, varpå moderatorn 

bekräftar detta i rad 135. I rad 136 läser Annkatrin högt från diskussionsunderlaget om hur 
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diskussionen kan läggas upp och får medhåll av moderatorn. Hon skämtar på ett ironiskt sätt om 

att det är kul att ha Aspergers syndrom i rad 138. Henrik och Ralf visar också på användande och 

förståelse av ironi då de bekräftar genom att nicka och skratta (rad 139). Henrik visar också på 

medhåll genom att bekräfta verbalt (rad 140). 

 

Exempel 2 (ironi): 

M: Moderator 

A: Annkatrin 

 

980  M: ᵒmmᵒ (.) hur är de med kärlek då?  
981    (1.3) 

982  A: mm jaa (1.4) kärlek (1.4) ja: ä hur menar du då? 
983  M: näemen:: ((SMACKAR)) (0.6) pojkvänner eller 
984    flickvänner [du va ju du va ju förlovad 

985  A:             [ja e ju förlovad   
986  A: aa: [ja ja har ju också gjort de två gånger för jag  

987  M:     [hm 
988  A:  har ju barn °tvillingar°  
989  M: mm 
990    (0.8) 

991  A: å SKRATTAR skämtar alltså  
992  M: ja 

 

I exempel 2 byter moderatorn ämne från familj och vänner till kärlek och inleder genom att fråga 

deltagarna vad de känner för kärlek (rad 980). Då Annkatrin känner sig osäker på vad moderatorn 

menar ställer hon en motfråga i rad 982. Denna fordrar att moderatorn förklarar ytterligare, varpå 

Annkatrin svarar på ett ironiskt och skämtsamt sätt, vilket visas i rad 986. Då moderatorn inte 

förstår skämtet förtydligar Annkatrin genom att förklara att hon skämtade i rad 991. Detta stärker 

ytterligare att Annkatrin har förmågan att uppfatta signaler om en annan individs förståelse, då 

hon utifrån moderatorns respons inser att denne inte har förstått skämtet. 

 

Exempel 3 (ironi): 

A: Annkatrin 

H: Henrik 

R: Ralf 

 

1356 A: oss ju på dig ja men vi för- du e jätteduktig på  

1357    de (0.9) du e liksom:: mm  vi litar ju på dig då  

1358    liksom de e ju du som liksom axlar de ansvaret då 



 

   21 
 

1359    nu när vi sköt luftgevär (å sen) 

1360     (0.6) 

1361 H: aa 

1362 A: de e ju de skulle inte jag klarat 

1363 H: ja har sagt några gånger till ralf att jag tycker  

1364    han 

1365 K: *å betalar fika* 

1366 R: SKRATTAR 

 

Tidigare i samtalet har Annkatrin och Henrik berömt Ralf för sin goda förmåga att axla en rollen 

han har  inom föreningen, vilket illustreras i rad 1356.  I rad 1365 visar Kenny på användande av 

ironi genom att, med en skämtsam ton i rösten, tillägga att Ralf också ofta betalar fika. Detta 

skämt mottages positivt av Ralf som reagerar i form av skratt.  

 

Exempel 4 (empati): 

Deltagarna visade medkänsla genom att kommentera övriga deltagares berättelser och jobbiga 

upplevelser. 

 

M: Moderator 

A: Annkatrin 

R: Ralf 

 

558   R:  ᵒja va ska man sägaᵒ eh mm ((HARKLAR)) e::h j ja  
559     har ju lite problem me (.) min familj så till vida  

560     att ᵒmᵒ min äldsta dotter inte vill (0.9) umgås med  

561     mig då (0.9) eh >och< ja vet inte ö hu i vilken 

562      grad  
563     de hänger ä ihop med min asperger (1.0) e:h  

564     (4.9)  

565   A:  .hh a de e jobbigt (5.4) ᵒmmᵒ   

566   R:  .hh ehm ja 
567    (1.8) 

568   M: men du hade fler barn va? 

 

Tidigare i samtalet har moderatorn just uppmanat deltagarna att gå vidare till nästa ämne, som är 

familj och lämnat turen fri att ta. Ralf tar ordet, vilket visas i rad 558 och berättar om sin 

familjesituation, som är komplicerad. När han berättar om detta ser han sorgsen ut och efter en 

stunds tystnad riktar sig Annkatrin till honom och säger tröstande att sådant är jobbigt (rad 565), 
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vilket Ralf bekräftar i rad 566. Moderatorn frågar i rad 568 om Ralf har fler barn för att få igång 

samtalet igen. Exemplet illustrerar en empatisk förmåga hos Annkatrin, då hon läste av att Ralf 

blev sorgsen och då gav honom en tröstande kommentar. Under diskussionen förekommer också 

ytterligare ett tydligt exempel på empatisk förmåga då Annkatrin berättar om när hennes barn 

flyttade hemifrån och den känsla av tomhet som då infann sig. Hon beskriver det som att hon 

förlorade sin identitet, varpå Henrik flikar in att hon nog kände sig lite ensam.  

 

Exempel 5 (avbrytanden och oväntade ämnesbyten): 

En av deltagarna gör ett par gånger oväntade hopp mellan olika samtalsämnen och försöker 

upprepade gånger avbryta övriga deltagare. 

 

A: Annkatrin 

H: Henrik 

R: Ralf 

 

1051 A: [kärlek va man menar med de liksom .hhhh för de 

1052 H: [HARKLAR 

1053 A: måste ju finnas en funktion me att inte bara att  

1054    man tycker om nån [då äre meningslöst man ska ha  

1055 H:            [om man får hoppa (.) om man får   

1056 A: [nytta av varandra också (.) de låter ju inte klokt    

1057 H: [hoppa över till (xxx) 

1058 A: egentligen 

1059 H: tänkte om man får hoppa över till familj igen här  
1060    ja [kom å tänka på en sak bara  

1061 A:    [mm mm 

1062 H: ja har ju väldigt bra minnen av min familj på ett 
1063   sätt (1.3) .hh för att jag kommer ihåg de va att  

1064   (.)  på (1.1) ((SMACKAR)) (0.8) de kallas kårtorp   

1065    de vet du lite var de ligger där elle? (xxx) 

1066 A: ä inte de en sån hära scout-  

1067 H: ENSJÖN  

1068     (1.2) 

1069 A: m: där bor ju ja på sommarn 

 

Tidigare i konversationen har deltagarna pratat om kärlek. Annkatrin flikar in att man tänker 

mycket mer på det praktiska än på det känslomässiga. I exempel 5 fortsätter Annkatrin att prata 

om kärlek (rad 1051-1054). Henrik visar i rad 1055, 1057 och 1059 att han vill byta tillbaka till 

ämnet familj. Annkatrin som ursprungligen hade ordet tystnar till slut och Henrik tar över ordet 
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och börjar berätta om sina barndomsminnen, ett samtalsämne som för stunden inte är aktuellt i 

diskussionen (rad 1062). I utdraget framkommer dock att Henriks avbrytande av Annkatrin sker 

på ett milt vis och inte är abrupt eller otrevligt. Detta illustreras i rad 1055 och 1059. 

 

Exempel 6 (beröm): 

Deltagarna berömmer varandra och lyfter fram varandras bra sidor, vilket illustreras i exempel 6 

och 7. 

 

A: Annkatrin 

H: Henrik 

R: Ralf 

 

1356 R: aa (.) eh de ä nån uppträdande eller (.) 

1357    augustifesten [eller nå sånt 

1358 A:            [usch me sånt (0.6) men du e ju  

1359    jätteduktig ralf på när vi j- ska göra saker e  

1360    de ju du som (0.6) som beställer å går fram å  

1361    fixar å donar å tar hand om kristin å li- liksom 

1362    vi [förlitar  

1363 H:    [(xxx) fixar 

1364 A: oss ju på dig ja men vi för- du e jätteduktig på  

1365    de (0.9) du e liksom:: mm vi litar ju på dig då  

1366    liksom de e ju du som liksom axlar de ansvaret då 

1367    nu när vi sköt luftgevär (å sen) 

1368     (0.6) 

1369 H: aa 

1370 A: de e ju de skulle inte jag klarat 

1371 H: ja har sagt några gånger till ralf att jag tycker  

1372    han 

1373 K: *å betalar fika* 

1374 R: SKRATTAR 

 

Tidigare i samtalet har gruppen pratat om hur de känner för sociala situationer. Ralf berättar att 

han har en strategi när han blir stressad att skärma av omgivningen och låta ”Aspergaren” i 

honom fokusera. Annkatrin ger honom beröm för denna strategi och påpekar att det är svårt att 

dra nytta av sitt detaljfokuserade tänkande i situationer där man är stressad. Ralf säger då att han 

har ett behov av denna strategi då han blir stressad i folksamlingar. Henrik undrar vilken typ av 

folksamlingar han pratar om. Exempel 6 inleds med att Ralf i rad 1356 förklarar vilken typ av 

folksamlingar han upplever som mest stressande. Annkatrin ger honom beröm för att han är 
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duktig på att axla en betydande roll inom föreningen (rad 1358-1370) och Henrik instämmer 

genom att i rad 1371-1372 påbörja ett yttrande som även det skulle kunna tolkas som en ansats 

till beröm. 

 

Exempel 7 (beröm): 

M: Moderator 

A: Annkatrin 

H: Henrik 

R: Ralf 

 

401 A: mm men man är ofta ganska [e:h 

402 H:                       [som fördel man ha också  

403     med asperger de är att man har (som som) så 

404    kallat specialintresse [som du 

405 A:                [mm 

406 H: annkatrin fåglar o [sånt   

407 A:               [mm  

408 H: .hhhhhh som man blir väldi väldigt duktig på  

409 A: mm  

410 H: kan bli 

411 A: å henrik som har skrivit två böcker 

412 H: a som ja har tyckt (tro) psykofarmaka å [sånt o  

413 A:                       [mm 

414 H: annkatrin ö fåglarna som hon är jätteduktig på 

415 A: mm 

416 M: [mm 

417 H: [åå kenny vet ja inte [å 

418 A:             [springa å (nånting) 

419 H: springa? (0.8) å [(xxx) du då ralf? 

420 A:            [du ralf  

421 R  [VA?    

422 A: [datorer ralf [(xxxx) 

423 H:            [datorer (xxx) ja me ja me just  

424    de elektronik 

 

Tidigare i diskussionen har deltagarna diskuterat sin förmåga att fokusera på en och samma sak 

under en längre tid, till skillnad från en människa som inte har Aspergers syndrom som snabbt 

kan tröttna. Exempel 7 inleds med att Henrik avbryter Annkatrin (rad 402) och fortsätter prata om 

andra fördelar som personer med Aspergers syndrom kan ha kopplat till specialintressen (rad 

403-404). Annkatrin och Henrik lyfter sedan fram varandras samt övriga deltagares färdigheter 

kring sina specialintressen. Detta kan ses i rad 406 – 424.  
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Exempel 8 (blickkontakt): 

Några av deltagarna förefaller ha svårt att hålla ögonkontakt med övriga deltagare både när de 

själva har ordet och när någon annan har det. Detta illustreras i exempel 8, figur 1 och 2.  

 

 

Figur 1. Från vänster till höger i bild: Henrik, Ralf, Kenny, Annkatrin. Figuren illustrerar Ralfs 

avsaknad av blickkontakt när han själv har ordet.  

 

Figur 1 visar hur Ralf tittar ner i bordet när han pratar. Denna bild är representativ för hur Ralf 

använder sin blick under större delen av fokusgruppsdiskussionen när han själv innehar ordet, 

dock förekommer inte denna avsaknad av blickkontakt hos honom när någon av de andra 

deltagarna eller moderatorn har ordet.  
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Figur 2. Från vänster till höger i bild: Henrik, Ralf, Kenny, Annkatrin. Figuren illustrerar Henriks 

avsaknad av blickkontakt när Ralf har ordet. 

 

Figur 2 visar hur Henrik har blicken riktad rakt fram utan att ha ögonkontakt med någon trots att 

Ralf har ordet. Detta exempel är representativt för Henriks avsaknad av blickkontakt under större 

delen av diskussionstillfället. Dock observeras blickkontakt vid ett par tillfällen, men då endast 

med moderatorn (som befinner sig i vänstra hörnet utanför bild) samt deltagaren mitt emot 

honom.  

 

5.2 Innehållsanalys av fokusgruppsdiskussion  

Deltagarna diskuterade ett flertal fenomen, vilket framkommer genom en analys av diskussionen 

utifrån innehållsanalytiska principer. De kategorier som studeras var: diagnos, uppväxt, 

relationer, intressen, jobb, motorik och perception. Efter en analys av innehållet valdes två 

samtalskategorier ut för att studeras närmare. Dessa var diagnos och relationer då de tolkades 

som mest betydelsefulla för deltagarna. 

 

5.2.1 Diagnos – från utanförskap till lättnad 

Under fokusgruppstillfället uppkommer diskussioner om vilka vägar deltagarna har gått för att få 

sin diagnos och hur de ser på sig själva nu respektive innan de diagnostiserades. De diskuterar 

även vikten av att ha fått diagnosen. I diskussionen framkommer att Annkatrin, Kenny och 
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Henrik efter många år av kontakt med psykiatrin till slut fått sin diagnos. Annkatrin tror att de 

flesta som diagnostiseras i vuxen ålder får sin diagnos genom kontakt med psykiatrin. 

 

Ja den vägen har vi fått gått tror jag allihop, genom psykiatrin så att säga. Man 

får inte diagnosen utan att ha varit mycket psykisk sjuk innan de upptäcker det 

så att säga. (Annkatrin) 

 

Annkatrin beskriver att hon har blivit diagnostiserad med många olika psykiska sjukdomar innan 

hon till slut fick sin diagnos och hon tror att många som får diagnosen Aspergers syndrom har fått 

flera andra diagnoser tidigare i livet. Hon beskriver det som jobbigt att hon inte visste vad det var 

för fel på henne och att vid 53 års ålder få veta att det ”bara” är en neurologisk 

funktionsnedsättning som hon är född med. Henrik beskriver att han har haft psykiska problem 

sedan barndomen. 

 

Jag har haft psykiska problem sen ja var åtta år ungefär, främst i form av tvång 

och sådant. … Det var det som syntes mest då fast jag hade alltid Asperger 

säkerligen då redan. … Så efter ett tag vart de ju bättre och bättre när man kom i 

kontakt med psykiatrin, fast jag gjorde en lång resa. … De var där jag fick rätt 

doktor som vände på allting och gjorde att jag blev, ja vad ska man kalla det för, 

tillfrisknad. (Henrik) 

 

Henrik beskriver psykiska problem i form av tvång som eskalerade under uppväxten tills han i 

vuxen ålder fick kontakt med psykiatrin. Han berättar även om en lång resa inom psykiatrin innan 

han till slut fick sin diagnos. Annkatrin beskriver att hon tidigare hade en känsla av utanförskap, 

som nu har ersatts med en känsla av självsäkerhet. 

 

Från början behandlar de en normalt och sen så ser man hur de drar sig mer och 

mer och de tänker att vad är det för fel på den här konstiga människan och det 

händer alltid så fort man öppnar munnen. Om man är tyst och inte säger 

någonting så kan det passera, men så var jag när jag var yngre, tystare alltså, nu 

är jag inte det för nu vet jag att jag faktiskt har rätt att säga saker jag också även 

om andra tycker jag är konstig. Det bryr jag mig inte om. (Annkatrin) 
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Annkatrin säger att hon tidigare anpassade sig för att passa in, men nu har insett att hon kan vara 

sig själv oavsett vad andra tycker. Även Ralf beskriver en känsla av att inte passa in. 

 

Jag har ju upplevt, vad ska man säga lite, jag hittar inte ordet. Liksom lite 

avvikande, eller de låter så dramatiskt men ja de har jag ju upplevt i hela mitt liv. 

(Ralf) 

 

Kenny uppger att han tycker att det är lättare att skapa relationer med människor som har 

liknande svårigheter som han själv, än med neurotypiska människor. 

 

Om man är ute efter en kamrat så kanske det måste vara någon person som har 

någon begränsning eller något. Om det är en helt normal person så kanske det 

inte håller i längden. … Personer som pratar med en och så, det verkar alltid 

vara någon som inte är absolut helt normal. (Kenny) 

 

Enligt Kenny brukar relationer med neurotypiska människor inte hålla särskilt länge. Annkatrin 

uppger också att hon ser diagnostiseringen som en lättnad då den både möjliggör kontakt med 

likasinnade samt stöd från samhället. 

 

Då vet man att man inte är utvecklingsstörd på det sättet i alla fall. … Det har 

betytt jättemycket för mig att få diagnosen och att få komma till den här 

föreningen. … Jag har fått en helt annan livskvalité i och med att jag fick 

diagnosen för att med det har jag fått tio timmars boendestöd också och det har 

betytt jättemycket för mig. (Annkatrin) 

 

Diagnosen har möjliggjort praktiska insatser i form av boendestöd, vilket Annkatrin beskriver 

som en positiv hjälp i vardagen. Sammanfattningsvis beskriver samtliga deltagare tiden före 

diagnosen som kantad av utanförskap och psykiska besvär. Ett par av deltagarna beskriver även 

känslan av att få diagnosen som en lättnad och att diagnostiseringen har bidragit till en ökad 

livskvalitet. Vissa av deltagarna beskriver också att de har lättare för umgänge med personer med 

liknande sociala svårigheter som de själva än med neurotypiska människor. 
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5.2.2 Föräldraskap och energikrävande relationer   

Gemensamt för alla fokusgruppsdeltagarna är att de har eller har haft dålig kontakt med främst 

sina syskon och sina barn. Annkatrin berättar om en bror som hon inte har någon kontakt med 

alls. 

 

Jag har en bror som bor i Portugal som jag inte har någon kontakt med. Det är 

svårt med kontakter faktiskt, jag har svårt att höra av mig till människor. Man 

har jättelätt att få vänner men tappar sen bort dem på vägen om man inte 

anstränger sig. (Annkatrin) 

 

Hon berättar att hon har svårt med relationer då hon har svårt att höra av sig till folk. Även Kenny 

beskriver kontakten med sina systrar som sparsam. 

 

Mamma träffar jag ganska ofta men systrarna, de är inte så jätteofta men nu har 

vi lite kontakt. (Kenny) 

 

Kenny beskriver däremot en god kontakt med sin mamma. Under diskussionen framkommer att 

Annkatrin har problem med kontakten med sina barn.  

 

Min yngsta son blev jättesjuk och började skära sig och ville inte leva. … Då 

fick vi vakta honom i sju månader för att han inte skulle skada sig … Jag lade 

över ett stort ansvar på hans tvillingsyster … Resulterade i en brytning som har 

varat i åtta år. … Mina tvillingbarn har fått kontakt igen, fast inte jag. … Det har 

tagit mig ända fram till nu att inte brista i gråt. … Det var ju meningen att de 

skulle klara sig själva men kanske inte att de skulle försvinna i åtta år, det var ju 

inte riktigt så jag hade tänkt mig. (Annkatrin) 

 

Annkatrin berättar att hennes dotter fick ta ett stort ansvar när hennes son blev sjuk. Hon berättar 

också att hon inte märkte då vilket stort ansvar hon lade över på dottern. Detta ledde till 

brytningar i familjen, vilket Annkatrin är ledsen över. Ralf berättar också om problematiska 

familjerelationer då hans äldsta dotter inte vill ha någon kontakt med honom alls. 
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Jag har ju lite problem med min familj så till vida att min äldsta dotter inte vill 

umgås med mig. Jag vet inte i vilken grad det hänger ihop med min Asperger. … 

sen har ja en som är sjutton som är familjehemsplacerad och jag har inte så 

mycket kontakt med henne heller. … När vi hade en familj då tror jag min fru 

kompenserade ganska mycket för de problem som man har utifrån Aspergern, så 

hon tog den rollen. (Ralf) 

 

Han uppger att han är osäker på huruvida detta hänger ihop med hans diagnos. Hans andra dotter 

som är fosterhemsplacerad har han mycket sparsam kontakt med. Han beskriver att han tror att 

hans fru, som är avliden sedan åtta år tillbaka, kompenserade mycket för hans svårigheter. Ralf 

uppger också att det är konstigt att han blev gift, då han alltid har haft svårt för kärleksrelationer 

och kontakten med kvinnor. Även Henrik nämner svårigheter med kontakten med det motsatta 

könet. Annkatrin anser att kärleksrelationer är tråkigt och ointressant.  

 

Det är tråkigt med sådana relationer, ointressant egentligen. … Man måste fråga 

sig varför man har relationen för att egentligen räcker det inte att man tycker om 

någon för det är så energikrävande. … Men man vill ju inte vara ensam heller. 

(Annkatrin)  

 

Hon tycker kärleksrelationer är krävande och att man ska vara medveten om sina avsikter med att 

ingå i en kärleksrelation. När Kenny får frågan om hur han ser på kärleksrelationer framkommer 

att han tänker mycket på de praktiska omständigheterna kring partnerskap. 

 

Om man skulle träffa någon så skulle man väl inte i första hand släppa bostaden 

i alla fall. … Då kanske man skulle ha känt varandra ganska länge om man 

skulle ändra på några sådana stora grejer. (Kenny) 

 

Ovanstående exempel lyfter fram att deltagarna ser de förändringar och omställningar som en 

kärleksrelation innebär, som mycket energikrävande då de fordrar ett stort engagemang och en 

långvarig förbindelse. Under diskussionen om kärleksrelationer lägger deltagarna stort fokus på 

funktionalitet och praktiska omständigheter snarare än den känslomässiga aspekten som för de 

flesta andra är den mest självklara. 
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5.3 Sammanfattande resultat 

Resultaten från ovanstående samtalsanalys visar att deltagarna har kompetens för social 

interaktion och empatisk förmåga, då de uppvisar både användande och förståelse av ironi samt 

ger varandra tröstande kommentarer vid jobbiga samtalsämnen. En del av deltagarna gör 

oväntade ämnesbyten och avbrottsförsök och avbrott när övriga deltagare innehar ordet. De två 

sistnämnda fenomenen beror dock mycket på den enskilde individens talarstil och förekommer 

därför även vid samtal mellan neurotypiska människor (Ter Maat, Truong & Heylen, 2011). 

Gällande blickanvändning observeras att ett par av deltagarna har vad som kan uppfattas som 

annorlunda blickanvändning, vilket bekräftar de forskningsresultat som antyder att personer med 

AST kan ha avvikande blickanvändning i sociala sammanhang (Baron-Cohen et al., 1997). 

Författarna valde att inte analysera avvikande pausering, otydligt uttal samt upprepningar av 

stavelser, ord och fraser, även om dessa fenomen noterades, då en avgränsning var nödvändig och 

fokus lades på deltagarnas upplevelser och andra fenomen inom kommunikationen. Ur 

innehållsanalysen framkommer att de deltagare som är föräldrar antingen har eller har haft en 

ansträngd relation till sina barn. Flertalet av deltagarna uppger att de har haft psykiska svårigheter 

under sina liv och de ser diagnostiseringen som viktig för deras livskvalitet då den möjliggör 

kontaktskapande med likasinnade, vilket förefaller vara betydelsefullt för dem då de har svårt att 

bygga relationer.  

 

6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.2 Samtalsanalys av social interaktion 

I föreliggande studie visar deltagarna vid ett flertal tillfällen att de besitter olika former av 

mentaliseringsförmåga, vilket framkommer genom användningen av samtalsanalys. I tidigare 

forskning om mentaliseringsförmåga har denna framförallt dokumenterats genom formella test 

som inte alltid är representativa för det komplexa samspelet som sker mellan individer i 

vardagliga sammanhang (Plejert & Sundqvist, 2013).  

 

6.1.2.1 Ironi 

Användande och förståelse av ironi är en form av social interaktion som kräver 

mentaliseringsförmåga. En av deltagarna skämtar om att hon har varit intim med en man minst 
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två gånger då hon har barn samt förtydligar sitt skämt när hon inser att samtalspartnern inte 

förstår ironin. Flera av deltagarna visar även tecken på förståelse av ironi då de skrattar och visar 

medhåll när någon av de övriga deltagarna använder sig av ironi. Detta motsätter sig de resultat 

som ett flertal studier har visat. I tidigare nämnda studie av Martin och McDonald (2004) 

framkom att individer med Aspergers syndrom uppvisar svårigheter inom pragmatisk tolkning av 

ironiska skämt och har svårigheter att använda social kontext för pragmatisk tolkning av 

innebörden i ickebokstavliga yttranden. Flertalet deltagare i föreliggande studie visar dock på 

både användande och förståelse av ironi under fokusgruppsdiskussionen. Attwood (2011, s. 143) 

menar att mentaliseringsförmågan hos personer med Aspergers syndrom med tiden kan bli 

avancerad och enligt Griffith et al. (2011) kan en del individer med AST använda sig av 

förvärvade strategier för att klara av olika typer av social interaktion. Då deltagarna i 

föreliggande studie alla är över 40 år gamla har de kunnat tillägna sig olika typer av strategier 

gällande användande och förståelse av ironi.  

 

6.1.2.2 Ögonkontakt och empatisk förmåga 

Flertalet studier har visat att individer med en autismspektrumdiagnos har svårt att hålla 

ögonkontakt vilket gör det svårt för dem att uppfatta andra människors sinnesstämningar och 

sociala signaler som förmedlas via blickar (Baron-Cohen et al., 1997; Kleinman et al., 2001). 

Detta kan enligt Baron-Cohen och Wheelwright (2004) leda till att personer med AST uppfattas 

ha bristfällig empatisk förmåga. Under fokusgruppsdiskussionen observeras dock att deltagarna 

vid flera tillfällen visar varandra medkänsla och därmed till synes innehar en empatisk förmåga. 

Bland annat observeras tröstande kommentarer då deltagarna berättar om jobbiga livshändelser. 

Studier visar att bortvänd blick respektive direkt ögonkontakt under social interaktion triggar 

igång olika processer i våra hjärnor som är kopplade till mentalisering och social kognition 

(George & Conty, 2008), vilket gör att människor genom blickkontakt kan tolka andra 

människors sinnesstämning och anpassa sitt sociala agerande efter denna. De deltagare i 

fokusgruppen som visar empati genom tröstande kommentarer uppvisar inte avvikande 

blickkontakt vid de tillfällena, vilket kan kopplas till antagandet att blickkontakt har stor 

betydelse för uppfattningen av en annan persons sinnesstämning och därmed förmågan att 

anpassa socialt beteende utefter detta. 
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I föreliggande studie observeras att en av deltagarna har mycket sparsam ögonkontakt med de 

övriga deltagarna när han själv innehar ordet, vilket kan uppfattas som avvikande blickkontakt. 

Detta bekräftar tidigare forskning som indikerar att personer med AST i mindre utsträckning 

riktar sin uppmärksamhet mot andra individers ansikten jämfört med neurotypiska personer 

(Kikuchi et al., 2009; Moore et al., 2012; Riby et al., 2012). En annan deltagare observeras vid 

flera tillfällen ha blicken riktad rakt fram utan ögonkontakt med övriga deltagare när de har ordet. 

Denna deltagare visar också på avsaknad av mimik och gester under diskussionstillfälle. 

Avsaknad av mimik och gester är enligt Bishop och Norbury (2005) en av de brister i 

kommunikationsförmåga som individer med AST kan uppvisa. Deltagarna i föreliggande studie 

är konsekventa i sättet de använder sin blickstyrning och även i hur den avviker, vilket är i linje 

med resultaten i en studie av Korkiakangas och Rae (2014) där samtalsanalys används som 

metod, där det framkommer att ögonkontakten hos barn med autism är systematisk och 

återkommande snarare än slumpmässig. 

 

6.1.2.3 Avbrytanden och oväntade ämnesbyten 

En av deltagarna i föreliggande studie gör vid ett flertal tillfällen oväntade skiften mellan 

samtalsämnen och upprepade försöker att avbryta övriga deltagare när de har ordet. En stor del av 

forskningen visar att individer med Aspergers syndrom har bristande exekutiva funktioner 

(Goldberg et al., 2005; Joseph et al., 2005; Kleinhans et al., 2005) och till dessa hör bland annat 

arbetsminne, inhibering och impulskontroll. Benägenhet att avbryta och ta över ordet kan enligt 

Attwood (2011, s. 272) bero på bristande arbetsminne vilket gör att en individ lätt glömmer bort 

vad som ska sägas. Detta resultat går dock inte att generalisera då beteendet endast kan 

observeras hos en av deltagarna, och enligt Ter Maat et al. (2011) är detta fenomen något som 

kan förekomma i alla typer av samtal beroende på talarstil. Enligt författarna till föreliggande 

studie kan oväntade ämnesbyten och avbrottsförsök kopplas till bristande mentaliseringsförmåga 

då man saknar förmågan att förstå den andres perspektiv när denne har ordet; att det kan vara 

viktigt att få avsluta sin samtalstur. 

 

Enligt Adams et al. (2002) är det inte ovanligt att samtal med personer med AST innehåller 

oväntade ämnesbyten. När den bristande kommunikationsförmågan hos individer med AST leder 

till svårigheter att reparera samtal, kan oväntade ämnesbyten förekomma som en strategi. De 
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oväntade ämnesbyten som förekommer i föreliggande studie kan dock inte kopplas till resultatet 

från ovan nämnda studie då dessa ämnesbyten, som sker i samband med att en deltagare avbryter 

en annan deltagares tur, uppenbarligen inte sker på grund av oförmåga att reparera samtal. 

Troligare är att dessa skiften beror på deltagarens bristande impulskontroll eller arbetsminne. 

Författarna till föreliggande studie tror att många av de kompetenser för social interaktion som 

visas under fokusgruppsdiskussionen, så som förståelse och användande av ironi och förmågan 

att visa empati, kan kopplas till Attwood (2011) som menar att individer med Aspergers syndrom 

med tiden kan utveckla en avancerad förmåga till mentalisering. 

 

6.1.2.4 Beröm 

Enligt Griffith et al. (2011) kan en del personer med AST skapa sig strategier för att behärska 

social interaktion i vardagliga situationer vilket deltagarna i föreliggande studie också tar upp i 

diskussionen. Detta samtalsämne leder till att deltagarna börjar diskutera olika fördelar som 

personer med Aspergers syndrom kan ha och lyfter då fram varandras färdigheter kring sina 

specialintressen och ansvarsområden inom föreningen. Enligt Apple et al. (2005) är denna typ av 

artighet ett socialt beteende som kan hjälpa personer med Aspergers syndrom i sin 

kommunikation, då de genom denna kommunikativa handling kan upprätthålla ett samtal samt 

visa sig intresserade av andra människors liv och intressen. Detta skulle kunna vara fallet i 

föreliggande studie, men utesluter inte att berömmandet också är genuint. Det framkommer i 

diskussionen att alla deltagarna har någon form av specialintresse, vilket är typiskt för diagnosen 

enligt Frith och Happé (1994). 

 

6.1.3 Innehållsanalys av fokusgruppsdiskussion 

I föreliggande studie analyseras, med hjälp av innehållsanalys, deltagarnas egna beskrivelser av 

sina liv utifrån diskussionsunderlaget som författarna har utformat. Det framkommer att 

deltagarna vid flera tillfällen återkommer till att prata om vad det har inneburit för dem att ha fått 

sin diagnos. Ett annat samtalsämne som tar upp en stor del av diskussionen är familj. 

 

6.1.3.1 Diagnos – från utanförskap till lättnad 

Flera av deltagarna beskriver att de under sina liv har haft psykiska svårigheter och har haft 

mycket kontakt med psykiatrin. I en studie av Ghaziuddin et al. (1998) framkommer att 65 
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procent av deltagarna med AST uppfyller kriterierna för en komorbid psykiatrisk diagnos. En av 

deltagarna i föreliggande studie beskriver det som att hon blivit diagnostiserad med alla möjliga 

psykiska sjukdomar innan hon fick diagnosen Aspergers syndrom. Detta hör inte till 

ovanligheterna enligt en studie av Punshon et al. (2009) där det beskrivs att den diagnostiska 

processen kan vara särskilt besvärlig och långvarig för de högfungerande inom spektrumet då de 

ofta blir feldiagnostiserade med olika typer av psykisk ohälsa. En av de fyra deltagarna i 

föreliggande studie beskriver psykiska problem i form av tvångsbeteenden, vilket är en diagnos 

som i enlighet med resultaten från Neil och Sturmey (2014) är överrepresenterad hos individer 

med AST. Resultaten i en studie av Roy et al. (2015) indikerar att individer med AST i större 

utsträckning drabbas av psykisk ohälsa än övriga befolkningen. Detta framkommer också under 

fokusgruppsdiskussionen i föreliggande studie då detta samtalsämne är återkommande och därför 

uppfattas som viktigt för deltagarna.  

 

Nästan hälften av alla människor med Aspergers syndrom når vuxen ålder utan att ha blivit 

diagnostiserade (Arora et al., 2011), vilket överensstämmer med deltagarna i föreliggande studie 

som samtliga har blivit diagnostiserade i vuxen ålder. En av deltagarna i föreliggande studie 

beskriver diagnostiseringen som viktig för hennes livskvalitet då den har möjliggjort att knyta 

nya kontakter med likasinnade, vilket också beskrivs av Attwood (2011) som påstår att 

diagnostiseringen är en viktig del för att möjliggöra möten med likasinnade genom olika 

organisationer. En annan av deltagarna i föreliggande studie beskriver diagnostiseringen som 

startskottet på hans tillfrisknande. Dessa beskrivningar sammanfaller med resultaten från en 

studie av Jones et al., (2014) vars deltagare uppgav lättnad, tillfredsställelse och glädje som de 

vanligaste positiva känslorna i samband med diagnostisering. 

 

6.1.3.2 Föräldraskap och energikrävande relationer 

När diskussionen berör vänskapsrelationer uppger en av deltagarna att han har svårt att bygga 

denna typ av relationer med neurotypiska människor och han nämner att det brukar fungera bättre 

med människor som har samma typ av svårigheter som han själv. En annan av deltagarna nämner 

att hon har svårt för relationer och lätt tappar kontakten med människor. De fåtal studier som 

finns som har studerat vänskapsrelationer hos personer med AST har visat på svårigheter 

gällande denna typ av relationer. Individer med AST uppvisar begränsningar i sitt 
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kontaktskapande med andra människor både under barndomen och i vuxen ålder (Howlin, 2000; 

Koning & Magill-Evans, 2001; Liptak et al., 2011). Det faktum att individer med AST upplever 

en form av utanförskap kan visas med hjälp av samtalsanalys, vilket görs i en studie av Dean et 

al. (2013) där det framkommer att autismrelaterade beteenden leder till en osmidig interaktion 

som systematiskt resulterar i utanförskap.  

 

I en studie av Müller et al. (2008) framkommer att det är vanligt att individer inom 

autismspektrumet har en längtan efter emotionell intimitet, men enligt Roy et al. (2015) har de 

också ofta kluvna känslor angående partnerskap då de behöver mycket ensamtid för att må bra. 

Deltagarna i föreliggande studie ger exempel på detta då flera av deltagarna uppger att de har 

svårt för kontakten med det motsatta könet. En av deltagarna nämner också att denna typ av 

relationer är ointressanta, energikrävande och tråkiga, men att hon samtidigt inte vill leva ensam. 

I ovan nämnda studie av Müller et al. (2008) berättar deltagarna om sina svårigheter att hitta och 

upprätthålla kärleksrelationer på grund av missförstånd och förvirring i att läsa av varandras 

signaler, vilket även kan vara en av anledningarna till att deltagaren i föreliggande studie 

beskriver denna typ av relationer som energikrävande. I resultatet från föreliggande studie 

framkommer att deltagarna ser de förändringar och omställningar som en kärleksrelation innebär, 

som mycket energikrävande då de fordrar ett stort engagemang och en långvarig förbindelse. 

Författarna till föreliggande studie tror att deltagarnas beskrivning av vad kärleksrelationer 

innebär för individer med AST och det faktum att de är så pass energikrävande för dem kan vara 

en av anledningarna till att partnerskap är ovanligare hos denna diagnosgrupp än hos 

neurotypiska individer. Detta överensstämmer med resultatet från ovan nämnda studie av Roy et 

al. (2015) som visar att det är vanligt att individer med AST lever utan partner.  

 

Två av deltagarna i föreliggande studie har egna barn, vilket är ett frekvent återkommande 

samtalsämne under diskussionen. Det framkommer dock att båda deltagarna har eller har haft en 

ansträngd relation till sina barn.  
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6.2 Metoddiskussion 

6.2.1 Deltagare  

Gruppen bestod av fyra deltagare, vilket är rekommenderat enligt litteraturen (Wibeck, 2010). 

Deltagarna bestod av tre män och en kvinna, vilket är en fördelning som är representativ för hur 

könsfördelningen ser ut hos denna population då förhållandet är fyra pojkar på en flicka 

(Attwood, 2011). Då det i föreliggande studie endast är fyra deltagare går det inte att dra några 

generella slutsatser utifrån resultatet.  Deltagarna i fokusgruppen var bekanta med varandra sen 

tidigare, vilket kan ha påverkat diskussionen på olika sätt. Bland annat kan detta ha bidragit till 

att diskussionen blev flytande, samt ha gjort att deltagarna vågade diskutera personliga 

erfarenheter med varandra, som kanske inte annars skulle ha lyfts. 

 

6.2.2 Val av metod 

I föreliggande studie användes en fokusgruppsdiskussion som metod för datainsamling. Två olika 

analysmetoder har använts för att studera det insamlade materialet. Dessa metoder var 

samtalsanalys och innehållsanalys. Då individer med AST har svårt för social interaktion och ofta 

är i behov av ett visst mått av struktur valde författarna till föreliggande studie att utforma 

fokusgruppsdiskussionen utefter en semistrukturerad modell. Fördelen med att använda 

fokusgrupp som metod är att deltagarna får en möjlighet att diskutera ämnen som kan vara svåra 

att diskutera i en enskild intervju samt att de kan diskutera och resonera tillsammans (Wibeck, 

2010). Metoden kan vara särskilt fördelaktig vid studiet av individer med AST, då denna 

intervjuform kan underlätta för dem när det gäller att dela med sig av sina tankar och känslor. 

 

Under fokusgruppsdiskussionen i föreliggande studie användes ett diskussionsunderlag. Fördelen 

med att ge fokusgruppsdeltagarna tillgång till ett diskussionsunderlag är att diskussionen blir 

organiserad vilket underlättar för analys. Nackdelen med att ha en förutbestämd struktur över 

vilka ämnen fokusgruppsdiskussionen ska beröra är att diskussionen blir begränsad till de ämnen 

som forskarna har valt ut (Wibeck, 2010). Diskussionsunderlaget kan ha påverkat 

fokusgruppsdiskussionens utgång i föreliggande studie, då författarna på förhand bestämt vilka 

ämnen som skulle diskuteras. Då diskussionen utfördes efter en semistrukturerad modell uppkom 

dock ändå ämnen som inte fanns med i diskussionsunderlaget. Resultaten från en studie av 

Punshon et al. (2009) visar att semistrukturerade fokusgruppsdiskussioner med fördel kan 
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användas för att påvisa personer med AST’s upplevelser, åsikter och behov av stödinsatser med 

hänseende till diagnosen.  

 

Samtalsanalys möjliggör undersökning av den komplexa interaktionen mellan människor i 

vardagligt socialt samspel, vilket sällan tas i beaktande i studier av mer experimentell natur eller i 

studier som enbart inriktar sig på individers uttalanden eller skattningar (Plejert & Sundqvist, 

2013). I andra vardagliga sammanhang kan det dock finnas ytterligare typer av svårigheter som 

inte kan fångas upp när samtalsanalysen baseras på en fokusgruppsdiskussion och inte vardaglig 

interaktion. 

 

I föreliggande studie undersöks bland annat ironi och empati som kan ses som handlingar som 

kräver mentaliseringsförmåga. Undersökningen görs med hjälp av samtalsanalys, vilket även görs 

i en studie av Plejert och Sundqvist (2013), i vilken det framkommer att en del interaktionella 

handlingar kan vara svåra att exemplifiera genom formella tester. Dessa kan dock synliggöras 

genom detaljerade videoanalyser av den sociala interaktionen. En annan studie som använder 

samtalsanalys för att studera interaktionen hos individer med AST är Korkiakangas och Rae 

(2014) Resultaten visar att samtalsanalys kan bidra till en bättre förståelse för vad en 

autismdiagnos innebär för individen (Korkiakangas och Rae, 2014). I enlighet med tidigare 

forskning kan samtalsanalys på ett effektivt sätt användas som metod för att studera social 

interaktion hos individer med AST, varför författarna till föreliggande studie har valt att använda 

sig av denna analysmetod.  

 

Innehållsanalys är en metod som används för att studera innehållet i ett material, som i 

föreliggande studie består av en videoinspelning och en transkription av en 

fokusgruppsdiskussion. I föreliggande studie ger valet av metoder möjlighet att beakta både 

deltagarnas agerande i social interaktion samt deras livserfarenheter. Användandet av 

innehållsanalys som metod i föreliggande studie möjliggör en systematisering av samtalet, vilken 

underlättar en kvalitativ analys av deltagarnas upplevelser och livserfarenheter. Resultat från 

tidigare studier där innehållsanalys har använts som metod för att studera individer med AST 

visar att metoden kan användas för att synliggöra att de drag som kännetecknar AST är 
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konsekventa och inte slumpmässiga till sin karaktär (Baron-Cohen & Wheelwright, 1999; Craig 

& Baron-Cohen, 1999). 

 

6.2.3 Felkällor 

Fokusgruppsdiskussionen videofilmades, vilket kan ha påverkat deltagarnas sätt att uppträda samt 

deras blickrörelser. Försök att undvika att titta in i kameran kan hos vissa av deltagarna ha lett till 

nedsatt ögonkontakt med övriga deltagare. Fokusgruppsdiskussionen skedde på en plats som var 

välbekant för deltagarna, vilket kan ha gjort att de kände en trygghet och i och med detta inte 

stördes så mycket av att bli filmade. Då deltagarna i fokusgruppen hade mycket att diskutera, och 

maxtiden för hur länge diskussionen skulle fortgå var en timme, blev inte alla ämnen maximalt 

berörda. Om författarna till föreliggande studie skulle göra om studien skulle färre 

diskussionsämnen valts ut för att ge deltagarna möjlighet att i större utstäckning diskutera 

respektive ämne, vilket hade kunnat leda till ett bredare resultat.  

 

6.3 Slutsats  

Då deltagarna i föreliggande studie alla är över 40 år gamla är det möjligt att de har lärt sig olika 

typer av strategier för social interaktion. En slutsats som kan dras utifrån studiens resultat är att 

individer med AST besitter olika egenskaper för social interaktion och att gruppen är heterogen. 

Heterogeniteten motsätter sig den allmänt rådande uppfattningen om AST, nämligen att samtliga 

individer inom gruppen går att beskriva utifrån samma termer och kriterier. Detta är något som 

borde tas i beaktande i dagens samhälle. Det framkommer också att diagnostiseringen är viktig 

för dessa individers livskvalitet då den bland annat möjliggör kontaktskapande med människor 

med liknande diagnoser. Deltagarna i föreliggande studie har alla fått diagnosen i vuxen ålder och 

de beskriver tiden innan diagnostisering som kantad av psykisk ohälsa och utanförskap, vilket 

indikerar att diagnostisering i tidig ålder är viktig för att individer med AST ska kunna ta del av 

de samhälleliga möjligheter och stöd som finns för dem. Det bör dock poängteras att det inte går 

att dra någon generell slutsats utifrån studien då antalet deltagare i föreliggande studie är få samt 

att individer med AST, som nämnts tidigare, utgör en mycket heterogen grupp.  

 



 

   40 
 

6.4 Implikationer för framtida forskning 

Föreliggande studie kan med fördel upprepas och då även ha ett uppföljande diskussionstillfälle 

där slutsatser som framkommit kring social interaktion diskuteras för att få en uppfattning om 

deltagarnas perspektiv. Studien skulle då kunna ha ett mer kortfattat diskussionsunderlag som 

undersöker ytterligare frågor för att få en bredare bild av vardagslivet hos individer med AST. 

Vardaglig social interaktion hos människor med AST i andra sammanhang än 

fokusgruppsdiskussioner är ett intressant framtida forskningsämne, då detta kan visa på 

ytterligare strategier och förmågor hos denna grupp gällande kommunikation. Även studier av 

hur individer med AST agerar vid interaktion med neurotypiska människor respektive människor 

med AST är intressant att undersöka, då författarna till föreliggande studie tror att det faktum att 

samtliga deltagare i föreliggande studie har samma diagnos kan ha påverkat diskussionen. 

 

Det behövs mer forskning gällande arbetsliv hos individer med AST för att klargöra vilka typer 

av åtgärder som krävs för att underlätta för dessa människor att ta sig in och stanna kvar på 

arbetsmarknaden. Det blir allt vanligare att personer med AST skaffar barn och det framkommer i 

föreliggande studie att föräldraskap i samband med AST kan vara problematiskt. Därför anser 

författarna att ett viktigt område för framtida forskning är relationer, stresshantering och 

copingstrategier hos barn till vuxna med AST, för att möjliggöra framtida samhälleliga 

stödinsatser för dessa familjer. 
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Bilaga 1. Diskussionsunderlag 

 

Diskussionsunderlag, fokusgrupp 

Presentera er själva med namn, ålder, var ni bor och om det finns något mer ni vill säga. 

 

Diagnosen Aspergers syndrom 

-  Egna tankar och reflektioner. Diskutera fritt! 

-  Är du öppen med din diagnos? Hur reagerar andra? 

-  Hur kände du inför din diagnos i början? Och nu? 

-  Vad är bra med er diagnos? 

-  Vad är dåligt med er diagnos? 

-  Finns det något ni vill tillägga kring det som har diskuterats? 

 

Familj 

-  Egna tankar och reflektioner. Diskutera fritt! 

-  Vilka ingår i er familj? 

-  Syskon – hur många, ordning i syskonskaran, kön. 

-  Hur ofta träffas ni? 

-  Finns det något ni vill tillägga kring det som har diskuterats? 

 

Relationer 

-  Egna tankar och reflektioner. Diskutera fritt! 

-  Vilka människor i er närhet är viktiga för er? 

-  Hur får man vänner? Vad gör ni när ni träffar era vänner? 

-  Kärlek – har någon av er en pojk- eller flickvän? Hur träffades ni? Tycker ni att det är svårt eller 

lätt med kärlek? På vilket sätt? 

-  Finns det något ni vill tillägga kring det som har diskuterats? 

 

Sociala sammanhang - åka buss, gå och handla, besöka offentliga platser 

-  Egna tankar och reflektioner. Diskutera fritt! 

-  Hur känner ni inför att prata med människor ni inte har träffat förut? 

-  Vad är jobbigt och vad går bra? 
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-  Offentliga platser med oskrivna sociala regler 

-  Finns det något ni vill tillägga kring det som har diskuterats? 

 

Fritid/intressen 

-  Egna tankar och reflektioner. Diskutera fritt! 

-  Vad intresserar er? Varför är detta intressant? 

-  Känner du människor med samma intresse? 

-  Känner ni att ni har möjlighet att ägna er åt ert intresse i den utsträckning ni önskar? 

-  Finns det något ni vill tillägga kring det som har diskuterats? 

 

Jobb 

-  Egna tankar och reflektioner. Diskutera fritt! 

-  Hur ser er jobbsituation ut? 

-  Hur trivs ni? 

-  Vad är viktigt för er på en arbetsplats? 

-  Har något på arbetsplatsen anpassats för er diagnos? 

-  Kollegor 

-  Finns det något ni vill tillägga kring det som har diskuterats? 

 

Vardagsliv med Aspergers syndrom 

-  Egna tankar och reflektioner. Diskutera fritt! 

-  Hur tror du att ditt liv skiljer sig från en person som inte har Aspergers syndrom? 

-  Finns det något ni vill tillägga kring det som har diskuterats? 

- Är det något som ni tycker är viktigt som inte har diskuterats? 
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Bilaga 2. Transkriptionsnyckel 

 

Transkriptionsnyckel
2
  

 

ord  emfatiskt tryck 

 

o:rd  förlängning av ljud 

 

ORD  tal som uttalas klart starkare än omgivande tal 

 

ᵒordᵒ ord som uttalas tystare än omgivande tal 

 

>ord< ord som uttalas snabbare än omgivande tal 

 

<ord> ord som uttalas långsammare än omgivande tal 

 

ord-  avhugget ord som slutar med en glottisstöt 

 

.hh  hörbar inandning. Antalet ”h” motsvarar tiondelssekunder som inandningen pågår 

 

hh  hörbar utandning. Antalet ”h” motsvarar tiondelssekunder som utandningen pågår 

 

(.)  mikropaus. Mindre än 0.6 sekunder  

 

(n.n) nummer inom parentes betecknar paus uppmätt i tiondels sekunder 

 

[ord] överlappande tal 

                                                             
2 Transkriptionsnyckeln är inspirerad av Clayman, Steven & Heritage, John, 2002. The News 

Interview. Journalists and Public Figures on the Air. Cambridge, Cambridge University Press, s. 

347-353 
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ord?  stigande, frågande intonation 

 

ord  markerat tonhöjdsskifte uppåt 

 

ord  markerat tonhöjdsskifte nedåt 

 

(ord) osäker transkription 

 

(xxx) ohörbart. Antalet x betecknar antalet ohörbara stavelser 

 

*ord* ord som uttalas med skämtsam ton 

 

SKRATT betecknar skratt  

 

HARKLAR betecknar när en person harklar 

 

((ORD)) ord skrivna med versaler inom dubbelparentes betecknar icke hörbara aktiviteter 

såsom pekningar och gester 
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Bilaga 3. Informationsbrev 

 

Logopedprogrammet       Linköping, februari 2015 

 

Informationsbrev till deltagare i fokusgrupp 

Att leva med en autismspektrumdiagnos - skildringar från en fokusgrupp 

 

Hej! Vi heter Angelica Collin och Sofie Tollander och läser sista året på logopedutbildningen vid 

Linköpings Hälsouniversitet. Vi kontaktar dig eftersom vi under våren kommer att skriva vår 

magisteruppsats som kommer att handla om hur det är att leva med autismspektrumdiagnos 

(AST). 

 

Studien kommer att baseras på en diskussion i en fokusgrupp med personer som har AST. Att 

arbeta med fokusgrupper innebär att man samlar en grupp människor som under en begränsad tid 

får diskutera ett givet ämne med varandra. Syftet med studien är att få mer kunskap om hur 

individen själv upplever sitt liv med sin diagnos, då detta område är relativt outforskat. Ökad 

kunskap och förståelse kan gagna personer med AST samt personer i deras omgivning.  

 

Så här kommer studien att gå till: Gruppen kommer att bestå av 5-6 deltagare som träffas vid ett 

tillfälle och under en begränsad tid (ca 60 min) tillsammans diskuterar hur det är att leva med 

AST utifrån ett antal utvalda ämnen/frågor. För att hålla diskussionen flytande kommer gruppen 

att ha ett diskussionsunderlag tillgängligt, som ger förslag på olika diskussionsinriktningar inom 

det givna ämnet. En av författarna till uppsatsen kommer att närvara som moderator vid 

diskussionstillfället. För att materialet ska kunna analyseras kommer en ljudupptagning samt 

videoinspelning göras av diskussionen. Materialet kommer att transkriberas och utifrån 

transkriptionen görs en samtalsanalys och en innehållsanalys. Analysen kommer att fokusera på 

hur de personer som ingår i studien beskriver sina liv med sin diagnos. Materialet kommer att 

förvaras i låst utrymme vid institutionen för beteendevetenskap och lärande, där en av 

handledarna är verksam. Endast uppsatsförfattarna och handledarna kommer att ha tillgång till 

materialet. 
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Din medverkan är frivillig och du kan avbryta den när som helst utan att förklara varför. Du 

kommer att vara anonym i vår studie och alla deltagarna kommer att avidentifieras. 

 

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss. 

Med vänliga hälsningar 

Angelica Collin och Sofie Tollander 

 

Författare: 

 

Angelica Collin, Logopedstudent  

Tel: xxx-xx xx xxx 

e-post: xxxxxxxx@student.liu.se 

 

Sofie Tollander, Logopedstudent 

Tel: xxx-xx xx xxx 

e-post: xxxxxxxx@student.liu.se  

 

Handledare: 

 

Gunvor Larsson Abbad, Universitetslektor, IBL 

Tel: xxx-xx xx xxx 

e-post: xxxxxxxx@liu.se 

 

Charlotta Plejert, Docent, IKK 

Tel: xxx-xx xx xxx 

e-post: xxxxxxxx@liu.se 

 

Institutionen för klinisk och experimentell medicin 

Enheten för Logopedi/Logopedprogrammet 

Ing 47, plan 13, Universitetssjukhuset 

 

 

 
 

 

 

 

mailto:angco141@student.liu.se
mailto:softo579@student.liu.se
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Bilaga 4. Samtyckesblankett 

Logopedprogrammet       Linköping, februari 2015 

Samtyckesblankett till deltagare i fokusgrupp 

Jag har tagit del av informationsbrevet om studien gällande att leva med AST och samtycker 

härmed till deltagande i studien. Undersökningen går ut på att jag kommer att delta i en 

fokusgruppsdiskussion tillsammans med fyra-fem andra deltagare. Inspelningarna från 

diskussionen och analysen av dessa får användas i studien. Som deltagare i studien har jag 

möjlighet att avbryta mitt deltagande när som helst utan att uppge någon orsak till detta. 

 

Underskrift: 

 

 

 

Datum: 

 

 

 

Namnförtydligande: 

 

Författare: 

 

Angelica Collin, Logopedstudent 

Tel: xxx-xx xx xxx 

e-post: xxxxxxxx@student.liu.se  

 

 

Sofie Tollander, Logopedstudent 

Tel: xxx-xx xx xxx 

e-post: xxxxxxxx@student.liu.se  

 

 

Handledare: 

 

Gunvor Larsson Abbad, Universitetslektor, IBL 

Tel: xxx-xx xx xxx 

e-post: xxxxxxxx@liu.se 

 

Charlotta Plejert, Docent, IKK  Institutionen för klinisk och experimentell medicin 

Tel: xxx-xx xx xxx    Enheten för Logopedi/Logopedprogrammete-post: 

e-post: xxxxxxxx@liu.se               Ing 47, plan 13, Universitetssjukhuset 

mailto:softo579@student.liu.se
mailto:softo579@student.liu.se

