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Sammanfattning 

Att ha autism innebär att individen drabbats av en störning i utvecklingen och beteendet. 

Detta kan uttrycka sig på olika sätt och därmed variera med tanke på ålder och begåvning. 

Alla individer med autism har svårigheter med kommunikationen. Svårigheten ligger i att 

använda det språk som de har samt använda både verbal- och ickeverbal kommunikation. 

Den sociala fritidens mål är att vara med andra och finna stöd hos andra människor och 

strävan är att skapa relationer och acceptans. Problemområdet baserades på observationer 

under den verksamhetsförlagda utbildningen, där unga vuxna med autism hade svårt att 

interagera med sina vänner. Detta sågs som ett problem som behövde kartläggas ytterligare. 

Syftet är att kartlägga vilka möjligheter och svårigheter unga vuxna 18-25 år med autism 

upplever angående social interaktion med vänner. En kvalitativ studie har genomförts, där 

sammanlagt 9 deltagare intervjuats. Resultatet visar på att det finns både främjande och 

stödjande faktorer som påverkar interaktionen med vänner samt att det finns ett stort behov 

av arbetsterapeutiska interventioner. Resultatet sammanfattas i 5 olika teman; betydelse av en 

bra vän, sociala medier, bibehålla kontakten, förväntningar och bemötande från samhället 

och gemensamma intressen. Behovet av interventioner angående vänskapsrelationer för 

målgruppen behöver kartläggas ytterligare.  

Nyckelord: arbetsterapi, autism, vänskapsrelationer, sociala färdigheter 
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Abstract 

Having autism means the individual suffers from a developmental disorder and behavior. 

This can be expressed in different ways and varies depending on age and talent. All 

individuals with autism have difficulty with communication, both using language and use of 

verbal and nonverbal communication. The social leisure time goal is to be with others and 

find the support of other people and strive to create relationships and acceptance. The 

problem area was identified based on observations in clinical education, where young adults 

with autism had difficulty interacting with friends. This was seen as a problem that needed to 

be investigated further. The aim of this study is to identify opportunities and difficulties of 

young adults aged 18 to 25 years with autism regarding their social interaction with friends. 

Nine participants were interviewed. The results show that there are both promoting and 

supporting factors affecting the interaction with friends and there is a great need for 

occupational therapy interventions. The result was summarized into five themes; importance 

of a good friend, social media, maintaining contact, expectations and behavior of society, and 

common interests. The need for interventions regarding friendship for the target group needs 

to be investigated further.  
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Inledning 
Den tankeprocess som sker i examensarbetets början har ofta kopplingar till något som setts 

på verksamhetsförlagd utbildning då olika funderingar väckts. Det kan även ha sin grund i 

något som lästs i litteratur som lästs på utbildningen (Friberg, 2012). Tankar kring detta 

examensarbete var att fördjupa sig i personer med autismspektrumstörning, vilket grundades i 

erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildningen. Intresse har även funnits sedan 

tidigare för denna typ av funktionsnedsättning, vilket kom att påverka beslutet av 

diagnosgrupp. Det som observerades under den verksamhetsförlagda utbildningen var att 

individer med autismspektrumstörning har olika svårigheter med att integrera med andra. 

Detta visade sig genom att individer ofta har svårt att ta sig ut från hemmet och skaffa samt 

bibehålla sociala relationer. Till en början tänktes problemområdet omfatta olika typer av 

sociala relationer, vilket sedan kom att begränsas till endast vänskapsrelationer. Detta för att 

göra en avgränsning av problemområdet, då det annars ansågs för omfattande. 

Bakgrund 
Autism 

Diskussion kring vilket begrepp eller vilken benämning som skall användas för 

diagnossättning av autism har pågått under en längre period. Detta med tanke på om det 

verkligen rör sig om olika tillstånd eller diagnoser. Tidigare fanns benämningarna autism och 

asperger, vilka båda nu inkluderas i ett och samma samlingsnamn, autism. Tanken bakom 

detta är att det är samma svårigheter och att allt skall benämnas under ett och samma 

begrepp. Viktigt att komma ihåg är att alla individer fungerar olika inom detta spektrum. 

Trots att diagnosen asperger försvinner kommer de individer som redan fått diagnosen att 

behålla den (Attention Riks, 2016). Denna studie kommer använda begreppet autism som 

benämning genomgående i hela arbetet. 

Autism innebär att individen har drabbats av en störning i utvecklingen och beteendet kan 

uttrycka sig olika och variera med tanke på ålder och begåvning (Frith, 2000). Statistik visar 

att autism är tre gånger vanligare hos pojkar än flickor (Kangas Fyhr, 2009).  Personer som 

lever med autism kan vara väldigt olika gällande beteende och svårigheterna varierar. Detta 

gör att det är svårt att peka ut typiska drag (Gerland, 2006). Autism beror på en störning som 

uppstår i hjärnan och kan bero på tre generella orsaker. Dessa uppkommer antingen av en 

genetisk skada, hjärnskada eller hjärnsjukdom. En försämrad förmåga av socialisation, 

kommunikation och föreställningsförmåga är vanligt hos personer med autism. Dessa 

kännetecken uppträder oftast i olika former och är vanliga i alla utvecklingsstadier samt 

begåvningsnivåer (Frith, 2000). Rutiner är vanligen väldigt viktigt för personer med autism 

och allt måste göras på ett speciellt sätt. Försöker omgivningen ändra på detta möts de ofta 

med stort motstånd. Även ritualer kan förekomma, med vilket menas att saker måste göras i 

en speciell ordning och även på ett speciellt sätt. Detta triggas av stress. Kontrollbehov 

förekommer och många samlar på saker och kan inte slänga bort någonting (Mellgren & 

Lundin, 2012).  

Symtomen på autism är enklast att upptäcka under uppväxten, men de första tecknen kan 

redan upptäckas vid ungefär ett års ålder. Vid denna ålder uttrycker sig autism genom att 

barnens sociala beteenden och språkutveckling steg för steg minskar i förekomst, utvecklas 

långsammare eller blir avvikande.  Det kan dock ta längre tid att upptäcka tydliga symtom 

och många upptäcker detta i skolåldern. I vissa fall upptäcks diagnosen i vuxen ålder. Autism 
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förekommer i många fall tillsammans med psykiska sjukdomar och andra 

funktionsnedsättningar, vilket påverkar autismens svårighetsgrad och individens hjälpbehov 

(Hjärnfonden, 2008). 

Kriterier för att diagnos skall ställas 
Trots att autism är en nedsättning som har blivit mer etablerad finns det fortfarande 

svårigheter med att ställa diagnosen. Autism är en nedsättning som inte ses utifrån det 

fysiska, då det inte går att ta blodprover eller röntgenbilder för att få svar på om individen har 

autism. För att veta om en individ har autism måste kunskap erhållas angående vilka kriterier 

som gäller (Peeters, 1998). Diagnosen fastställs genom att se och bekräfta olika 

beteendemönster som har funnits från en tidig ålder (Wing, 2012).  

Det finns olika internationella bedömningsmanualer som används för att diagnostisera om en 

individ har autism. Dessa manualer har fastställda kriterier för hur en diagnos skall ställas på 

lika grunder runt om världen (Autismforum, 2008). I Diagnostic and statistical manual of 

mental disorder (DSM-V) används två olika huvudområden för att definiera autism, nämligen 

begränsningar i socialt samspel (grupp A) och social kommunikation samt begränsade 

repetitiva beteenden, intressen och aktiviteter (grupp B). För att en autismdiagnos skall sättas 

behöver individen uppfylla samtliga kriterier i grupp A och två av fyra kriterier i grupp B 

uppfyllas.  (American Psychiatric Association, 2013).  

Orsaksteorier 
Det finns olika orsaksteorier gällande autism. Störningar i kommunicerande nervbanor i 

centrala nervsystemet har identifierats genom magnetkamerastudier. Dessa störningar finns i 

både vit och grå vävnad. Här har avvikelser setts även i anläggningen av nervbanor och det 

kan även finnas störningar i informationsflödet mellan de olika hjärnhalvorna. N-

acetylaspartat, som är ett viktigt ämne för myelinisering, osmos, anläggning av 

neurotransmittion och energireglering i centrala nervsystemet, har i studier visat sig ha låga 

nivåer hos individer i 3-4 års ålder. En annan orsaksteori har ett mer kognitivt synsätt på hur 

hjärnan handskas med förändringar. Enligt denna teori försöker hjärnan att empatisera och 

tematisera den förändring som uppstår i omgivningen. Hjärnans reaktionsmönster vid autism 

är förskjutet åt hållet att systematisera. Om två individer med detta drag får barn ökar risken 

för att denna förskjutning finns även hos barnet (Allgulander, 2014).  

Aktivitetsproblem 
Många individer med autism uppvisar motorisk klumpighet och fumlighet, vilket bland annat 

leder till problem i vardagsaktiviteter, såsom att knyta skosnören och knäppa knappar. Även 

bollsinne och taktkänsla är påverkat. Individer med autism kan uppvisa svåra stressymptom 

när de behöver prestera i högt tempo och är drivna av krav. De kan bli väldigt frustrerade och 

överreagera om något går fel och vissa uppvisar då aggressivt och våldsamt beteende 

(Mellgren & Lundin, 2012). Alla individer med autism har svårigheter med 

kommunikationen. Många individer med autism kan låta monotona när de talar och de har 

ofta ett tonfall som kan beskrivas att röstvolymen är antingen för hög eller för låg. Rösten kan 

även låta mekanisk. Precis som graden av användande av talet varierar, varierar även graden 

av talförståelse. Det kan finnas svårigheter med att förstå innebörden i ett ord eller att ett 

föremål kan benämnas på olika sätt. Det karaktäristiska för personer med autism är att de 

tenderar att tolka allting bokstavligt (Wing, 2012).   
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Nedsättningar i den sociala interaktionsförmågan visar sig på olika sätt. Dessa fyra 

huvudgrupper beskrivs av Wing (2012) som; den avskärmade gruppen, den passiva gruppen, 

den aktiva och udda gruppen samt den överdrivet formella, högtravande gruppen.  

I den avskärmande gruppen beter sig individen som att andra individer inte existerar och de 

kommer inte när andra ropar på dem. Förutom vid enorm oro, ilska eller glädje visar 

individen sällan ansiktsuttryck och de reagerar inte när de blir tilltalade. Vid beröring rycker 

de sig undan. Ingen sympati visas när andra är bekymrade eller har ont. Individer i den 

avskärmade gruppen verkar befinna sig i en egen värld och då även uppslukade av den egna 

aktiviteten. I den passiva gruppen tar individerna inte initiativ till social interaktion, men är 

inte helt avskärmade från andra. De drar sig inte undan andra, men kan ha svårigheter med 

ögonkontakt. Dock har de förmågan att ha det när de blir ombedda till det. De individer som 

ingår i denna grupp har minst beteendeproblem av de individer som är diagnostiserade med 

autism (Wing, 2012).  

Individer i den "aktiva och udda" gruppen gör närmanden till andra individer, men gör detta 

på ett sätt som uppfattas som ensidigt och underligt. Detta genom att ställa krav eller tjata om 

sina egna behov och de visar inte att de bryr sig om andra människors behov eller känslor. 

Ögonkontakten kan vara bristfällig, då med problemet att de inte inser när de skall avbryta 

eller inleda ögonkontakt. Om de inte får den uppmärksamhet de kräver kan de bli aggressiva. 

Individer i den överdrivet formella, högtravande gruppen har ett bettendemönster som iakttas 

först i tonår eller i vuxen ålder. Detta beteende utvecklas hos de individer som ligger på en 

hög nivå gällande språket och som är mest högfungerande. De är formella och artiga på ett 

överdrivet sätt och anstränger sig för att uppvisa ett beteende som hör till de regler som finns 

i den sociala interaktionen. Dock uppvisar de svårigheter att förstå dessa regler. Här har de 

svårt att anpassa sig till förändringar som sker och brister begås på grund av bristande 

förståelse för andras tankar och känslor (Wing, 2012).  

 

Sunt förnuft syftar till att upptäcka att vissa saker är orimliga och att kunna värdera kunskap, 

vilket är ett förekommande problem vid autism. För individer med autism kan det vara lätt att 

lära in kunskap, men svårare att sedan använda dessa kunskaper praktiskt. Detta är särskilt 

svårt om det skall ske i samspel med andra. Med central coherens menas förmågan att hålla 

ihop olika detaljer och sätta dessa samman. Det syftar även till att kunna tolka sociala och 

känslomässiga sammanhang. Individer som har svårt med centrala coherens har svårigheter 

med att kunna skapa sammanhang som är meningsfulla, att kunna få detaljer att hänga ihop, 

att känna igen ansikten samt att tolka ansiktsuttryck. Detta leder till svårigheter att förstå vad 

som händer runt omkring, vilket kan leda till missförstånd. Theory of mind syftar till att 

förstå andra människors avsikter och handlingar. Här har individer med autism svårt att förstå 

att andra individer har avsikter, känslor och tankar. De har även bristande förmåga att kunna 

tänka sig in i andra individers situation. Detta leder till problem vad gäller att uppfatta och 

anpassa sig till det mönster som den sociala omgivningen har. Svårigheterna förstärks då 

förmågan att tolka ansiktsuttryck och kroppsspråk i socialt samspel är nedsatt. För 

omgivningen kan den bristande förmågan göra att personen uppfattas som egocentrisk 

(Mellgren & Lundin, 2012).  

Fritid 
Fritid är den miljön där utvecklingen av vänskap i barndomen sker. Detta möjliggör att 

utveckla roller inom aktivitet.  Individens fritidserfarenheter påverkar deras mentala hälsa och 
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utvecklingen överlag (Creek, 2014). AOTA (2002) beskriver fritid som en aktivitet som inte 

är obligatorisk samt är motiverande och engagerande. Passmore (1998) beskriver tre olika 

typer av fritid vilka är, prestation, social och vila. Prestationen involverar utmanande och 

krävande aktiviteter på fritiden som tillexempel kan vara att spela olika sporter. Prestationen 

man gör på fritiden tros påverka bland annat självkänslan hos en individ. Den sociala 

fritidens mål är att vara med andra och finna stöd hos andra människor. Strävan är att skapa 

relationer och acceptans. Fritiden då man vilar innebär att man skall slappna av vilket kan ha 

positiva då man skall vila, men för mycket vila kan ha en negativ effekt eftersom det är 

socialt isolerande.  

Delaktighet 
I Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) definieras delaktighet 

som individens engagemang i sin livssituation. Detta är i förhållande till individens 

hälsotillstånd, kroppsfunktioner och somatiska strukturer samt aktiviteter. ICF menar att 

delaktighet är en definition som även innehåller att individen skall vara accepterad av andra 

och ha tillgång till resurser som är nödvändiga. I ICF beskrivs delaktighet som en följd av 

interaktion mellan en persons hälsotillstånd, personfaktorer och yttre faktorer som finns i 

personens omgivning. I ICF beskrivs delaktighet och aktivitet tillsammans i olika 

dimensioner som består av nio olika områden. Dessa olika områden visar olika infallsvinklar 

av individens liv. Exempel på dessa områden är lärande och tillämpning av kunskap, 

allmänna uppgifter och krav, kommunikation, relationer, viktiga livsområden, 

samhällsgemenskap, socialt och medborgligt liv. Delaktighetskränkning är något som kan 

uppstå om det blir ett problem eller brister i engagemanget eller i det sättet individen 

engagerar sig i olika aktiviteter och livssituationer (Möller, 2005).  

Delaktighet beskrivs enligt Gustavsson (2004) som ett samspel mellan individen och hens 

sociala och fysiska omgivning.   Orsmond, Shattuck, Cooper, Sterzing och Anderson (2013) 

framhåller vikten av att studera unga vuxna med autism kopplat till social delaktighet, då 

social interaktion ligger till grund för att känna livskvalitet. Billstedt, Gillberg och Gillberg 

(2007) och Eaves och Ho (2008) beskriver att få av dessa individer deltar i sociala 

evenemang, såsom att gå i kyrkan eller delta i olika intressegrupper, vilket annars skulle 

kunna leda till skapande av sociala relationer. Billstedt, Gillberg och Gillberg (2007), Eaves 

och Ho (2008) och Orsmond et al. (2013) menar att 1/2- 2/3 av vuxna med 

autismspektrumstörning saknar nära vänskapsrelationer. De menar vidare att, då dessa 

individer väl skapar vänskapsrelationer, tenderar dessa ofta att inte resultera i nära 

vänskapsrelationer som innebär socialt stöd. Unga vuxna med autism riskerar social isolering 

och tenderar att aldrig träffa vänner, prata med dem i telefonen eller bli inbjudna till sina 

vänner.  Vidare betonas att det är den nedsatta förmågan att integrera med andra samt den 

lägre graden av funktionsnivå som leder till att dessa individer uppnår en lägre grad av social 

delaktighet.  

Social miljö och social interaktion 
Den sociala miljön utgörs av individens sociala värld, såsom till exempel familj, grannar och 

arbetskamrater. Hur en individ känner om sig själv är format och påverkat av andra individer. 

Detta genom att andra individer har tilldelat hen olika roller och även förväntningar på rollen. 

(Creek, 2014). Sociala grupper definieras som en samling människor som träffas för formella 

och informella syften, vilka avgör vad som sker inom gruppen. Vanligen anammas de 

värderingar, vanor och normer som kännetecknas av gruppen av gruppmedlemmarna. Sociala 

grupper utgör ett sammanhang och en meningsfull kontext för aktivitetsutförandet 
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(Kielhofner, 2012). Den sociala identiteten är en del av självidentiteten och har sin grund i de 

roller som individen har samt den tillhörighet som individen har kopplat till sociala grupper 

och nätverk. Sociala nätverk är de relationer som individen har och som medför socialt stöd 

(Creek, 2014).  

Social interaktion är ett komplext fenomen som innefattar ansiktsuttryck, social intuition, 

ögonkontakt, kroppshållning, spontanitet, gester och emotionell ömsesidighet (Allgulander, 

2014).  Med sociala färdigheter menas de beteenden som är önskvärda i sociala sammanhang. 

Det kan syfta till allt gensvar som positivt påverkar mellanmänskliga relationer. Ett exempel 

på detta är då en individ frågar en vän hur hen mår trots att hen vet att hen är sjuk. Detta leder 

till att vännen upplever sig få välbehövlig tröst, vilket då leder till att den sociala relationen 

påverkas positivt. Dock innefattar sociala färdigheter inte endast muntliga färdigheter, utan 

även kunskap som att hålla lagom långa avstånd till den person som konversationen görs 

med. Att stå för nära kan antyda oförskämdhet, attraktion eller aggression och att stå för lång 

ifrån kan uppfattas som blygsel, ointresse eller skrämsel. En annan färdighet är att veta hur 

lång tid som är adekvat att titta in i någons ögon under samtal. Interaktion innefattar både att 

bara kunna inleda ett samtal och att kunna svara på andras initiering. Detta kan exempelvis 

innefatta att märka när den andra parten inte är intresserad av att tala om särskilda ämnen 

eller att förstå när den andra individen känner sig förolämpad (Bondy & Weiss, 2013).  

Syfte 
Syftet är att kartlägga vilka möjligheter och svårigheter unga vuxna 18- 25 år med autism 

upplever angående social interaktion med vänner.  

Frågeställningar  

 Hur definierar målgruppen en vän?  
 Vad upplever unga vuxna med autism som problematiskt samt fungerar bra i den 

sociala interaktionen? 
 Vilka strategier använder sig unga vuxna med autism av för att få sociala situationer 

att fungera? 

Metod 
En kvalitativ studie valdes för att uppnå studiens syfte. Intervjuer genomfördes med personer 

som har diagnosen autism. Detta för att få deras egen bild om hur de upplever 

vänskapsrelationer. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är syftet med en kvalitativ 

forskningsintervju att förstå det aktuella ämnet från den intervjuades egna perspektiv.  

Deltagare och urval 
De inklusionskriterier som valts är att personen skall vara diagnostiserad med autism samt att 

deltagarna skall vara unga vuxna i åldern 18-25 år.  De exklusionskriterier som blev aktuella 

var personer som är diagnostiserade med både autism och utvecklingsstörning. Detta för att 

syftet är att kartlägga svårigheter i det sociala samspelet och inte kartlägga kognitiva 

svårigheter som en utvecklingsstörning kan medföra, vilket då kan påverka det sociala 

samspelet. Enligt Kristensson (2014) är första steget i urvalsmetoden att identifiera vilken 

population som skall vara fokus i intervjustudien. Detta görs genom skapande av inklusions- 

och exklusionskriterier.   
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Vid bekvämlighetsurval tillfrågas alla tillgängliga personer som befinner sig i ett särskilt 

sammanhang, som exempelvis på en vårdavdelning eller i en klass (Kvale & Brinkman, 

2009). Det urval som användes var bekvämlighetsurval samt typiskt urval. Ett brev 

utformades och skickades via e-post till ansvarig på Autism- och Aspergerförbundet, 

arbetsterapeuter på habiliteringen samt till ansvariga på utbildningar för studenter med 

funktionsnedsättning. Alla verksamhetsområden var verksamma i Östergötland. Kontakt togs 

för att undersöka vilka möjligheter som fanns angående att få kontakt med intervjupersoner 

genom dessa verksamheter. Ett informationsbrev (bilaga 1) bifogades, vilket innehöll 

information om syftet med intervjuerna samt etiska aspekter. Kontaktpersonerna på 

respektive verksamhet gick ut med information till urvalsgruppen om intresse fanns att delta. 

Intervjuerna bokades via e-post, där plats, datum och tid bekräftades tillsammans med 

deltagarna. Även skribenternas egna nätverk har utnyttjas för att rekrytera deltagare till 

studien. Dessa kontakter togs via telefon.  

Datainsamling 
En intervjuguide (bilaga 2) utformades utifrån syfte och frågeställningar. Frågor utformades 

på ett enkelt vis, där meningsuppbyggnaden ansågs vara lättförståelig. Viktiga besluts togs 

kring ordval för att underlätta för deltagarnas förståelse av frågorna. För att kunna föra 

konversationen framåt under intervjutillfället och för att kunna få mer utvecklande svar av 

deltagarna, förbereddes följdfrågor. Exempel på följdfrågor som användes är; "Kan du säga 

något mer om det?", "Kan du ge en mer detaljerad beskrivning av det som hände?" och "Har 

du fler exempel på det?" Pilotintervjun gjordes för att kunna lägga till eller ta bort samt 

utveckla delar i intervjun som inte hade framkommit tidigare. Efter genomförande av 

pilotintervjun diskuterades vad som kunde förbättras inför kommande intervjuer. Det som 

framkom av pilotintervjun var att fler följdfrågor behövdes ställas för att få mer detaljerade 

svar från intervjupersonen. Pilotintervjun togs med i datainsamlingen för att intervjun 

upplevdes bra samt att deltagaren uppfyllde inklusionskriterierna. Enligt Carlsson (1997)  är 

pilotintervjuns syfte att kontrollera att allt fungerar som man har tänkt sig. Punkter som är 

tänkvärda under pilotintervjun är om distributionen fungerar och att svarsfrekvensen är 

tillräcklig för datainsamlingen. Frågorna som ställs under intervjutillfället kan även upptäckas 

vara konstruerade på ett olämpligt sätt. Enligt Starrin, Larsson, Dahlgren och Styrborn (1997)  

påbörjas huvudundersökningen när pilotintervjun genomförts.  Kvale och Brinkman (2009) 

beskriver att strukturen under en kvalitativ intervju är ungefär som ett vardagligt samtal, där 

den professionella har ett ansvar angående frågeteknik och hur denne tar sig an intervjun. De 

intervjufrågor som skall utformas bör vara enkla och korta. Sonderande och specificerande 

frågor används för att få mer precisa svar på frågor som tidigare ställts. Enligt Jacobsen 

(2012) syftar intervjuguiden till att säkerställa att viktiga huvudfrågor framförs under 

intervjun. Den ger även en överblick över vad intervjun kommer att handla om. Kvale och 

Brinkmann (2009) anser även att intervjuguiden ger en struktur till intervjun samt att den 

underlättar analysarbetet av insamlad data.  

Intervjuteknik 
Intervjuerna genomfördes på platser som deltagarna själva hade valt, vilket resulterade i att 

intervjuerna genomfördes i grupprum på bibliotek och universitetet samt i deltagares hem. 

Längden på intervjuerna varierade mellan 16-29 minuter. Intervjuerna inleddes med att 

deltagaren hälsades välkommen och intervjuarna gick igenom hur tillfället skulle gå till. 

Även syftet med intervjun presenterades och fika erbjöds för att skapa en avslappnad 

atmosfär. Kvale och Brinkman (2009) beskriver att deltagaren skall uppmuntras till att dela 
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med sig av sina erfarenheter och sitt liv och därför är iscensättandet av intervjun av vikt. I 

inledningen av intervjun presenterar intervjuaren situationen genom att berätta om syfte, 

användning av bandspelare samt frågar om deltagaren har några frågor gällande intervjun. 

Vid samtliga intervjuer närvarade två intervjuare och en höll i intervjun medan den andra 

lyssnade och antecknade egna funderingar som uppkom. Valet att dela upp intervjutillfället 

på detta sätt gjordes för att deltagaren inte skulle uppleva en två mot en- situation och känna 

stress över att frågor kom från två olika håll.  Vid intervjuns slut fick den andra möjlighet att 

ställa eventuella frågor som uppkommit. Under intervjutillfällena har rollen som intervjuare 

växlat mellan båda författarna till detta arbete. Tillfället avslutades med att fråga deltagarna 

om de ville lägga till något ytterligare eller om de hade några frågor. Till sist tackades 

deltagarna för deltagande i intervjun. Kvale och Brinkman (2009) framhåller att 

intervjupersonen kan känna viss spänning när intervjun lider mot sitt slut, då hen delat med 

sig av sina personliga och ibland känslomässiga erfarenheter. Intervjun kan rundas av genom 

att intervjuaren frågar deltagaren hur hen upplevt intervjun eller genom att fråga om 

deltagaren vill lägga till något eller har frågor.   

 

Databearbetning och analys 
Efter genomförande av intervjuerna transkriberades dessa samma eller nästkommande dag för 

att kunna reflektera över hur tillfället hade gått samt vad som kunde förbättras inför 

nästkommande intervju. Transkriberingen utfördes tillsammans då en person ansvarade för 

uppspelning av intervjun och den andra skrev ned det som sades. Totalt transkriberades nio 

intervjuer.  En deltagare avbröt inspelningen i en tidig del av intervjun, vilket gjorde att 

endast en liten del av intervjun kunde transkriberas och resten antecknades för hand vid 

intervjutillfället. Vid transkribering avidentifierades intervjuerna från personliga uppgifter för 

att skydda deltagarnas identiteter. Det transkriberade materialet skrevs sedan ut på papper för 

att få en överblick över intervjuerna. Materialet lästes igenom ett flertal gånger för att sätta 

sig in och förstå texten. Friberg (2012) anser att analysarbetet börjar med att arbetet skall 

läsas igenom ett flertal gånger för att kunna sätta sig in i materialet samt skapa en helhet. Om 

arbetet omfattar flera material skall dessa läsas var för sig, för att få en övergripande bild av 

de olika texterna.  

Materialet lästes igenom och bearbetades var för sig för att sedan diskuteras gemensamt. För 

att ta fram det viktiga i varje transkribering markerades meningsenheter i samtliga 

transkriberingar med en överstrykningspenna. Detta steg genomfördes först individuellt, för 

att sedan gemensamt gå igenom respektives tankar kring vilka meningsbärande enheter som 

funnits i den enskilda bearbetningen av materialet. De meningsbärande enheterna 

diskuterades och jämfördes för att få en gemensam helhet om vad materialet representerade.  

Meningsenheterna som diskuterats tillsammans skrevs sedan ner i en tabell, som skapades i 

ett dataprogram. Tabellen innehöll följande kolumner; meningsenhet, kondenserad enhet, kod 

och kategori. Meningsenheterna kondenserades, vilket innebär att meningsenheten kortades 

ned. För att ytterligare korta ned (abstrahera) meningsenheten skapades koder, som kom att 

beskriva meningsenheten så kortfattat som möjligt. Sedan diskuterades vilka koder som hörde 

samman med varandra och med hjälp av dessa skapades sedan kategorier och teman.  

Lundman och Hällgren Granheim (2008) beskriver att det första steget i analysprocessen är 

att markera lagom stora meningsenheter. Därefter görs en kondensering, med vilket menas att 

meningsenheterna abstraheras och det centrala innehållet bevaras. När meningsenheterna 
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kondenserats abstraheras den kondenserade texten till koder. Koden beskriver kortfattat 

innehållet i meningsenheten. Koderna skapar sedan en kategori. Ett sätt att binda samman 

innehållet i ett antal kategorier är att skapa teman. Friberg (2012) beskriver att när 

kategorier/teman är identifierade kan ett mönster beskrivas. Materialet går i denna arbetsfas 

igenom igen för att skapa en helhet.  

Etik 
Deltagarna kunde påverka mycket själva hur de ville att intervjun skulle gå till, som 

tillexempel var intervjun skulle äga rum eller om de föredrog en person som skulle intervjua. 

Detta framkom i det informationsbrev som skickats ut. Samtliga deltagare godtog två 

intervjuare, vilket resulterade i att en person ställde frågorna och en lyssnade samt skrev. 

Detta för att underlätta för personen som intervjuades, då frågorna kom från en och samma 

person. Intervjuerna spelades in med intervjupersonens godkännande för att underlätta arbetet 

med intervjuerna i ett senare skede, då intervjuerna skulle transkriberas och analyseras. Det 

inspelade materialet förvarades på en dator med lösenord för att säkra att inga obehöriga 

skulle komma åt materialet. Endast författarna av detta arbete har tagit del av alla intervjuer. 

Handledaren har läst igenom fyra transkriberingar. Materialet kommer att raderas när studien 

är slutförd. Under transkriberingen togs ortnamn och skolnamn bort, vilka istället benämns 

med X. Detta för att säkra konfidentialiteten. Kvale och Brinkman (2009) anser att det är 

viktigt att undersöka hur deltagarnas identiteter döljs samt vem som kommer att få tillgång 

till intervjuerna. 

Samtyckesblanketten (bilaga 3) utformades med grunden att informationen skall vara lättläst 

och lättförståelig. Därför användes ett enkelt ordval och meningsuppbyggnader, vilket gjorde 

att informationen blev lättillgänglig. Viktiga aspekter, såsom syftet med arbetet, 

tillvägagångssättet och att deltagandet i intervjun var både frivillig och att deltagarna kunde 

avbryta när de ville utan att säga varför, lyftes fram genom att dela upp informationen i olika 

stycken. På samtyckesblanketten informerades även att deltagarnas identiteter inte kommer 

att avslöjas i arbetet samt att det insamlade och genomarbetande materialet kommer att 

förstöras efter att arbetet är färdigt. Samtyckesblankett togs med vid varje intervjutillfälle, där 

intervjupersonen läste igenom och godkände villkoren med en underskrift. Kvale och 

Brinkman (2009) menar att informerat samtycke syftar till att deltagaren informeras om 

undersökningens syfte.  Det informerande samtycket visar även att deltagaren är frivilligt 

deltagande samt att hen kan avbryta sin medverkan när som helst. Deltagaren skall även få 

information om konfidentialitet, vem som kommer att ha tillgång till material samt om 

deltagarna eventuellt skall få tillgång till utskriften. 

Resultat 
Sammanlagt har 9 personer i åldrarna 19-24 år intervjuats, varav 3 är kvinnor och 6 är män. 

Sysselsättningen hos personerna varierade varav 2 personer arbetar, 1 person är sjukskriven, 

1 person är arbetslös samt 5 personer studerar. Intervjuerna pågick mellan 16-29 minuter. 

Deltagarna benämns med bokstäverna A-I, vilket presenteras i tabell 1.  
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Tabell 1. Information om deltagare.  

Benämning Kön Ålder Sysselsättning  

A Man  21 Arbetar  
B Kvinna 22 Studerande 

C Man  23 Sjukskriven 

D Man  22 Studerande  

E Kvinna 20 Studerande 

F Man  21 Studerande 

G Man 24 Studerande 

H Man 21 Arbetslös 

I Kvinna 19 Arbetar  
 

Resultatet kommer att redovisas i 5 olika teman som är betydelsen av en bra vän, sociala 

medier, bibehålla kontakten, förväntningar och bemötande från samhället och gemensamma 

intressen. Dessa teman kommer att presentera vad deltagarna upplever fungerar bra samt 

mindre bra gällande vänskapsrelationer. Deltagarnas strategier för att skaffa och bibehålla 

vänner kommer även att presenteras.  

Betydelsen av en bra vän 
Resultatet visar på att deltagarna är eniga om att en bra vän är någon som de kan lita på och 

ställer upp för dem. Deltagarna uttrycker att en bra vän ska ge dem den tid de behöver för att 

kunna uttrycka sig. De menar även att det är viktigt att känna frihet i att kunna säga vad de 

vill utan att bli dömda. En vän skall vara någon som de känner att de kan vända sig till, 

oavsett vad de behöver prata om. Vänskapen skall präglas av respekt och en acceptans att alla 

individer har olika åsikter. En annan aspekt som deltagarna uttrycker är viktig är att de skall 

ha roligt tillsammans. Uppriktighet är även något som önskas i en vänskapsrelation, där de 

alltid är ärliga mot varandra, även fast det kan göra ont. En vän är också någon som ställer 

upp och försvarar i situationer som kräver det. Deltagarna framhåller även att känna 

förtroende till en vän är väldigt viktigt, att de kan lita på sina vänner och att de kan kontakta 

dem om det skulle vara något.  

 

Genomgående för deltagarna är att de uttrycker att vänskap skall präglas av förståelse och att 

det är viktigt att inte ha för höga krav på varandra. De betonar att vänskap skall präglas av 

respekt och acceptans i att den andra kan ha andra åsikter. En acceptans skall även finnas 

angående att olika individer fungerar på olika sätt. Deltagarna menar att det är av vikt att 

vänskapen inte bygger på hur ofta man ses, utan man kan vara vänner trots att man ses någon 

gång ibland.  

 

"... jag tycker inte man skall ha så mycket krav på varandra, man skall veta var man har 

varandra och man skall veta varandras svårigheter och såhär och behov liksom och ja men 

det viktigaste är att man inte har så höga krav. Om den ena kompisen är trött och man inte 
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orkar ses den dagen så får det vara så och att det finns inga krav på att man måste ses såhär 

mycket för att man skall räknas som en kompis. " (B) 

 

Deltagarna uttrycker att det är viktigt att vara sig själv i vänskapsrelationer och inte dölja sina 

svårigheter. Det är viktigt att de kan känna en trygghet med sina vänner, där de kan prata med 

dem om vad som helst. Deltagarna upplever att de inte ska behöva låstas vara någon annan än 

den de är. Deltagarna uttrycker att det är viktigt att deras vänner känner förståelse för hur det 

är att leva med funktionsnedsättning. De menar vidare att många inte förstår dem och de 

svårigheter som en aspergerdiagnos kan medföra. Deltagarna anser att det skall vara en 

trygghet att veta varandras svaga punkter och att känna en balans i vänskapsrelationen, där de 

inte känner sig annorlunda.  

 

"En person som förstår hur det är att ha asperger som jag har. Ibland känns det som att 

andra inte förstår. Det är skönt att kunna vara på samma nivå."(I) 

 

Sociala medier 
Gemensamt för flera av deltagarna är att de tar kontakt och bibehåller kontakt med vänner 

genom att använda internet och andra sociala medier.  Kontakten via sociala medier ses som 

ett enklare alternativ till att ringa upp personen de vill få kontakt med. Deltagarna beskriver 

att de träffar vänner via internet och håller på så sätt koll på när och var autism- och 

aspergerträffar anordnas. De upplever även att det kan vara lättare att dela sina upplevelser 

med andra via internet genom att använda olika chattfunktioner, där de kan kommunicera i 

skrift. 

Deltagarna berättar att de tar kontakt med andra människor som de vill lära känna via sociala 

medier. De menar att organisationer via internet är en viktig del i sökandet efter 

vänskapsrelationer. Deltagarna berättar om vikten av autism- och aspergerforum, där de kan 

skapa kontakter med likasinnade.  

 

"Jaa, det…jaa senast nu var det väl eeh det var en hemsida där som man fick lägga upp 

information om sig själv och så. Så där var det ju den kontakten via hemsidan... men i övrigt 

så är det väl på sådana där aspergerträffar man anordnar som sagt." (C) 

 

En annan mötesplats är olika plattformar för onlinespel, där de som spelar delar samma 

intressen. Det är ett forum där kontakt ansikte mot ansikte inte är ett måste, vilket några 

menar är ett enklare sätt att kommunicera på. Deltagarna berättar att de använder sociala 

medier när de vill bibehålla kontakten med vänner som inte bor på samma ort som de själva.  

Sociala medier används även för att kontakta vänner och bestämma när och var de skall ses.  

 

"Vi spelar spel tillsammans, brukar skriva till varandra på Skype om någon svarar så ser jag 

att hon är inne. Eh så jag både sms:ar, Facebook, Skype, det beror på var jag har dem. " (E) 
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Bibehålla kontakten 
En svårighet som deltagarna berättar om när det gäller att bibehålla kontakten med sina 

vänner är att de har svårt för att höra av sig.  Det är vanligt att det går långa perioder mellan 

gångerna de träffar eller hör av sig till sina vänner. De menar även att regelbunden kontakt 

inte alltid är nödvändig. Många menar även att de tycker att man inte behöver träffas så ofta, 

utan vet att de som "är värda" att ha som vänner finns där ändå. Vissa beskriver det som att 

de ofta kapar kontakten med sina vänner. Flera deltagare upplever att det är skönt att få tid för 

sig själva ibland, vilket är anledningen till att de inte behöver ha regelbunden kontakt.  
 

"Nämen jag hör av mig ibland och dom hör av sig ibland och man pratar och ibland är det 

inte alltid att man kan ses man kanske ses en gång på ett halvår liksom men då planerar 

man in nått roligt och eller minnesvärt och inte bara sitta och dega liksom för att man eh 

aa försöker uppnå nått. " (A) 

 

Många deltagare beskriver att de har svårt att bibehålla vänskapsrelationer och att de även 

förlorat de nära vänner eller den vän de någon gång haft. Det är ofta de själva som väljer att 

inte ha kontakt eller säga upp vänskapen. Anledningen till att de väljer att säga upp 

vänskapen är för att de har svårt att anpassa sig efter relationen. Deltagarna beskriver att de är 

medvetna om att de kan vara dåliga på att höra av sig. Ibland är det medvetet att inte höra av 

sig under en lång period, medan det ibland inte är det. Deras vänner är medvetna om detta, 

och tar då själva kontakt med dem. De menar vidare att deras vänner vet varför de är har 

svårigheter med att hålla kontakt och att de därför inte tar det som någonting personligt.  

 

"Ehm, beror på det är såklart vissa har man tappat kontakten med men oftast så ehm 

majoriteten av mina vänner tycker nog att jag kan vara rätt kass på att höra av mig ibland, 

då brukar dom kanske höra av sig istället och de vet också att det är ingenting mot dem men 

nä men oftast om det är någon vän man tappar så är det oftast medvetet, man slutar höra av 

sig helt enkelt bara. Jag skulle säga att det inte är något större problem. " (G) 

 

Några deltagare beskriver att de ibland inte känner behov av att ha några vänner. De menar 

att detta kan komma periodvis, då de upplever att de behöver tid för att ta hand om sig själva. 

Många betonar att ensamhet är viktigt. Detta kan följaktligen påverka vänskapsrelationen på 

sättet att de förlorar vänner, vilket en deltagare beskriver nedan. 

 

"… jag har väl förlorat några vänner under de här åren jag mått lite dåligt, jag gillar att 

vara för mig själv ibland." (E) 

 

Förväntningar och bemötande från samhället 
Något som upplevs som hindrande i skapande och bibehållande av vänskapsrelationer är det 

tryck som flera av deltagarna upplever sig känna från samhället. De menar således att 
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samhället säger att de måste ha vänner och gärna många. Deltagarna upplever att samhället är 

dömande och inte ger dem den tid de behöver för att öppna upp sig.  De berättar att de ibland 

stöter på hinder då de berättar för omgivningen om sin diagnos. De lyfter fram att vänner 

börjat bete sig på ett annorlunda sätt, då de fått veta att de lever med ett funktionshinder. 

Detta trots att de inte märkt av diagnosen innan de fick veta.   
 

"Jag nämnde tidigare att det är svårare att hitta vänner man verkligen litar på och det beror 

nog oftast på en väldigt viktig grej och det är hur dom tar det när dom får reda på det….. vid 

flertal tillfällen haft folk som har känt mig i ungefär ett halvår eller ett år och sedan får reda 

på att jag funktionshindrad och ändrat sättet dom har talat till mig efter det och det är nog 

bland det värsta som finns. De människorna vill man inte ha och göra med." (G) 

 

Deltagarna beskriver även att de upplever att samhället uttrycker att det är fult att ha en 

funktionsnedsättning och att de inte är som alla andra. Samhället har en föreställning om hur 

man ska vara när man har en nedsättning, beskriver flera deltagare. 

 

"Nä men det är väl det svåraste egentligen att förr eller senare så visar det sig att man är lite 

annorlunda även fast man inte är det…" (G) 

 

Deltagarna berättar att vänskapsrelationer är viktiga för att samhällets normer uttrycker det. 

Samhällets tryck upplevs ge signaler att om de inte har någon eller många vänner har de 

misslyckats.  

 

"Jätteviktigt för att samhället säger det, filmer från Disney visar på att budskapet är att ha 

många vänner och man är ingen bra person om man inte har det. Det har alltid varit en 

kamp, då jag inte har känns behovet av att ha så många vänner, men att man känner sig dålig 

på grund av att man skall ha många vänner." (B) 

 

Deltagarna menar att de upplever sig bli bedömda fort av omgivningen. Diagnosen medför att 

de behöver ha mer tid på sig i interaktion med andra, vilket de upplever att de inte får. 

Deltagarna upplever att samhället bedömer en person på första intrycket, vilket inte ger en 

rättvis bild av situationen. Deltagarna menar att det behövs lång tid för att lära känna dem, 

och att den korta tid som andra människor ger dem inte är tillräcklig. 

 

"… dels så saknar jag de sociala liksom färdigheterna och dels så känner jag att i dagens 

samhälle är det så att man blir bedömd väldigt snabbt. Folk tar sig inte direkt tid att lära 

känna utan det liksom... det känns nästan som att det är 30 sekunder man har på sig att 

presentera sig liksom."  (C) 
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Deltagarna menar att samhället ställer större krav desto äldre de blir, vilket de upplever som 

någonting påfrestande. De anser att de förväntas kunna ta kontakt och integrera med andra på 

en högre nivå nu när de är vuxna Detta gör så att de upplever en stress att nå upp till de 

förväntningar och press som samhället har. 

 

"Jag skulle väl säga att det är svårare eftersom det var lätt när man var liten ehm... Ja jag 

tycker det har blivit svårare mer åren liksom, man blir äldre det blir svårare att integrera. 

Det känns som att andra förväntar sig något mer fån en, medans man var liten hade man inte 

lika mycket problem med det."  (F) 

 

Gemensamma intressen 
Flera av deltagarna uppger att det är lättare att lära känna nya vänner när det finns 

gemensamma intressen. De flesta menar att de tycker att kallprat är någonting som är svårt, 

men att detta kan underlättas genom att göra någonting tillsammans istället för att bara 

konversera. Deltagarna menar även att det är lättare att umgås med andra som har samma 

diagnos, då de upplever att det då är lättare att förstå varandra.  
 

"Jaa de har väl samma grej som mig liksom så att det känns liksom lättare att ha folk 

runtomkring en som är likasinnade.  Så det gör det lättare." (H) 

 

Deltagarna beskriver att det är lättare att umgås i någon gemensam aktivitet som intresserar 

båda parter. Att endast sitta och konversera upplever de som svårt och jobbigt. 

 

"...visst, har man en gemensam sak man gör så är det lättare.. eeh än att man sitter och bara 

pratar liksom... det blir ju lättare på så sätt om man gör en sak på så sätt." (C) 

 

Diskussion 
Metoddiskussion 

Urvalet av deltagare i en studie skall ha något att berätta om det aktuella ämnet som skall 

diskuteras och deltagarna skall gärna vara goda berättare. Detta för att skapa goda 

förutsättningar för intervjun (Kristensson, 2014). Åldersgruppen 18-25 år valdes i denna 

studie, då detta kan ses som en känslig period i livet, där vänskapsrelationer ofta är av stor 

betydelse och därför vore intressant att undersöka den åldersgruppen. Enligt Hwang och 

Nilsson (2011) är ungdomsåren är en stormig period i en individs liv, där den psykologiska- 

och fysiska utvecklingen sker snabbt. Knorring (2012) beskriver även att det under denna 

period sker förändringar i människas sociala förhållanden.  Deltagarna som intervjuades i 

denna studie hade varierande sociala färdigheter, vilket medförde att varje intervju fick 

anpassas efter individen. Orsmond et al. (2013) framhåller att studier har visat på att den 

nedsatta sociala förmågan hos personer med autism tenderar att följa med individen under 

hela vuxenlivet. Att undersöka unga vuxnas delaktighet i det sociala livet anses här vara av 
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vikt, då detta är en stor del av individens livskvalitet. De menar även att  få studier gjorts på 

unga vuxna med autism. Denna period i individens liv tenderar att vara kritisk gällande att ha 

kvar och utveckla sociala relationer. Ofta tenderar vänskapsrelationerna från skoltiden att 

vara svårare att bibehålla då individerna inte längre träffas i samma kontext, vilket medför 

färre kontakter i verkliga livet.    

 

Det upplevdes ibland svårt att få fullständiga svar från deltagarna i denna studie. Därför sågs 

det som extra viktigt att ha tänkt ut eventuella följdfrågor innan intervjuerna påbörjades. 

Detta påverkade studiens resultat positivt, då data som samlades in täckte syfte och samtliga 

frågeställningar. Samtliga deltagare i studien var diagnostiserade med asperger 

(högfungerande autism, det vill säga autism utan utvecklingsstörning), vilket kan ha påverkat 

studiens resultat. Deltagarna hade olika förmåga till social interaktion vid intervjutillfällena 

och förmågan att beskriva sin situation varierade. Majoriteten av deltagarna upplevdes ha en 

hög förmåga att kunna uttrycka sig, vilket underlättade datainsamlingen. Autismspektrat har 

olika nivåer på vilken förmåga man har och eftersom relativt högfungerande individer deltog, 

kan resultatet vara att vissa svårigheter inte framkom i den utsträckning som någon med 

större svårigheter med kommunikationen hade gett. Detta kan ha påverkat resultatet genom 

att vissa problemområden inte kom på tal. Enligt Gillberg, Råstam och Fernell (2015) 

innefattar autism många olika spektra, vilket medför att varje spektrum innebär olika 

svårigheter för individen.  

Pilotintervjun upplevdes som en positiv del i arbetsprocessen, vilket bekräftas av Carlsson 

(1997). Detta gav möjlighet till att testa en målgrupp som kan upplevas svåra att intervjua. 

Här kunde intervjutekniken undersökas och intervjufrågorna testades om de var tydliga eller 

om frågorna behövdes formuleras om. Pilotintervjun resulterade i att frågorna utvecklades 

och fler följdfrågor skapades. Detta upplevdes påverka resultatet på ett positivt sätt, då en 

större mängd data kunde fångas upp från deltagarna.  

Intervjuerna kan uppfattas korta då flertalet av intervjuerna var runt 16 minuter och endast en 

intervju var 29 minuter. Dock kändes det inte relevant att ha längre intervjutillfälle. Detta då 

det upplevdes att tiden var tillräcklig för att få ut den informationen som täckte syfte och 

frågeställningar. Tanken med kortare intervjuer var även att deltagarna inte skulle känna att 

tillfället upplevdes psykiskt jobbigt, på grund av att tillfället drog ut på tiden, vilket är en 

etisk aspekt. En psykisk påfrestande del i intervjun kan vara att prata om vänskapsrelationer 

som inte fanns överhuvudtaget. Detta togs i beaktning genom att ge information till 

deltagarna innan intervjun, för att förbereda dem på vilka frågor som skulle uppkomma under 

intervjun. Detta för att kunna ge deltagarna ett val att inte behöva svara på samtliga frågor. 

Trots strategin att ha korta intervjuer, fick deltagarna den tiden som de behövde för att berätta 

om vänskapsrelationer. Då fokus låg på vänskapsrelationer och inte sociala relationer 

överlag, resulterade detta metodval i en positiv datainsamling, vilket syftar på att mycket 

information framkom under den tid som intervjuerna pågick.   

Ejvegård (2009) rekommenderar att spela in intervjutillfället i syfte till att det ska vara 

praktiskt. Detta för att i ett senare skede kunna skriva ut intervjuerna i lugn och ro. Under 

intervjutillfällena uppmärksammades bandspelaren av flera deltagare, vilket de påpekade var 

ett stressmoment. Detta upplevdes påverka intervjutillfället på ett negativt sätt då en deltagare 

ville avbryta inspelningen. Endast en liten del av intervjun kunde transkriberas, vilket inte 

underlättade analysen. Det upplevdes vara en fördel att två intervjuare var närvarande under 
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tillfället, speciellt då en deltagare valde att avbryta inspelningen under intervjun. Detta gjorde 

det möjligt att en person kunde anteckna det som sades medan den andra kunde fokusera på 

att ställa frågor. Om endast en intervjuare hade varit på plats hade detta kunnat påverka 

resultatet på ett negativt sätt, då information kunde ha gått förlorad. Att en inspelning fick 

avbrytas påverkade inte slutresultatet negativt. Det hade dock varit ett problem om fler 

deltagare hade valt att avbryta inspelningen, då citat inte hade kunnat fångas upp.  

För att minimera känslan av ett två mot en- situation höll sig den ena intervjuaren i 

bakgrunden och förde anteckningar på funderingar som uppkom under intervjun. En ställde 

frågorna och den andra lyssnade så att det blev en tydlig struktur för deltagaren i samtalet. I 

slutet av intervjun kom den andra in och kunde ställa frågor, vilket gjorde att eventuella 

missar i intervjun kunde tas upp och vissa svar kunde utvecklas mer.  Diskussion fördes alltid 

efter avslutad intervju kring hur intervjutekniken kunde utvecklas. Detta kunde tillexempel 

vara att ge deltagaren mer tid för att svara på frågor, prata långsammare eller ställa fler 

följdfrågor. Detta märktes ha en positiv utveckling på intervjuerna, då intervjuerna i slutet 

upplevdes ge mer information än de intervjuer som genomfördes i början.  

Intervjuguiden medförde en struktur i samtalet med deltagarna. Tanken var att intervjuguiden 

skulle göra det enkelt att hänga med i intervjun, det vill säga börja med lättare frågor och 

berätta mer strategier i slutet när de fått ett grepp om vad intervjun handlar om. Detta för att 

få ett flyt i intervjun, vilket upplevdes positivt även för intervjuaren eftersom det skapade 

struktur.  Strukturen gjorde att intervjuaren upplevde ett lugn och en trygghet i 

intervjutillfället.  Intervjuguiden användes även för att återgå till ämnet om deltagaren 

kommer in på ett irrelevant ämne som inte var av relevans för studien. Intervjuguiden 

skickades ut till de deltagare som ville gå igenom frågorna i lugn och ro innan avtalat möte.  

Valet att göra kvalitativa intervjuer gjordes för att få en förståelse utifrån deltagarnas egna 

upplevelser. Deltagarna fick själva möjligheten att lyfta fram sina upplevda svårigheter i den 

sociala interaktionen med vänner. Det var svårt att få tag på deltagare till studien just för att 

en kvalitativ metod valts. Detta påverkade resultatet genom att endast 9 intervjuer bokades. 

Kristensson (2014) anser att det är tillräckligt med 8-10 deltagare i en kvalitativ intervju, då 

det viktiga är innehållet i intervjun. Om en kvantitativ metod hade valts, hade detta troligtvis 

medfört att fler deltagare hade vågat ställa upp. Dock hade detta inte gett tillräckligt med 

information om hur deltagarna verkligen upplever sin situation. En enkät ger inte möjlighet 

att ställa följdfrågor om man vill få reda på något ytterligare. Intervjuerna medförde att ett 

rikare material kunde samlas in. Patel och Davidson (2011) menar att det i enkäter finns fasta 

svar som inte går att utveckla.  

Resultatdiskussion 
Resultatet i denna studie visar att deltagarna är eniga om hur en bra vän ska vara. Betydelsen 

av att ha en vän varierar beroende på vilka personliga behov individen har. Sigman och 

Ruskin (1999) beskriver att en vanlig uppfattning är att många autistiska barn, ungdomar och 

vuxna inte vill ha vänner. Ökande empiriska bevis antyder dock att detta inte alltid är fallet. 

Barn och ungdomar med autism rapporterar en önskan om att ha vänner. Resultatet i denna 

studie visar att deltagarna har blandade åsikter om behovet av att ha en vän. Vissa menar att 

de ställer sig positiva till att vilja söka nya kontakter, medan andra är nöjda med den vän eller 

de vänner de redan har. Enligt Braddock, Twyman, Garrity, Wang, Neary, Ezzelgot, och 

Heithaus (2015)  visar forskning att ha få nära vänner kan förknippas med både positiv 

självkänsla, men även med en negativ effekt så som ångest och depressiva symtom. Unga 
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vuxna med en saknad av vänner eller inga vänskapsrelationer alls, löper större risk för att 

drabbas av mobbning eller utfrysning. Individer med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar löper ännu en större risk för både mobbning och utfrysning.  Detta på 

grund av nedsattheten i förmågan av sociala färdigheter. Individer som har svårigheter med 

sociala färdigheter kan uppleva negativa sociala resultat som tillexempel isolering, dåligt 

socialt stöd, och begränsad engagemang i sociala aktiviteter.                                   

Deltagarna i denna studie uttrycker att de hellre vill ha kvalité i sina vänskapsrelationer, som 

kan innebära att de har få men bra vänner istället för kvantitet med många, men färre vänner 

som man inte kan lita på. Det framkommer i denna studies resultat att vissa deltagare har en 

längtan efter vänner, men det finns även vissa som inte känner behov av att träffa nya vänner. 

Det framkommer dock inte om de mår psykiskt dåligt av att ha få vänner. Risken finns att 

individen kanske blir isolerad om hen inte har vänner. Detta är dock en subjektiv upplevelse, 

vilket betyder att om individen inte känner behov av att ha vänner, kanske hen inte upplever 

sig isolerad och utstött. Det finns en risk att individen inte själv ser att hen är isolerad. 

Arbetsterapeuter som arbetar med personer med autismspektrumstörning måste därför vara 

lyhörd kring klientens enskilda behov, där ställning tas kring om de vill ha mer vänner eller 

inte. Bryant, Fieldhouse, Bannigan och Creek (2014) framhåller vikten av klientcentrering. 

De menar att arbetsterapeuten i intervention inte enbart ska fokusera på individens diagnos, 

då detta kan göra att en generalisering görs och fel interventioner sätts in. Istället skall 

arbetsterapeuten fokusera på den enskilda individens behov.  

Deltagarna i en tidigare studie, som jämför hur individer med och utan autism definierar en 

bra vän. Deltagarna i den studien presenterar att en bra vän är någon som tar hand om dem 

och är rolig att vara med. Vänskapen är väldigt viktig för alla deltagare. Pojkar i studien är 

mer benägna att tala om spel och göra samma sak som deras vänner. En aspekt är att kunna 

ha roligt med sina vänner, där humor är väldigt viktigt, både hos de som har autism och det 

som inte har det. Flickors beskrivning av vänskapsrelationer i studien fokuserar på att prata 

och dela upplevelser på ett annat sätt än vad pojkarna uttrycker. Både autistiska och icke-

autistiska flickor följer detta mönster, som identifierar det som en viktig del i sina 

vänskapsrelationer. En bra vän beskrivs även som någon de kan prata med och någon de bara 

kan hänga med (Sedgewick, Hill, Yates, Pickering & Pellicano, 2016). Tidigare studiers 

resultat kan jämföras med resultatet från denna studie angående deltagarnas beskrivning av en 

bra vän. Liknande egenskaper beskrivs, där viktiga aspekter är att de kan ha roligt 

tillsammans med sina vänner, lita på dem, ha någon att prata med och bara kunna umgås 

med. Något som inte kunde identifieras i resultatet i denna studie är skillnader mellan könen 

gällande hur en bra vän ska vara och vad vänskapsrelationen skall präglas av. Exempelvis 

uttrycker deltagarna, både tjejer och killar, att det är viktigt att kunna prata med sina vänner 

om allt, vilket visar på olikheter gällande artikelns resultat och denna studies resultat. En 

reflektion är också även att det inte skiljer sig så mycket gällande hur en person utan autism 

skulle beskrivit en bra vän. 

Av resultatet i denna studie framkommer att deltagarna använder sig av sociala medier, både 

för att skaffa vänner och för att bibehålla vänner.  Det som deltagarna upplever som fördelen 

med sociala medier och internet är att de genom att använda dessa undviker den direkta 

kontakten med en annan person vid interaktion. Benford och Standen (2009) och Jordan 

(2010) menar att internet kan hjälpa individer med en autismdiagnos att övervinna de sociala 

utmaningar de upplever utanför internet, det vill säga i "verkligheten". Benford och Standen 
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(2009), Jones och Meldal (2001) och Müller, Schuler och Yates (2008) menar att 

kommunikation via dator och internet hjälper dem att interagera med andra.  

Resultatet i denna studie visar på att deltagarna upplever att det är lättare att dela sina 

upplevelser med andra via internet, dels genom att kommunicera via olika chattfunktioner. 

Detta kan vara både för- och nackdel då de i skrift kan ta det som skrivs bokstavligt, vilket 

kan göra att saker kan tolkas och uppfattas olika. Användande av internet och sociala medier 

kan leda till att individen blir mindre delaktig i den direkta kontakten som sker ansikte mot 

ansikte. Här kan individen inte träna de sociala interaktionsfärdigheterna om hen inte vågar 

utmana sig och istället gömmer sig bakom en skärm. Dock är det viktigt att ha en förståelse 

för att sociala kontakter kan se olika ut för olika individer. En kontakt via internet som 

individen eventuellt inte har träffat utanför internet, kan vara lika betydelsefull som en vän 

hen har träffat offline. Detta kan ses i resultatet då många deltagare använder sociala medier 

så som Facebook och Skype för att främst behålla kontakten med de vänner som de redan 

har.  Detta upplevdes lika meningsfullt för deltagarna att ha kontakt via internet som att träffa 

dem i verkliga livet. Det kan även vara så att kontakten via internet är mer betydelsefull, då 

detta är det enda sättet som möjliggör kontakt med andra. I denna studie framkommer att 

deltagarna inte använder sociala medier som ersättning för direkt kontakt, utan som ett 

komplement till att träffas i verkligheten. Enligt Gillespie-Lynch, Kapp, Shane-Simpson, 

Smith, och Hutman (2014) visar tidigare forskning att internetbaserad kommunikation kan ge 

möjligheter för individer med autism att kompensera för en del av de sociala svårigheter de 

upplever i interaktion med vänner. Internetbaserad kommunikation bidrar med fördelar, som 

att det kan bidra till ökad förståelse och kontroll över interaktion med vänner.  

Resultatet som framkom från deltagarna i denna studie, angående användande av sociala 

medier, kan vara en grund till en ökad förståelse kring dess betydelse. Det kan även vara en 

insats som kan vara lättillgänglig och något som arbetsterapeuter kan arbeta med, då dagens 

samhälle är uppbyggt mycket kring sociala medier. Denna studies resultat kan bidra till ett 

större engagemang via internet kan tas, och på så sätt skapa en plattform där individen kan få 

svar på sina funderingar, samtidigt som de kan utöka sina sociala nätverk. Det är önskvärt 

från deltagarna att komma i kontakt med likasinnade, vilket internet kan vara en plattform 

för. Att använda sociala medier, som tillexempel Facebook, kan skapa ett forum som kan nå 

ut till en stor målgrupp, vilket gör informationen mer tillgänglig. Howlin, Goode, Hutton, och 

Rutter (2004) och Müller, Schuler och Yates (2008) menar att då kontakt med andra gärna tas 

via internet, kan detta ses som något eftertraktat, eftersom personer med en 

autismproblematik ofta är socialt isolerade. 

 Flera av deltagarna i denna studie menar att de upplever att det är lättare att interagera med 

andra om de utför en aktivitet som de tycker om samtidigt. Detta är även något som 

presenteras i en studie som gjorts av Locke, Ishijimia, Kasari och London (2010). De anser 

att interventioner för unga med autism, som syftar till att utveckla sociala relationer, borde 

vara anpassade på ett sätt där de inkluderar aktiviteter som individen själv känner glädje inför 

och som de är intresserade av. Genom detta och genom att engagera individen i 

samhällsaktiviteter som intresserar dem kan detta leda till att individen känner engagemang 

inför att umgås med vänner. 
Detta kunde även ses i denna studies resultat, då deltagarna uttrycker att den svårighet som 

finns i att föra ett samtal underlättas genom att prata om gemensamma intressen. Det ses som 

en viktig aspekt för arbetsterapeuter att kartlägga vilka intressen som individen har, för att på 

så sätt kunna utföra interventionerna i en miljö som främjar skapande och bibehållande av 
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vänskapsrelationer. Kanske finns det olika typer av grupper kopplat till just det intresset som 

individen har, vilket medför att vänskapsrelationer kan skapas på detta sätt. Individer med 

autism har ofta specialintressen och detta kan ses som både en fördel och en nackdel i 

skapandet av vänskapsrelationer. Om individen i fråga har ett säreget intresse kan detta 

begränsa möjligheten till att hitta personer som har samma intresse. Detta kan göra så att 

personen känner sig isolerad och inte har eller skaffar några vänskapsrelationer. Det kan även 

vara en möjlighet som bidrar med fördelar om man har lika intressen och bygger en relation 

via det.  

Flera av deltagarna i denna studie menar även att det är lättare att umgås med de som har 

samma diagnos, då de har lättare att få förståelse för varandra. Sigman och Ruskin (1999) 

presenterar att en hindrande faktor för vänskapsrelationer är då vännerna inte delar samma 

intressen som de själva. Deltagarna i den studien menar att de inte kan skapa ett 

vänskapsband för att de inte har en gemensam hobby.  De menar vidare att det är lättare att 

umgås och prata med kamrater som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.   

Denna studies resultat visar på att deltagarna uttrycker att deras omgivning och samhället 

generellt har bristande kunskap om vad funktionsnedsättning innebär. Detta kan leda till att 

personer med en funktionsnedsättning som tillexempel autism inte känner delaktighet, då de 

upplever att deras behov inte blir tillgodosedda av utomstående. Detta kan grunda sig i att 

kunskap inte finns hos både vänner och samhället. Deltagarna uttrycker även att de känner ett 

tryck från omgivningen och samhället, vilket gör att de upplever att de inte kan uppnå kraven 

i de sociala interaktionerna. De upplever att omgivningen har höga krav och deltagarna vet då 

inte vilka strategier de kan använda sig av. Detta kan bero på att de inte fått de verktyg de 

behöver eller att de inte vet vart man kan få hjälp med detta. En studie visar att få har 

kunskap om vad en arbetsterapeut kan erbjuda för interventioner. Kuhaneck och Watling 

(2015) har i sin studie uppmärksammat den okunskap som finns gällande vilka interventioner 

en arbetsterapeut kan genomföra för personer med autism. Detta trots att arbetsterapeuter har 

möjlighet och kunskap för att hjälpa denna målgrupp. Studien framhåller att individer inte har 

kunskap om att arbetsterapi är holistiskt. Det framkommer vidare att det finns ett stort glapp 

mellan vad en arbetsterapeut kan göra och vad andra tror att en arbetsterapeut kan göra. 

Kuhaneck och Watling anser vidare att arbetsterapeuter måste utbilda både familjer och andra 

professioner om vad de gör och att de interventioner som finns är evidensbaserade.  I denna 

studies resultat framkommer att det finns olika problemområden kopplade till 

vänskapsrelationer, vilket gör att det finns ett behov av stöd. Därför anses det centralt att lyfta 

fram arbetsterapeutyrket, för att individer med autism skall kunna få de interventioner som de 

behöver för att kunna ha fungerande vänskapsrelationer. Därför anses det viktigt att 

kontakten med arbetsterapeuten sker regelbundet och att resultat följs upp och att nya mål 

sätts. Kasari, Shire, Factor och McCracken (2014) betonar vikten av att följa upp 

interventionerna under en längre period. Walton och Ingersoll (2012) anser att interventioner, 

gällande träning av de sociala färdigheterna, är någonting som tränas under hela livet, och 

kan se olika ut under olika stadier i livet. De menar således att det är viktigt att de 

interventioner som sätts in anpassas efter ålder och om individen har låg- eller högfungerande 

autism. Detta då individer responderar olika beroende på vilken nedsättning de har, samt 

beroende på vilken intervention som sätts in.  

The American Occupational Therapy Association (AOTA) har fastslagit att 

arbetsterapeutiska interventioner grundar sig i antaganden att individer med autism är en 

viktig del av såväl sina familjer som av samhället. De har följaktligen fullständiga rättigheter 
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att vara fullt delaktiga i livsområden som rör kultur, politik, ekonomi, utbildning och sociala 

relationer (Watling, Asher, Chandler & Mahaffey, 2009; Tomchek, LaVesser & Watling, 

2010). Delaktighet definieras som samspel mellan individen och hens fysiska och sociala 

omgivning (Gustavsson, 2004). Social delaktighet definieras som lämplig interaktion 

tillsammans med bland annat vänner (Tomchek, LaVesser & Watling, 2010). Detta stödjer 

det resonemang att individer med autism har rätt till fungerande sociala relationer med 

vänner, vilket betyder att interventioner kopplade till skapande och bibehållande av 

vänskapsrelationer är ett viktigt område för arbetsterapeuter att arbeta med, för att individerna 

ska känna full delaktighet i sitt eget liv. I denna studie visade resultat att det är viktigt för 

majoriteten av deltagarna att ha en vän. AOTA (2008) framhåller vidare att arbetsterapi syftar 

till att främja individens hälsa och delaktighet i sitt eget liv genom att känna engagemang i 

meningsfulla aktiviteter. Möller (2005) framhåller att ICF:s definition av delaktighet även 

syftar till att individen har tillgång till nödvändiga resurser samt är accepterad av andra. 

Det är viktigt att individer med autism bjuds in till social delaktighet då de har svårigheter 

med att ta eget initiativ. Detta kan ske genom att ha kunskap om vilka svårigheter individer 

med autism har och att kunna anpassa sociala situationer efter problemområden som upplevs.  

Resultat från deltagarna beskriver att de anordnade asperger- och autismträffarna upplevdes 

som en inbjudan till att vara socialt delaktig. Detta anses vara en nödvändig resurs för denna 

målgrupp, vilket förstärker deras delaktighet i sociala relationer. 

 

Konklusion 
Resultat visar på att unga vuxna med autism har svårigheter med att bibehålla kontakten med 

sina vänner samt upplever höga krav från samhället. Det framkom även att deltagarna 

upplever att de inte behöver träffa sina vänner ofta och att sociala medier är ett alternativt sätt 

att interagera med sina vänner. Denna studie bidrar till ökad kunskap om att unga vuxna med 

autism har behov av att få hjälp med att få vänskapsrelationer att fungera. Resultatet i denna 

studie visar på att det krävs mer kunskap inom detta område för att kunna individanpassa 

interventioner som ger unga vuxna med autism stöd i vänskapsrelationer. Då det är få 

deltagare i denna studie går resultatet inte att applicera på en större grupp individer, men en 

viktig början till att kartlägga personernas egna upplevelser av att ha en vän. I dagsläget finns 

det inte mycket forskning kring unga vuxna med autism och vänskapsrelationer.  Därför är 

det viktigt att göra ytterligare studier/bygga vidare på denna för att undersöka vilka specifika 

interventioner som kan göras för denna målgrupp för att främja vänskapsrelationer. Detta för 

att denna studie endast hade som syfte att kartlägga hindrande och stödjande faktorer i 

vänskapsrelationer, inte hur arbetsterapeuten konkret kan bidra med interventioner.  
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Bilaga 1 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

Hej! 

Vilka är vi?  

Vi heter Emmie Henningsson och Victoria Johansson och går arbetsterapeutprogrammet på 

Linköpings universitet.  Vi har precis påbörjat vårt examensarbete som kommer att handla om hur 

unga vuxna (18- 25 år) med autism upplever vänskapsrelationer. 

Vi vill intervjua dig för att få veta hur din kontakt med vänner ser ut.  

Så här kommer det att gå till:  

 Vi kommer mötas på en plats du önskar och känner dig trygg. 

 Du kan avbryta intervjun när du vill. 

 Du kommer vara anonym. 

 Om du önskar se intervjufrågorna innan mötet kan vi maila dessa.  

 Du får ta med en vän eller familjemedlem om du vill.  

 Intervjun kommer att ta max 30 minuter.  

 Vi bjuder på fika! 

  

Vill du vara med?  

Om du vill vara med på intervjun, skriv ett mail att du vill delta till någon av våra mailadresser, som 

du finner här nedan.  

Kontakt 

Om du har några frågor kan du kontakta oss på följande mailadresser: 

 Emmie: emmhe115@student.liu.se   

 Victoria: vicjo726@student.liu.se  

  

Med vänliga hälsningar 

Emmie och Victoria  

 

mailto:emmhe115@student.liu.se
mailto:vicjo726@student.liu.se


Linköpings universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier 
Arbetsterapeutprogrammet 

Examensarbete i arbetsterapi, kandidatnivå 
Vårterminen 2016  

 

25 
 

Bilaga 2 
Intervjuguide 

Kön: 

Ålder: 

Sysselsättning:  

.  

1. Vad är en vän för dig? 

2. Hur skulle du beskriva en bra vän? 

3. Hur viktigt är det för dig att ha en vän?  

4. Har du en sådan vän i din närhet? 

5. På vilket sätt träffar du oftast vänner? (internet mm)- Vad gör ni då? 

 6.  Berätta hur du gör när du vill träffa en kompis.  

7.   Berätta hur du gör när du tar kontakt med någon du vill lära känna. 

8. Tycker du det är lätt eller svårt att skaffa vänner? – På vilket sätt? -Vad tycker du fungerar bra/ 

mindre bra? 

9. Är det här något du skulle vilja ha hjälp med? 

10. Har du fått tips/ strategier kring hur man kan tänka/ göra? 

11. Har DU några strategier som du tar hjälp av när du ska skaffa nya vänner? 

12. Upplever du att det är lätt eller svårt att ha kvar/ behålla vänner? -Speciell situation då det känns 

extra bra/dåligt?  

13. Hur behåller du kontakten med dina vänner? 

14. Hur har vänskapsrelationer set ut när du var yngre?- svårare/lättare idag?– Varför?  

15. I vilka situationer upplever du att det är enklare att utveckla en vänskapsrelation?  

  

Följdfrågor som kan användas vid intervjun : 

Kan du säga något mer om det? 

Kan du ge en mer detaljerad beskrivning av det som hände?  

Har du fler exempel på det? 
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Bilaga 3 
 

 

Samtyckesblankett 

 Syftet med vårt examensarbete är att ta reda på hur unga vuxna (18- 25 år) med autism upplever 

vänskapsrelationer.  

Vi vill intervjua dig för att få veta hur din kontakt med vänner ser ut.  

Du deltar frivilligt i intervjun och kan avbryta när du vill utan att förklara varför. Vi kommer att spela 

in intervjun via en mobiltelefon. Det inspelade materialet kommer endast spelas upp och bearbetas av 

oss som intervjuar dig. När det inspelade materialet har bearbetas kommer inspelningen raderas.  

Informationen kommer att behandlas så att din identitet inte kommer att avslöjas i arbetet.  

 

Jag vill delta i intervjun 

  

Ort och datum: ………………………………….. 

  

Underskrift: ……………………………………… 

  

  

Namnförtydligande……………………………… 

  

 


