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Sammanfattning 
I tidigare forskning finns studier gjorda om autism och även om kommunikation. Det 
finns även forskning som visar sambandet mellan dessa, däremot är perspektivet om 
socialt arbete något bristfällig. Det har legat till stor grund för denna studie och har 
därav i syfte att undersöka hur kommunikation med personer med diagnosen autism 
upplevs av personal på gruppboenden. Det är en kvalitativ studie där empirin samlats 
in genom intervjuer med personal på ett gruppboende som arbetar med personer med 
autism. Kommunikation i samband med autism har ett flertal påverkande faktorer som 
både kan hjälpa och stjälpa kommunikationen. Resultatet av denna studie visar att för-
troende och förebyggande arbete är viktigt för att arbeta mot bättre kommunikation 
och undvika missförstånd. När utvecklingsnivån hos en person med autism är låg är 
det viktigt att se till alla olika faktorer som kan ligga till grund för exempelvis pro-
blemskapande beteende. För att kommunikationen mellan personal och brukare skall 
bli så ömsesidigt förstådd som möjligt behövs det förebyggande arbete. Att sänka 
samhällets krav på kommunikation samt att veta vad som påverkar en persons bete-
ende underlättar kommunikationen och gör bandet mellan personal och brukare star-
kare. 
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1 Inledning 
1.1 Introduktion 
Hur människor i vårt samhälle kommunicerar är något vi ofta tar för givet. De flesta 
individer vet hur de skall föra sig, tala och bete sig. När denna ”norm” vi har i sam-
hället om hur kommunikation överförs bryts är nog de flesta ganska bortkomna till en 
början. 
 
Om jag träffar en döv person, hur gör jag då? Om jag träffar en stum person hur gör 
jag då? Vad är det som gör att vi förstår varandra? 
 
Autism är en bred diagnos som ofta präglas av problem med sociala interaktioner. 
Kommunikationen ser otroligt olika ut beroende på vem det är du pratar med. Det kan 
vara en person som inte kan säga ett ord, men kommunicerar fortfarande med ljud. 
Det kan vara en person som kan koppla ihop hela meningar, men som har sitt eget 
specifika sätt att framföra det hen försöker säga till någon annan. Ofta när man tänker 
på en diagnos är det lätt att tänka att alla som faller under detta begrepp är likadana. 
Men det är där vi ofta tar fel. Det är stor skillnad på autism och autism. Autism-
spektrumtillstånd är ett sådant stort och komplext begrepp att man inte kan lära sig 
allt om alla diagnoser bara genom att läsa. Vi måste uppleva för att förstå. 
 
Således uppstår ett problem som kanske inte påverkar alla men de människor i vårt 
samhälle som arbetar eller på andra sätt kommer i kontakt med autismspektrumtill-
stånd i olika former behöver det finnas mer forskning om autism och kommunikation. 

1.2 Forskningsöversikt 
Studien kommer att fokusera på hur kommunikation med personer som har autism 
kan upplevas av personal på gruppboenden. Den forskning som är vald att ta med i 
denna studie beskriver hur kommunikationen påverkas av autism och olika verktyg 
som kan underlätta kommunikationen. I forskningsöversikten presenteras synen på 
autism, kommunikation och kognitiv förmåga, miljöns påverkan på självskadande be-
teende och aggressioner, socialt arbete och autism samt verktyg för kommunikation. 

1.2.1 Synen på autism 
Den vanligaste synen på autism är att de personer som har autism inte har några bety-
dande motoriska nedsättningar men har svåra utvecklingsstörningar. Detta problema-
tiserar alternativa kommunikationssätt menar Pat Mirenda (2009). Han uppmanar 
också forskare att börja fokusera mer på att undersöka nuvarande antaganden om aut-
ism och finna nya alternativ för att stödja personer med autism i att kommunicera. En-
ligt Mirenda (2009) finns det två dörrar att se autism ifrån.  
 
Framdörrs-vyn innebär alla de ”stereotypa” förväntningarna vi har på autism-
spektrumtillstånd – att det är problem med sociala interaktioner, verbal och icke ver-
bal kommunikation men att den fysiska motoriken är intakt. Kognitiv förmåga brukar 
inte vara en av de större uppmärksammade faktorerna trots att forskning visat att en 
hög procentandel av personer med autism har en nedsatt kognitiv förmåga (APA 
1980, 1994). Framdörrs-vyn resulterar ofta i låga förväntningar på personer med aut-
ism (Mirenda, 2009) – att vi (icke autistiska) skall vara ”realistiska”. Det begränsar 
också tillgången till undervisning i läs- och skrivkunnighet och andra akademiska 
kompetensområden säger Mirenda (2009) – att vi måste fokusera på funktionell lev-
nadskunskap. Framdörrs-vyn tror även på att det behövs mycket strukturerade AAC 
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(Augumentative and alternative communication) som enligt Mirenda (2009) har en 
väldigt konservativ natur vilket kan sätta gränser för långsiktig språk- och kommuni-
kationsutveckling. 
 
I bakdörrs-vyn diskuterar Mirenda (2009) motoriska försämringar, intellektuell funkt-
ionsnedsättning och kognitiv dissonans och våra fördomar om dessa i samband med 
autism. Författaren förklarar att vi måste ifrågasätta det vi tror att vi vet om autism, 
och inte vara rädda för att inge ”falskt hopp” hos anhöriga till personer med autism. 
Snarare menar Mirenda (2009) att hoppet är det som driver oss framåt, det som gör att 
vi fortsätter kämpa. 

1.2.2 Kommunikation och kognitiv förmåga 
Att titta på någon man pratar med ger viktig information om personens avsikter och 
känslor menar Terje Falck-Ytter (2015). I en studie som Falck-Ytter (2015) gjort mä-
ter han hur kommunikation ansikte mot ansikte fungerar hos barn med autism. Att se 
på någon som pratar underlättar ofta kodningen av det personen säger. Flera inflytel-
serika modeller av autismspektrumtillstånd (ASD) säger att det är viktigt att minska 
antalet eller förändra uppmärksamheten av sociala stimuli. Dessa komponenter är vik-
tiga för att den socio-kommunikativa tillståndet skall förbättras. Falck-Ytter (2015) 
inredde ett relativt sterilt rum, med väldigt få stimuli, som hade en typ av klassrums-
känsla. Här gjordes två olika typer av övningar med en grupp normalutvecklade barn 
och en grupp barn med autism. Den första övningen var att barnen fick höra en saga, 
och under tiden mättes deras ögonkontakt med berättarpersonen. Att det tog längre tid 
att berätta sagan för ASD gruppen spekulerar författarna om att det kan bero på att 
eftersom den ”visuella uppmärksamheten” (ögonkontakten) var lägre eller oregelbun-
den, och att berättaren då förändrar sitt beteende efter det. Den andra övningen var för 
att mäta den kognitiva förmågan. Under detta test tittade faktiskt barnen med ASD 
generellt sett mer på personen som pratade med dem. Skillnaden var att under detta 
test var det inte en saga som de hörde, utan det var rak kommunikation som personen 
överförde. 
 
Forskarna i denna studie kunde därefter inte fastställa att ögonkontakten i social kon-
text är speciellt störd hos barn med autismspektrumtillstånd (Falck-Ytter, 2015). 
 
En studie gjord av Vitásková och Říhová (2013) beskriver resultat från en analys av 
icke-verbala former av kommunikation hos en grupp av individer som diagnostiserats 
med autismspektrumstörningar (ASD). Förutsägelser om individernas utveckling kan 
läsas av med hjälp av differentialdiagnostiska kriterier. Detta innebär att man formu-
lerar ett flertal hypoteser kring exempelvis icke-verbal kommunikation och sedan ute-
sluter den ena efter den andra för att tydliggöra hur kommunikationen kommer ut-
vecklas för personen med ASD. Detta kan även vara en slående faktor för dessa indi-
viders socialisering (Vitásková och Říhová, 2013). Icke-verbal kommunikation i detta 
fall menar Vitásková och Říhová (2013) är ögonkontakt, ansiktsuttryck, gestikulering, 
kroppshållning, kroppsavstånd och imitation.  
 
Resultatet av undersökningen visade ett genomgående underskott i alla de icke-
verbala aspekter de undersökte. I sin helhet brister kommunikationsförmågan hos per-
soner med autism, och även då i den icke-verbala kommunikationen (Vitásková och 
Říhová, 2013). En sista slutsats är att icke-verbal kommunikation hos personer med 
autism är ett viktigt forskningsområde som behöver mer uppmärksamhet (Vitásková 
och Říhová, 2013). 
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1.2.3 Miljö, självskadebeteende och aggressioner 
I en studie gjord av Christensen, Ringdahl, Bosch, Falcomata, Luke och Andelmans 
(2009) undersöktes vilken roll miljöfaktorer hade på upprätthållandet av självskadebe-
teende och aggressioner för personer med autism. 
 
Resultatet av en undersökning på tarmfunktion blev att problemskapande beteende 
minskade när mag- och tarmfunktion var under kontroll vilket var mycket gynnsamt 
då det lättare gick att hantera personens beteende. Dock kunde inte Christensen et al. 
(2009) klargöra om det funktionella förhållandet mellan självskadebeteendet och ag-
gressioner, och försökspersonens förstoppning. Bedömningen av problembeteende 
gjordes genom en funktionell analys för att identifiera potentiella förstärkare av pro-
blemskapande beteende. Efter dessa tester visades att smärta och obehag var påver-
kande variabler vid problemskapande beteende, exempelvis självskadebeteende och 
aggressioner (Christensen et al. 2009). 
 
Vid kommunikationsträningen var det viktigt att ha försökspersonens föredragna akti-
viteter och objekt, samt mat, tillgängligt förklarar Christensen et al. (2009). Vård- och 
beteendepersonal hade berättat att självskadebeteendet och aggressioner ökade när 
försökspersonen gick förbi kök eller matsal, och när föredragna föremål och aktivite-
ter var otillgängliga. Försökspersonens föräldrar samt forskningsteamet kom överens 
om att detta var ett bra tillfälle att öva kommunikationen. Det problemskapande bete-
endet visade sig när tidigare tillgängliga föremål inte kunde nås längre, och försöks-
personen var tvungen att utföra en handling för att få det önskade föremålet, exem-
pelvis att slå på en mikro och vänta på att maten inuti skulle bli klar (Christensen et 
al. 2009). 

1.2.4 Socialt arbete och autism 
Socialarbetarens roll på sjukhus, icke-medicinska behov som finns hos personer med 
autism samt tillämpning av effektiv patientcentrerad vård är tre väsentliga delar som 
undersöktes av Iannuzzi, Kopecky, Broder-Fringert och Connors (2015) när de gjorde 
en sammanställning av socialarbetare som arbetar inom sjukvården med personer med 
autism. Enligt Iannuzzi et al. (2015) är socialarbetare utbildade för att känna igen och 
uppmärksamma den psykosociala komplexiteten i livet för personer som lever med 
funktionsnedsättningar. Sjukhusbaserade socialarbetare besitter en djup förståelse för 
person-miljöperspektiv vilket ger dem färdigheter som behövs för att skapa ett godare 
samarbete mellan sjukhus och patient (Iannuzzi et al., 2015). Socialarbetare som arbe-
tar på sjukhus har kapacitet att säkerställa att varje patients individuella behov blir 
dokumenterade och att all personal runt patienten är medvetna om de specifika beho-
ven menar Iannuzzi et al. (2015). 
 
Flera av utmaningarna som individerna möter kan åtgärdas med små modifieringar i 
hur personal kommunicerar med patienter med autism (Iannuzzi, 2015). Socialarbeta-
ren kan i detta fall gå in och prata med individens familj då de ofta besitter viktig in-
formation i hur patientens behov ser ut – avseende både de verbala och icke-verbala 
faktorerna (Ianuzzi et al., 2015). På detta sätt individualiseras planen än mer, bara ge-
nom att det finns nedskrivet hur man på bästa sätt kommunicerar med just denna per-
son. Det kan finnas små gester eller tecken som i samband med de rumsliga arrange-
mangen och antalet personer underlättar kommunikationen avsevärt menar Iannuzzi et 
al. (2015). Det identifierades att de utmaningar som personer med autism har måste 
erkännas och förstås av sjukhuset för att de skall kunna ge den optimala individuali-
serade vården (Ianuzzi et al., 2015). 
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1.2.5 Verktyg för kommunikation 
Aided Language Simulation (ALS) är en metod som skall lära individer att förstå och 
använda sig av visuell-grafiska symboler för att kommunicera. Det finns ett kommu-
nikationssystem som handlar om bildutbyte vilket fungerar med visuell-grafiska sym-
boler för att kommunicera. System for Augmentative Language (SAL) är en liknande 
metod, med två undantag. Det ena undantaget är att SAL använder sig av ett elektro-
niskt röstutgångs-kommunikationsstöd (VOCA) vilket anses vara en kritisk kompo-
nent för kommunikationen. Det andra undantaget är att procedurerna som används har 
förenklats. Det läggs stor vikt vid att det skall finnas en stödperson med för att hjälpa 
till under inlärningen (Mirenda, 2001). 
 
Visuell-spatiala symboler är fotografier och ritningar som används för att kunna 
kommunicera vad man vill och känner, även kallat uttryckskommunikation. Det finns 
också en funktionell kommunikationsträning, vilket innebär att man hänvisar till en 
rad tillvägagångssätt som syftar till att minska problembeteende genom att man lär sig 
funktionellt likvärdiga kommunikationsförmågor (Mirenda, 2001). I denna typ av 
kommunikation används VOCA, vilket innebär att individen måste kunna använda 
detta kommunikationsstöd innan denna träning kan sättas in. Mirenda (2001) har även 
tagit med olika teknologiska stöd för kommunikation och inlärning. Här fokuserar 
man mycket på att använda VOCA, då de är portabla, elektroniska enheter som för-
vandlar text till tal när den är aktiverad. Det är visuell-grafiska symboler som repre-
senterar meddelanden, och dessa aktiveras när en individ använder fingret, handen 
eller andra sätt att markera en symbol från displayen. Det hänvisar också till dator-
stödd undervisning som fungerar på liknande sätt som VOCA. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Det finns idag forskning som visar på att kommunikation och sociala färdigheter ned-
sätts i samband med autism. Däremot är forskning om sätt att kommunicera, samt 
upplevelsen utifrån perspektivet socialt arbete, något begränsad. Med denna bakgrund 
är det angeläget att forska mer om hur den professionella synen inom socialt arbete på 
kommunikation med personer som är diagnostiserade med autism ser ut. 

Syftet med denna studie är att undersöka hur kommunikation med personer med dia-
gnosen autism kan upplevas av personal på gruppboenden.  
 

• Vad kan påverka kommunikationen mellan personal och personer med aut-
ism? 

• Vilka verktyg kan personal använda vid kommunikation? 
• Hur kan personal hantera eventuella problem med kommunikationen? 

1.4 Avgränsning 
Avgränsningen för arbetet är professionellas syn på autism och kommunikation, uti-
från professionella på gruppboenden. En ytterligare avgränsning är att de personer 
med autism som studien främst fokuserar på är lågfungerande personer med autism 
vilket kommer att förtydligas i del 2 – Begreppsdefinitioner. 

1.5 Disposition 
Det första kapitlet har handlat om tidigare forskning om autism och kommunikation, 
samt vilket syfte arbetet har och vilka frågeställningar som skall besvaras i studien. 
Vidare, i kapitel två, finns förklaringar på olika begrepp som skall underlätta läsning-
en av studien. I kapitel tre presenteras teorier om autism samt kommunikation och 
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socialt samspel, vilket skall ligga till grund för analys och diskussion senare i arbetet. 
I metodavsnittet redovisas urvalsförfarandet för arbetet, samt hur bearbetning av in-
samlad data har gått till i form av kvalitativ innehållsanalys. Detta avsnitt omfattar 
även de forskningsetiska kraven, reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. 
 
Det resultat som redovisas har olika teman och underkategorier. Det är blandat av ci-
tat, för att ge direkta tankar från intervjupersonerna, och flytande text. Detta arbete 
avslutas med analys och diskussion, där den empiri som framkommit möts med tidi-
gare forskning och teorier.  
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2 Begreppsdefinitioner 
För att underlätta förståelsen för olika uttryck och ord som nämns i detta arbete finns 
nedan ett antal begreppsdefinitioner som förklarar några av dessa.  

2.1 Autism 
Autism förklaras av Autism- och aspergerförbundet (2009) som en medfödd eller ti-
digt förvärvad neurologisk dysfunktion i det centrala nervsystemet. Detta är en teori 
som forskare har utvecklat under trettio år. Det finns många olika grunder till varför 
avvikelsen uppstår, men det är svårt att se vad de har gemensamt. Det forskare har sett 
är att avvikelserna har en negativ inverkan på hjärnfunktioner som är nödvändiga för 
social, kommunikativ och föreställningsmässig utveckling. Autism är en av diagno-
serna inom spannet autismspektrumtillstånd, som även omfattar Asperger syndrom, 
atypisk autism och disintegrativ störning (Autism- och aspergerförbundet, 2009). 
 
Det finns en rad symtom som är mycket vanliga inom autism så som epilepsi, utveckl-
ingsstörning, syn- och hörselnedsättning, talsvårigheter, självskadebeteende, med 
mera. Dessa är dock inte diagnosgrundande eftersom de kan förekomma även vid 
andra funktionsnedsättningar och tillstånd, samt att inte alla personer med autism har 
dessa symtom (Autism- och aspergerförbundet, 2009). 

2.2 Utvecklingsstörning 
Utvecklingsstörning är något som cirka 1 % av Sveriges befolkning har enligt Habili-
tering och hälsa (2013) och att det är vanligt i samband med autism. 
 
Utvecklingsstörning är en typ av funktionsnedsättning som påverkar både begåvning 
och förmåga att klara av vardagen för personen som har denna (Habilitering och 
hälsa, 2013). Det innebär också att utvecklingstakten påverkas och blir långsammare 
och finns sedan med resten av livet (Habilitering och hälsa, 2013). En del personer 
kan med visst stöd leva ett självständigt liv medan de finns andra som har en svårare 
form av funktionsnedsättning. Det finns helt enkelt olika grader av utvecklingsstör-
ning menar Habilitering och hälsa (2013). 
 
Den kognitiva förmågan påverkas också av utvecklingsstörningar. Detta innebär att 
saker som att bearbeta information, använda sig av inhämtad kunskap eller ta in ny 
kunskap påverkas. Den adaptiva förmågan, alltså att kunna anpassa sig till sin omgiv-
ning och klara av vardagliga saker så som hantering av pengar och göra hushållssyss-
lor, är också något som en utvecklingsstörning kan påverka (Habilitering och hälsa, 
2013). 

2.3 Högfungerande autism 
Det finns personer som har autism och sedan finns det de som har både autism och 
utvecklingsstörning. De personer som har autism men inte en utvecklingsstörning 
brukar falla under den icke-formella diagnosen ”klassisk autism” (Organiserade 
Aspergare, u.å.) som i allmänhet beskrivs som högfungerande autism (HFA). De per-
soner som har autism och utvecklingsstörning är inte högfungerande (Organiserade 
Aspergare, u.å.) utan har stora svårigheter och är i behov av mycket hjälp. 
 
I denna studie handlar det om personer som inte faller under begreppet högfungerande 
autistiska personer utan personer med autism i samband med utvecklingsstörning. Det 
kommer istället att beskrivas som antingen lågfungerande personer eller svår autism 
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eftersom det inte finns någon direkt motsvarighet för detta till högfungerande autist-
iska. 

2.4 Inre- och yttre faktorer 
Ett uttryck som finns med i detta arbete är inre- och yttre faktorer. Med inre faktorer i 
detta arbete menas det som pågår inuti en människas kropp som kanske inte syns eller 
kan förklaras av individen med kommunikationssvårigheter, exempelvis psykiskt- och 
fysiskt mående. Med yttre faktorer menas saker som händer runt omkring och påver-
kar individen, exempelvis miljö och personal. 
  



	  

	   8	  

3 Teori 
3.1 Wings Triad 
Lorna Wing (2012) har utvecklat ett flertal teorier gällande autismspektrumet för att 
underlätta förståelsen av personer med en diagnos inom spektrumet. Nedan finns 
Wings triad som ofta används för att beskriva autism. Triaden består av nedsättningar 
i social interaktionsförmåga, kommunikationsförmåga och förmåga att fantisera. 
Efter triaden beskrivs teorier om olämpligt beteende, främst teorier om raseriutbrott 
och aggressioner, och hur man kan hantera detta. 

3.1.1 Nedsättningar i den sociala interaktionsförmågan 
Wing (2012) har delat in denna nedsättning i fyra olika persontyper, dock kan en per-
son tillhöra flera av dessa. Att den sociala interaktionsförmågan nedsätts i samband 
med autism handlar ofta om krav från omvärlden. 
 
De avskärmade är den vanligaste typen och märks oftast i tidig ålder. Den sociala in-
teraktionen skiljer sig från andra barn och de lever lite som att andra människor inte 
existerar (Wing, 2012). Social avskärmning i detta avseende kan beskrivas med att 
dessa personer ofta inte uppfattas ha något ansiktsuttryck, förutom vid ilska, glädje 
och oro. De kommer inte när man ropar, kramar inte tillbaka utan rycker istället un-
dan vid kontakt, och tittar ofta inte på människor utan förbi dem. Att be om hjälp att 
få tag i något som önskas fås inte genom att ta en i handen eller titta på en. Istället 
håller de baksidan av handen på en annan person och för handen mot det önskade fö-
remålet, sedan struntar de in en igen. Uppslukad av sin egen värld och sina egna akti-
viteter. Reaktioner framkommer ofta vid hårdhänta lekar. Blir de kittlade så kan de 
glädjetjut komma fram och till och med ögonkontakt kan tas. 
 
De passiva liknar det som beskrivs i de avskärmade, men med några undantag. Istället 
för att känna någon känsla, så som rädsla, gentemot andra människor så accepterar de 
passiva social närhet. Att initiera social kontakt görs inte, men de avskärmar sig inte 
heller från andra. De har även lättare för att ha ögonkontakt om de påminns om detta, 
till skillnad från de avskärmade. Av alla människor med autism så är de passiva i all-
mänhet de som har minst beteendeproblem, denna typ av social funktionsnedsättning 
är dock inte speciellt vanlig. 
 
De som tillhör den aktiva och udda gruppen kan själva initiera social kontakt, främst 
till de som bestämmer framför sina jämnåriga. Sättet de gör det på kan uppfattas som 
underligt, då det ofta handlar om att ställa krav eller att tjata om sina egna behov. De 
bryr sig inte om andra människors behov eller känslor. Ögonkontakten är dålig för 
vissa, men däremot handlar det om att de inte vet när ögonkontakt skall tas eller av-
brytas och inte om att de inte vill ha ögonkontakt. Den sociala interaktionen för denna 
grupp är ofta att fysiskt hålla eller krama en annan person, ofta för hårt. Denna grupp 
kräver ganska mycket uppmärksamhet, och kan bli aggressiva eller annat besvärliga 
om de inte får det de kräver.  
 
Till skillnad från de tidigare tre grupperna så syns den nästkommande endast i hög 
tonårs- eller vuxen ålder. Det är den överdrivet formella, högtravande gruppen och 
gäller främst de som är mer högfungerande och har en högre nivå av språkbruk. Dessa 
personer ses som överdrivet artiga och anstränger sig mycket för att uppföra sig väl 
och håller sig strikt till regler för social interaktion för att smälta in. Egentligen förstår 
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de ofta inte reglerna och har mycket svårt att anpassa sig till nya situationer där ett 
beteende skall skifta. 
 
Dessa undergrupper har alla en önskan om att vara snäll och att få hjälpa till, men av-
saknaden för att förstå andra människors känslor och tankar är väldigt uppenbart för 
alla olika grupper (Wing, 2012). 
 
Det Wing (2012) pekar på är att kraven gällande sociala interaktioner inte är anpas-
sade för personer med autism vilket innebär att det behövs verktyg för att underlätta 
denna interaktion för personer med en nedsatt interaktionsförmåga. Kommunikativa 
verktyg kan vara en stor del till att interaktionsförmågan stärks vilket är en av huvud-
frågorna att undersöka i denna studie. 

3.1.2 Nedsättningar i kommunikationsförmågan 
Att sent utveckla tal och kommunikationsförmåga är väldigt vanligt när det gäller per-
soner med autism. En del personer utvecklar ett bra tal medan andra kan förbli 
stumma under hela livet (Wing, 2012). En del av de som är ”stumma” kan kanske inte 
kommunicera med ord, men kan fortfarande göra exempelvis djurläten och få ut ett 
fåtal ord någon gång ibland, men utvecklar inte den kommunikativa förmågan mer än 
så. 
 
”Ekotal” är ett begrepp som används ofta när man talar om den kommunikativa för-
mågan hos personer med autism, det är nämligen ofta så talet börjar utvecklas (Wing, 
2012). Det handlar om upprepningar av ord och ibland hela fraser, själva betydelsen 
av det som sägs uppfattas dock inte. En del fraser eller ord kan upprepas vid ett senare 
tillfälle, fördröjt ekotal, och kan även användas i ett korrekt sammanhang, till exempel 
när man vill ha något. Att exempelvis be om något att dricka kan vändas om till ”vill 
du ha juice?”, för det är så personen hört det när den själv vill ha något att dricka 
(Wing, 2012). En del fraser kan finnas med för att beskriva något de ser. Istället för 
att använda det korrekta ordet så har personen ett eget sätt att benämna föremålet. 
Wing (2012) tar upp exemplet med att en mamma tappat en kastrull och sagt ”nu är 
det kokta fläsket stekt”, varav barnet som har autism då börjar kalla kastrull-liknande 
föremål för ”fläsk”. 
 
Ekotal är som sagt det som startar utvecklingen av talet, och vissa stannar där medan 
andra går vidare till nästa stadie menar Wing (2012). Det stadiet innebär att ett barn 
kan komma på ord själv, och senare även fraser. Det kräver många gånger stor an-
strängning att komma på en hel mening på egen hand och kan brista i grammatik och 
ordbetydelse. Vissa svårigheter gällande meningsuppbyggnad grundar sig i att inte ha 
förståelse för ord så som ”på”, ”i” och ”under”. En mening om att åka till en affär kan 
då bli ”åka affär”. De barn och vuxna som utvecklar ett tal är sällan konverserande 
utan repetitivt (Wing, 2012).  
 
Förmågan att tala binds ihop med problematiken att förstå betydelsen av olika ord och 
meningar, och på så sätt kommer vi in på förståelsen av talat språk. Denna förståelse 
varierar lika mycket som användningen av talet själv (Wing, 2012). Ögonen är ofta en 
stor del i att försöka förstå en situation, och därav kan det uppfattas som att personen 
med autism förstår mer än hen i själva verket gör. De flesta förstår åtminstone lite ta-
lat språk, men då handlar det exempelvis om namn på föremål eller enkla instruktion-
er. Dilemmat är att det är svårt att urskilja vad som är förståelse och vad som är giss-
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ning (Wing, 2012). 
 
Förvirring kan uppstå på grund av att ett föremål har flera olika benämningar och att 
innebörden för ordet då inte förstås förklarar Wing (2012). Ord som även låter lika-
dant men har olika betydelse kan skapa förvirring och missförstånd, och ibland kan 
det hända att personen endast reagerar på ett par ord i en mening och därav ger me-
ningen en annan betydelse (Wing, 2012). Oavsett hur välutvecklat språket kan vara så 
karaktäriseras autism av att tolka saker bokstavligen. Uttryck som används för att be-
skriva vad någon skall göra kan orsaka oro och till och med skräck. Ett exempel Wing 
(2012) använder är först en pojke som blir ombedd att torka av en tekanna på utsidan 
och inte på insidan. Pojken går då ut utanför huset och torkar av tekannan. Eftersom 
saker tas bokstavligen skall man då vara försiktig med uttryck som ”tappa hakan” el-
ler ”kasta ett öga på”, eftersom dessa uttryck inte blir förstådda från människor med 
autism menar Wing (2012). Därav är även förståelsen för skämt med dubbeltydighet 
svår eller icke existerande. De förstår inte varför ett skämt är roligt, trots att de ibland 
kan försöka få till ett själva. 
 
Tal är ett av många sätt att kommunicera med andra människor. Gester, ansiktsut-
tryck, kroppshållning är det som vi kallar för icke-verbal kommunikation (Wing, 
2012). Det används för att förstärka talet, eller för personer med andra funktionsned-
sättningar som påverkar talet att använda det som sitt sätt att kommunicera. De flesta 
med autism, innan de utvecklat ett talspråk, visar vad de behöver genom att dra i och 
placera en människas hand på det de vill ha (Wing, 2012). För att peka används till en 
början hela handen, och bara det tar lång tid att lära. Att skaka på huvudet och nicka 
är enkla gester som de flesta barn lär sig men barn med autism kommer ofta inte 
mycket längre än så i att gestikulera. En del vuxna kan använda armarna för att gesti-
kulera, men har sällan ett samband med vad de säger menar Wing (2012). Med tiden 
kan barn med autism lära sig att förstå innebörden av enklare gester och uttryck, och 
det kan verka som att de förstår mer av det som sägs än vad de faktiskt gör, eftersom 
rörelser och uttryck blir ledtrådar till vad någon försöker få fram (Wing, 2012). 
 
Att lära sig förstå vad varje individ menar med olika uttryck, fraser och gestikulation-
er är viktigt för att kommunikationen skall vara ömsesidig. Denna tolkning av Wing 
(2012) ligger till grund för en del av studiens innehåll då kommunikationen ser olika 
ut för olika personer, och upplevs olika av olika personer. 

3.1.3 Nedsättningar i förmågan att fantisera 
Låtsaslek och fantasilekar utvecklas inte på samma sätt för barn med autism som det 
gör för andra barn menar Wing (2012). Deras lekar är ofta repetitiva och att använda 
föremål och leksaker är mer för sinnesförnimmelse mer än något annat. Lekarna kan 
vara påhittade på egen hand och verkar trovärdiga, men längre iakttagelser av lekarna 
visar att det är samma händelseförlopp som spelas ut om och om igen (Wing, 2012). 
Att leka med andra barn händer sällan, och händer det vill ofta barn med autism att 
andra barn skall vara delaktiga i samma repetitiva lek som de själva. Att leka med i 
andra barns fantasilekar är sällsynt, de kan vilja delta men vet inte hur (Wing, 2012). 
Barn leker ofta genom att låtsas vara något annat, exempelvis ett djur. Ett märkligt 
drag kan vara att barn med autism snarare blir till djuret istället för att låtsas vara det 
(Wing, 2012). 
 
Att höra sagor och musik kan vara kul för de flesta, men då är det samma saga och 
samma musik som de vill lyssna till menar Wing (2012). Det kan till och med märkas 
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om personen med autism saknar ett ord i sagan, och trots att de inte kan med fantasi 
förstå sagan så kan de fortfarande ge utdrag ur den med exakta ord. Kreativ fantasi är 
ett nöje för människor. Dock försvinner det nöjet för personer med autism, och gläd-
jekällorna kommer från deras egna specialintressen (Wing, 2012). 
 
Glädjekällor menar Wing (2012) kommer från speciella intressen som varje individ 
har. Då glädje kan vara en stor komponent till att vilja kommunicera och interagera 
med andra är det något som behövs uppmärksammas, speciellt för personer med aut-
ism där kommunikationen ofta är problematisk. Detta handlar även det om vad för 
slags verktyg som kan användas för att framhäva intressen och saker som är roliga för 
varje individ, vilket är en viktig del i denna studie. 

3.2 Olämpligt beteende och hantering av beteendet 
Hos personer med autism är det vanligt med olämpligt beteende, eller problembete-
ende säger Wing (2012). Detta beteende kan grunda sig i flera olika saker, ofta i 
rädsla och förvirring i situationer de inte känner igen, att de störs i de rutiner som de 
har, svårigheten med sociala regler, känslighet mot sensoriska stimuli, exempelvis för 
höga ljud eller för mycket folk. De vill hålla sig till deras valda aktivitet utan att se till 
konsekvenserna (Wing, 2012). 
 
De flesta barn med autism kan inte ljuga. De ser inte anledningen till att göra det, och 
de saknar i sig förmågan att göra det på grund av språksvårigheter och brist på idéer 
menar Wing (2012). Om en person med autism skulle börja ljuga så är det lätt att se 
igenom efter som det inte görs med samma subtilitet som andra personer använder 
(Wing, 2012). 
 
Raseriutbrott kan ta form i att bita, riva eller utför andra aggressiva handlingar, an-
tingen mot sig själv eller andra. Detta beteende är vanligt hos personer med autism 
(Wing, 2012). Att hantera denna typ av utbrott gör man bäst genom att försöka se 
grunden till att det sker, dock kan dessa orsaker vara svåra att identifiera menar Wing 
(2012). Att försöka se till situationer som utgör utbrott kan vara bra för att se om det 
finns ett speciellt mönster i beteendet. Att metodiskt skriva anteckningar kan vara väl 
värt ansträngningen om det hjälper att identifiera orsaker. Det är viktigt menar Wing 
(2012) att försöka utesluta dessa orsaker eller faktorer som framkallar utbrott när de 
blivit kända. Om en faktor inte kan uteslutas så kan faktumet att man vet att det kan 
framkalla ett utbrott hjälpa till att hantera reaktionerna när de uppstår. Om en sådan 
situation uppstår är ett lugnt bemötande viktigt för att hejda det som händer och för-
söka flytta personen ifrån platsen där reaktionen kom och få in denne i en ny aktivitet 
(Wing, 2012). Alla personer som har hand om personen måste samarbeta för att kunna 
förebygga och förbereda för om sådana situationer uppstår, inte minst fysisk aggress-
ion gentemot andra människor (Wing, 2012). 
 
Den oftast förekommande orsaken till att det uppstår en olämpligt beteende är när 
dagliga aktiviteter och rutiner bryts förklarar Wing (2012). Förvirring och rädsla är 
två orsaker till att det kan uppstå en negativ reaktion till något, och uppstår ofta vid 
obekanta situationer och händelser. Struktur, organisering och förutsägbarhet är tre 
viktiga faktorer i miljö och dagliga rutiner (Wing, 2012). Personer med autism har 
inte förmågan att bearbeta information och därav uppstår förvirring och rädsla i en 
värld som är oförutsägbar menar Wing (2012). 
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Att inte kunna ge uttryck för vad man känner eller vad man behöver är också en orsak 
till att utbrott uppstår förklarar Wing (2012). Även en bristande förmåga att förstå 
tröst, förklaringar och instruktioner skapar en oro. Därför behöver kommunikations-
nivån anpassas till individen för att vara säker på att personen förstår (Wing, 2012). 
Miljön måste även den anpassas till individen så att inte utbrott uppstår på grund av 
överkänslighet, exempelvis högt ljud och starkt ljus. Detta gäller även för fobier eller 
rädslor för saker. Att ställa krav på en person som inte har förmågan att klara av det 
måste undvikas till största möjliga mån förklarar Wing (2012). Man bör även vara 
medveten om att sjukdom, smärta och obehag kan vara svårt att uppfatta, men det kan 
också vara en stor orsak till ett utmanande beteende (Wing, 2012). 
 
Ett så kallat olämpligt beteende uppstår enligt Wing (2012) vid exempelvis missför-
stånd, förvirring och krav. Det behövs därför sätt att hantera beteendet, eller en för-
måga att lösa problem när de uppstår genom att vara beredd på att vissa delar i varda-
gen kan vara utlösande faktorer. Detta är en stor del av hur kommunikationen funge-
rar och hur problemlösningen ser ut med liknande problematik som Wing (2012) be-
skriver, vilket även är en viktig del för studiens syfte. 

3.3 Kommunikation, normer och samspel 
Maktförhållanden och utbytesrelationer menar Endahl och Larsson (2006) är starkt 
bundet till föreställningar och förväntningar människor har om sig själva och om 
varandra, och deras kapacitet. Kommunikation måste ske i överensstämmelse med 
normer och det är igenom detta vi uppnår ett visst samförstånd menar Engdahl och 
Larsson (2006).  
 
Socialt samspel har ett grundläggande villkor – ömsesidig förståelse. Samförstånd är 
en slags kanal för sociala processer, och Mead (1995) menar att agera socialt utan 
förmåga att kommunicera med andra knappast är möjligt. Människor reagerar inte 
bara på andra människor utan förstår även varandra. Detta är enligt Mead (1995) vad 
kommunikation innebär. För att vi skall kunna förstå varandra måste ord och gester 
tolkas på samma sätt av flera människor, vilka Mead (1995) valt att kalla för signifi-
kanta symboler. 

3.3.1 Symbolisk interaktion 
Herbert Blumer gav upphov till termen symbolisk interaktion, och år 1969 utformade 
Blumer tre grunder för denna teori (Henry Egidius, 2008). 
 
1. Människor behandlar saker och ting utifrån den innebörd och mening, som de har 

för dem.  
2. Saker och ting får sin mening genom socialt samspel. 
3. Den mening som saker och ting har, förändras genom de tolkningsprocesser, som 

kommer till stånd i mötet mellan individerna och tingen.  
 
Vi har lärt oss att lägga en viss mening i gester, minspel, ord och andra symboler som 
vi använder för att samspela med andra människor. I samspelet med andra formar vi 
oss själva – sättet att tänka, känna och vara – enligt de innebörder de olika symboler-
na har i olika situationer. Genom att förstå vår omgivning enligt tolkningar av det som 
händer i vår sociala miljö förenas vi med den, och den med oss (Egidius, 2008). Blu-
mers resonemang enligt Engdahl och Larsson (2006) beskriver att det inte är regler 
som skapar och upprätthåller samspel utan att det är de sociala processerna. 
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Jürgen Habermas utvecklade en teori om kommunikativt handlande som i samband 
med symbolisk interaktionism visar hur samspel mellan människor skapar uppfatt-
ningar och ställningstaganden, snarare än reflektion på egen hand. För ett sådant sam-
spel krävs enligt Habermas kommunikativ kompetens. Samhället är fyllt av gruppin-
tressen som ofta styr över vår förmåga att granska tankegångar, och för att ha den 
kommunikativa kompetens som Habermas talar om behöver vi vara befriade från 
dessa styrningar (Egidius, 2008). 
 
Vi har förväntningar på kommunikation. Vi vänjer oss vid hur man använder olika 
kommunikationssätt, eller symboler, och det menar Engdahl och Larsson (2006) för-
svårar samspelet mellan människor. För att kommunikation skall ske utan problem 
behöver vi befrias från förväntningar vi har på oss själva och andra i sociala interakt-
ioner. Det är när någon bryter mot det som vi ser som ”naturligt” i samspel, eller när 
vi hamnar i okända miljöer, som vi först känner vikten av de skapade gemensamma 
situationsdefinitioner vi har är för det sociala livet (Engdahl och Larsson, 2008). 
 
Förväntningar och samförstånd är delar som både Engdahl och Larsson (2006), Mead 
(1995) och Egidius (2008) beskriver som viktiga komponenter i kommunikationsför-
måga. Dessa delar har även betydelse för vad som undersöks i denna studie, upplevel-
ser av kommunikation med personer som har autism och därav en nedsatt förmåga i 
kommunikation, och de saker som hör samman med detta.  
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4 Metod 
4.1 Forskningsmetod 
Den valda forskningsmetoden för denna studie är en kvalitativ metod. Kvalitativ me-
tod är enligt Ritchie, Lewis, McNaughton Nicholls & Ormston (2014) ett brett spekt-
rum av strategier och metoder inom olika forskningsdiscipliner. Kvalitativ forskning 
beskrivs på en generell nivå som ett naturalistiskt, tolkande förhållningssätt vars ar-
bete går ut på att undersöka fenomen från insidan (Ritchie et al., 2014). Det är delta-
garna i undersökningen vars perspektiv och upplevelser blir utgångspunkter för studi-
ens innehåll menar Ritchie et al. (2014).  
 
Att en kvalitativ metod använts grundar sig i att syftet med denna studie är att under-
söka hur kommunikation med personer med autism kan upplevas av personal på 
gruppboenden. Det är alltså intervjupersonernas perspektiv som är viktigt för studien, 
och det är deras upplevelser som skall användas som resultat. Därför är kvalitativ me-
tod den forskningsmetod som är mest relevant för att uppfylla studiens syfte. 

4.2 Forskningsansats 
Induktion och deduktion är två olika tolkningar av relationen mellan teori och empiri 
(Bryman & Bell, 2005). Induktion beskrivs utifrån Bryman & Bell (2005) som så att 
det är empiri som skapar teori och att deduktion är motsatsen genom att det är utifrån 
hypoteser och teorier som man samlar empiri. Däremot beskriver Alvesson & Sköld-
berg (2008) en tredje ansats – den abduktiva. Abduktiv ansats beskrivs som en bland-
ning av induktion och deduktion som tillåter forskaren att under processens gång till-
föra nya upptäckter för studien (Alvesson & Sköldberg, 2008). Det är  
 
Problemområdena i denna studie angrips med hjälp av en abduktiv ansats vilket inne-
bär att det under processens gång kan komma att tillföras nya iakttagelser i studien. 
Den abduktiva ansatsen ansluter sig även väl till det hermeneutiska synsättet, som Al-
vesson & Sköldberg (2008) beskriver som att kunskap växer fram. Det innebär att 
forskaren börjar vid en viss punkt som sedan kan utvidgas till nya perspektiv och ny 
kunskap (Alvesson & Sköldberg, 2008). För denna studie innebär en adbuktiv ansats 
att det är intervjupersonernas perspektiv som står i fokus och att det är dessa som ut-
vecklar studien, för den framåt och öppnar upp för nya förståelser och synvinklar för 
att en djupare förståelse för problemområdena skall vara möjlig. 

4.3 Urval 
Målgruppen för denna studie är professionella som arbetar med personer med autism 
på gruppboenden. Det första steget i urvalet var att kontakta enhetschefer på olika bo-
enden i två olika kommuner. Valet av gruppboende fick sedan limiteras till ett grupp-
boende i en kommun i västra Sverige. Enhetschefen på boendet skickade ut det mail-
utskick som var skrivet för denna studie med beskrivning av studiens syfte och inne-
håll. 
 
För att uppfylla syftet för studien valdes ett målinriktat urval för att personer relevanta 
för forskningsprojektet skulle deltaga (Bryman, 2011). Den målinriktade ansatsen an-
vändes således för att hitta ett gruppboende som arbetar med personer med autism. 
För att finna deltagare gjordes även ett bekvämlighetsurval vilket innebär att tillgäng-
liga personer blev deltagande i studien (Bryman, 2011). De två personer som deltog i 
studien arbetade båda på valt gruppboende. Intervjuperson 1 hade när intervjun gjor-
des jobbat i 14 år på olika gruppboenden med både lågfungerande och högfungerande 
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personer. Samma person utbildar sig just nu till, och arbetar som, stödassistent och är 
kontaktperson för en av brukarna på boendet. Intervjuperson 2 hade arbetat i 8 år och 
arbetar som stödassistent och även som kontaktperson. 

4.4 Undersökningsinstrument 
 
Semistrukturerad intervju 
Att använda en semistrukturerad intervjuform innebär att det finns förutbestämda te-
man som skall beröras under intervjuns gång (Bryman, 2011). Som forskare finns 
alltså möjligheten att föra intervjun på ett induktivt och följsamt sätt utifrån intervju-
personens svar. Eftersom fokusområdet för studien är att undersöka upplevelser av 
kommunikation i samband med autism hjälper en semistrukturerad intervjuguide att 
hålla fokusen till området men tillåter fortfarande forskaren att vara flexibel i förhål-
lande till intervjupersonens svar. Intervjun kan röra sig i olika riktningar på grund av 
dessa och det anses ge en djupare förståelse i intervjupersonernas upplevelser (Bry-
man, 2011). Att ha möjlighet att vara flexibel till intervjupersonerna svar var en an-
ledning till att en semistrukturerad intervjuform valdes. Utöver detta var det viktigt att 
kunna ha en struktur över intervjun för att de relevanta områdena för studien skulle 
beröras. Detta gjordes med hjälp av en intervjuguide med både teman och ett antal 
frågor nedskrivna. De teman som var valda till intervjuguiden var utformade utifrån 
studiens frågeställningar. Temana blev således ”arbetet på gruppboendet”, ”kommu-
nikation och verktyg” samt ”problem med kommunikation”. 
 
4.5 Genomförande 
 
Intervjuförfarande 
Intervjuerna gjordes över telefon med personal på ett gruppboende i västra Sverige, 
som fortsatt i studien kommer att kallas för Gruppboendet. Intervjuerna hölls ett av-
skilt rum för att kunna tala öppet utan att skada sekretessen.  
 
Trots viss förförståelse om Gruppboendet skulle intervjupersonernas upplevelser vara 
i fokus och intervjun skulle ej upplevas som en dialog mellan kollegor. I första inter-
vjun klargjordes detta på en gång i introduktionen till intervjun, att utgångspunkten i 
intervjun skulle vara endast intervjupersonens egna upplevelser för att intervjun ska 
bli så öppen som möjligt. Det blev en öppen intervju med långa svar från intervjuper-
sonen vilket även resulterade i många följdfrågor. Det var väl reflekterade svar trots 
att intervjuguiden ej skickades ut innan intervjun. I andra intervjun blev det inte lika 
tydligt framlagt om de förförståelser som finns och att intervjupersonen i största mån 
skulle bortse från detta vilket intervjupersonen tog upp efter första frågan. Det klar-
gjordes då och därefter upplevdes intervjun som mer öppen med mer välutvecklade 
svar. Intervjuerna tog ungefär 40 minuter vardera. 
 
Båda intervjupersonerna upplevdes som genuint intresserade och var väldigt upp-
muntrande till ämnet. Den ena uttryckte efter intervjun att det kändes viktigt även för 
denne att få reflektera över de här sakerna så att man som personal inte tappar bort sig 
i rutiner och annat som kan bli inövat. 

4.6 Bearbetning och analys av material  
 
Transkribering 
Efter intervjuerna avlyssnades inspelningarna och intervjuerna transkriberades så 
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snart intervjuerna var slutförda. För att förenkla transkriberingsprocessen användes ett 
transkriberingsprogram kallat InqScribe. Det gav möjligheten att ha mer kontroll i 
processen eftersom både skrift och ljud finns i samma program. 
 
Nästan allt från inspelningen skrevs ut ordagrant, undantag gjordes när det handlade 
om saker som inte var relevanta för frågan, för att göra transkriberingen av intervjun 
tydligare inför kodningen. Namn, och förkortningar på namn, skrevs om till kodnamn 
eller till en ”neutral” benämning – exempelvis att en förkortning av ett personnamn 
blev ”en av brukarna”, och gruppboendets namn är utbytt till Gruppboendet – just för 
att inte avslöja personers identitet. 
 
Analysmetod 
Vid analys av det insamlade materialet används en kvalitativ innehållsanalys. Det är 
en grundläggande form av innehållsanalys inom kvalitativ forskning där forskaren 
kodar, finner teman, underkategorier och söker efter mönster i intervjuerna. Ibland har 
strukturen för analysen ändrats om, dock har alla steg funnits med. Första kodningen 
gjordes genom att markera nyckelord i svaren på frågorna. Vissa kodningar kunde 
vara ett ord medan andra kunde vara en mening. Detta gjordes för att viktiga saker i 
svaren inte skulle falla bort på grund av att kodningen blivit otydlig. Det gjordes även 
en andra kodning av transkriberingen för att se till att ingen information som var rele-
vant för studien skulle falla bort. Att läsa transkriberingarna två gånger gav en större 
förståelse vad som sagts i intervjun och detta tydliggjorde även intervjupersonernas 
perspektiv. 
 
Efter kodningen hittades återkommande likheter i kodningarna. De kodningar som var 
relevanta att ha med för varje tema i intervjun markerades och några av dessa blev till 
slut kategorier och underkategorier. Eftersom den använda intervjuguiden var semi-
strukturerad så fanns redan ett antal teman för att hålla strukturen under intervjun och 
dessa kom även att bli tre av huvudkategorierna i resultatet – ”kommunikation och 
verktyg”, ”påverkande faktorer” och ”problem med kommunikation”. Den huvudka-
tegori som lades till under analysen av det insamlade materialet var ”att lära sig 
kommunicera”. De underrubriker som finns med i studien är däremot alla skapade 
efter dataanalysen. 

4.7 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Inom kvalitativ forskning menar Bryman (2009) att reliabilitet står för studiens pålit-
lighet. I denna studie om autism och kommunikation har reliabiliteten försökt uppnås 
genom att tydligt förklara alla delar och moment som funnits med i studien. Validitet 
handlar i kvalitativ forskning om att öka tillförlitlighet och överförbarhet (Bryman, 
2009). För att dessa två delar skall uppnås har forskaren i denna studie informerat in-
tervjupersonerna om de forskningsetiska kraven samt haft ett kritiskt förhållningssätt 
till de olika tillvägagångssätten i studien. Intervjupersonerna blev även under inter-
vjuerna tillfrågade att ta del av materialet för att bekräfta eller dementera (Bryman, 
2009) men på grund av tidsbrist från båda håll utbyttes ej materialet. Konsekvenserna 
av detta kan exempelvis innebära feltolkningar av forskaren. 
 
Det bör diskuteras huruvida kvalitativ forskning kan överföras till en bredare slutled-
ning (Ritchie et al., 2014), och det är viktigt att reflektera kring om kvalitativa studier 
är utformade och genomförda på ett sådant sätt att den insamlade datan kan generali-
seras till ett mer omfattande perspektiv (Ritchie et al, 2014). Det boende som inter-
vjupersonerna arbetar på faller under lagen om stöd och service till vissa funktions-
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hindrade, förkortat LSS, (SFS 1993:387). Arbetssätt och värdegrund för boendet kan 
därav eventuellt vara representativt för ett bredare omfång av gruppboenden i Sverige 
som faller under LSS (SFS: 1993:387). Någon generalisering av de två intervjuperso-
nernas upplevelser kring autism och kommunikation går dock inte att göra då det är 
ett för begränsat antal perspektiv i jämförelse med hur många boenden och anställda 
det finns i Sverige. 
 
Någon pilotstudie utfördes inte i denna studie främst på grund av tidsbrist men även i 
brist på intervjupersoner. Pilotstudier skall helst göras enligt Bryman (2011) för att 
kunna kontrollera intervjufrågornas relevans och hållbarhet. För att upprätthålla nå-
gon slags relevans och hållbarhet i intervjufrågorna har intervjuguiden setts över ett 
flertal gånger innan intervjuerna och redigerats i den mån det behövts. Hade en pilot-
studie utförts skulle eventuellt en del frågor setts över på nytt för att undvika en del 
upprepningar. 

4.8 Etiska överväganden och forskningsetiska krav 
Det främsta etiska övervägandet i denna studie har varit kopplingen mellan forskare, 
intervjupersoner och gruppboende. Då det finns en tidigare koppling emellan dessa tre 
komponenter har de forskningsetiska kraven var mycket viktiga för att tydliggöra re-
lationen mellan forskare och intervjupersoner. 
 
De forskningsetiska krav som studien utgått ifrån är Alan Brymans (2011) fyra krav 
vid samhällsvetenskaplig forskning. Vid utskick till personalen på Gruppboendet 
framgick vissa delar av de forskningsetiska kraven men de fyra förtydligades vid in-
tervjutillfällena. 
 
Informationskravet innebär enligt Bryman (2011) att forskningspersonerna som in-
går i arbetet skall veta att deltagandet är frivilligt, och att de har rätt att avbryta sin 
medverkan om de vill. Samtyckeskravet täcker att forskningspersonerna själva be-
stämmer över sin medverkan. Dessa två krav var uppfyllda redan när intervjuperso-
nerna tackade ja till intervjun, då det redan i mailutskicket var med att det är helt upp 
till dem själva om de vill medverka eller inte. Konfidentialitetskravet betyder att 
personuppgifter skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dem. 
Det som gjorts för att uppfylla detta krav är att fingera namnen på personer och bo-
ende redan under transkriberingen, och även att inspelningarna av intervjuerna rade-
rades efter transkriberingen. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in 
endast får användas för forskningsändamålet. För att uppfylla nyttjandekravet har in-
formationen från de två intervjupersonerna inte använts för något annat än denna stu-
die. 
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5 Resultat 
De teman som är valda i resultatet rör alla kommunikation och hur personalen på 
Gruppboendet arbetar. Temana består sedan av vissa underrubriker som finns med för 
att tydliggöra olika aspekter på temat.  

5.1 Kommunikation och verktyg 
Det finns inte många framtagna verktyg för att kommunicera med personer som har 
svår autism. Det personalen på Gruppboendet främst arbetar med är bildscheman i 
form av både pictogrambilder och vanliga fotografier. Detta använder personalen för 
två av brukarna där det är viktigt att ha en tydlig och synlig struktur för dagen berättar 
intervjupersonerna. 
 
Ett nytt verktyg som har börjat användas på Gruppboendet är iPad i samband med ap-
pen Widgit Go SE. Det finns 13 000 bilder att använda sig av i appen som även kan 
stödjas av en talsyntesröst som uppläser vad det är för aktivitet, känsla eller annat som 
är markerat i appen förklarar intervjuperson 1. Om det exempelvis är dags för prome-
nad tar personalen fram bilden på iPaden och visar för personen, och då säger en röst 
”promenad” i appen. Det enda problemet med denna app är att individen som perso-
nalen använder iPaden för inte riktigt verkar förstå syftet, eller inte verkar bryr sig om 
iPaden i det syftet menar intervjuperson 1. En spekulation från en av intervjuperso-
nerna var att han redan vet så väl vad det är som gäller, och därför gör inte iPaden nå-
gon skillnad. Personalen kan ju inte heller tvinga på dessa verktyg på de boende, så 
istället försöker de uppmuntra och göra kommunikation roligt för brukarna förklarar 
intervjuperson 1. 
 
En av individerna på boendet har svårt för att vänta berättar intervjuperson 2. Han för-
står inte varför han måste vänta, och det leder ofta till konsekvenser. För att minska 
personens ångest i samband med väntan så använder personalen timstockar, ägg-
klockor och tidtavla. Tidtavlan är den som används mest, den visar vad klockan är i 
en lodrät linje, och det är även på den som man då sätter upp bilder på aktivitet förkla-
rar intervjuperson 2. Exempelvis om det är promenad klockan 17 så sätter personalen 
upp bilden för promenad på tidslinjen där det står 17. Det är inte alltid verktygen hjäl-
per till att minska ångesten och då måste personalen vara flexibel och påskynda det 
som kanske skulle gjorts innan promenaden; 
 

”Hålla sig lugn, och det är viktigt att veta vad det är man ska göra. Hålla sig 
till planen fast ändå vara flexibel, man kan inte sätta kraven alltför höga.” (In-
tervjuperson 2) 

 
En del av att kommunikationsproblemen som kan uppstå i samband med autism är 
exempelvis svårighet att uttrycka vad man vill, att göra val och så vidare. Det är något 
som personalen på Gruppboendet försöker arbeta med dagligen och har nu börjat testa 
en ny metod för att hjälpa individerna på boendet att visa vad de vill göra och vad de 
tycker är roligt förklarar båda intervjupersonerna. Det kallas för ”aktivitetsmapp”, där 
kan personalen sätta upp bilder på aktiviteter och tillsammans med aktiviteterna sätter 
de upp uttryckssymboler, exempelvis glad eller ledsen, för att brukarna skall kunna 
visa vad för aktivitet de tycker är rolig och inte. 
 
Eftersom det inte finns så många olika verktyg för kommunikationen efterlyser perso-
nalen hjälp. När de fick tillgång till Widgit Go SE så var det tack vare att personalen 
hade sökte hjälp hos chefen, som kontaktade habiliteringen i en större stad nära boen-
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det berättar intervjuperson 1. Nu träffar kontaktpersonerna för den specifika individen 
habilitering och logoped var fjärde månad för att se hur det går med det nya verktyget. 
 
Att ta fram nya verktyg är inte heller det lättaste. Intervjupersonerna berättar att per-
sonalen försöker tänka utifrån brukarnas behov och utnyttja tidigare kunskaper och 
utveckla utifrån det. De får gå olika kurser för att hela tiden kunna utveckla och göra 
saker bättre, prata med andra verksamheter och ha kontakt med arbetsterapeuter. Kun-
skap från andra är viktigt menar intervjuperson 2. Oftast är det personalen som måste 
uppmärksamma att de måste hitta något nytt sätt att kommunicera med brukarna, och 
på så sätt få hjälp från andra håll. 

5.2 Att lära sig kommunicera 
Att arbeta med personer med autism medför att lära sig kommunicera på helt nya sätt. 
Det är viktigt att låta det ta sin tid, att lära sig vara säker på scheman och aktiviteter, 
och se mönster eller specifika beteenden förklarar både intervjuperson 1 och 2. Det är 
som ny personal påfrestande i början då det är mycket information som skall lagras om 
flera olika personer och olika sätt att göra saker säger intervjuperson 1. Det som är 
viktigt att komma ihåg är att personalen som redan finns hjälper då de lär ut sina sätt 
och trick för att underlätta arbetet och kommunikationen med brukarna.  
 

”Som ny personal tycker jag att man ska lyssna på personalen som är där liksom, 
är aktiv i att lagra så mycket information som möjligt, det är ju som korvstopp-
ning, det är så mycket information och bredvidgångar, pärmar som ska läsas och 
allt möjligt så jag fattar att det är så mycket att ta in, men att man i största möj-
liga mån kan lyssna på personalen, och försöker göra så bra som möjligt och jät-
tegärna kommer med nya förslag om det är att man har några, det är ju bara bra 
och roligt.” (Intervjuperson 1) 

5.2.1 Förtroende, trygghet och acceptans 
De tre orden ”förtroende”, ”trygghet” och ”acceptans” nämndes av båda intervjuper-
sonerna. Något som är viktigt att komma ihåg som ny personal är att personer med 
autism inte alltid, sällan faktiskt, accepterar en person på en gång berättar intervjuper-
son 1. Intervjupersonen fortsätter att berätta om hur en ny personal lättare kan vinna 
förtroendet från brukarna; 
 

”Här är det nog så mycket att man visar, de testar gärna, våra killar ligger på 
ganska låg nivå och testar gärna det här med att bryta schemat för att kanske få 
saker de normalt sett bara får på fredagar eller så där. Och då kan det nog vara 
ganska bra för ens egna skull att stå på sig och veta att jag vet vad som gäller, 
och jag vet dina rutiner och att man visar det… Då tror jag att man snabbare blir 
accepterad och att man inte pratar för mycket i början skulle jag vilja säga.” (In-
tervjuperson 1) 

 
Anledningen till detta är inte helt säker, men det man kan tyda är att de testar för att se 
om du som personal vet vad som gäller, och om de kan lura dig förklarar intervjuper-
son 1. De måste då veta att du som personal vet vad som gäller och inte bryter schemat 
för den specifika personen, och håller man fast vid det blir de ingungade i en slags 
trygghet berättar intervjuperson 1. 

5.2.2 Rak kommunikation 
 
”Vi uppfattar det som lite otrevligt kanske om någon är väldigt rak och hård, det 
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gör inte personer med autism för dom läser inte av kroppspråk eller tonläge, utan 
dom hör bara det dom skall göra ungefär.” (Intervjuperson 1) 

 
Som intervjupersonen förklarar har personer med autism ofta svårt för ironi och sar-
kasm eftersom de inte läser av tonlägen och kroppsspråk på samma sätt personer som 
inte har autism gör. Det måste vara rak kommunikation för att man skall slippa even-
tuella missförstånd och för att individerna skall känna sig trygga. Däremot går det att 
skämta med vissa personer som har autism menar båda intervjupersonerna. Det är inte 
något som är rekommenderat till en början, innan man som ny personal lärt känna in-
dividerna man arbetar med. När man väl kommit in i deras sätt att vara så går det fak-
tiskt att få fram skämt – om det är på deras nivå; 
 

”Det finns ju vissa som kan skämta och tycker det är roligt, men då får man 
lägga skämten på deras nivå, inte att det är en tysk, en norrman och bellman som 
går in på en pub, det är ju inte dom skämten direkt utan det är mer på deras 
nivå.” (Intervjuperson 1) 

 
Kallprat är något som intervjuperson 1 också menar är något man kanske skall hålla 
sig ifrån eftersom personer med autism inte ser syftet i att prata om vädret eller hur 
det går på jobbet. För att personer med autism skall kunna uppskatta kommunikation 
måste även det vara på deras nivå, exempelvis att prata om saker som de finner till-
fredsställande förklarar båda intervjupersonerna. 

5.3 Påverkande faktorer 
 
5.3.1 Inre- och yttre faktorers påverkan 
Att veta vad som påverkar kommunikationen för personer med autism går bara att 
spekulera i. När det handlar om personer med svår autism är det desto svårare att veta 
vad det är som kan störa eller hjälpa eftersom att till och med uttrycka smärta eller 
vad man vill göra är problematiskt. 
 

”Sjukdomen i sig påverkar ju mycket. Att dom inte har den funktionen, att dom 
inte kan kommunicera, eller har talet överhuvudtaget.” (Intervjuperson 2) 

 
Dagsform kan ses som en inre faktor och kan påverka kommunikationen mycket me-
nar intervjuperson 2. Har en person en dålig dag så blir kommunikationen ”lägre”, 
alltså att man inte kommunicerar lika mycket. Att kommunikationen blir låg handlar 
även om att personal undviker att säga och göra allting som inte är nödvändigt, just 
för att göra dagen lättare för personen att hantera förklarar intervjuperson 1. 
 

”Kommunikation överlag är ju egentligen ett krav från oss, på dom. Då är det 
inte alltid att dom fixar det kravet om dom har en dålig dag, så då ska man nog 
undvika att kommunicera mer än det ytterst nödvändiga.” (Intervjuperson 1) 

 
Personer med autism som bor på ett gruppboende har kontakt med personal hela tiden 
i sin vardag. Det som framkommit tidigare i detta arbete är att ny personal inte har 
samma kontakt med personerna, vilket i sig är helt naturligt. Vissa personer på 
Gruppboendet kan ha personal som de kan skämta med, men det kanske bara är just 
den här personalen som kan det menar båda intervjupersonerna. Det handlar då om en 
kombination mellan inre och yttre faktorer. Trygghet och förtroende är inre faktorer 
då det är känslor, medan personalen är något som kommer från utsidan och påverkar. 
För att kunna skämta med en person med autism behövs en viss ”guldkontakt” menar 
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intervjuperson 1. 
 
Ett exempel på hur diagnosen autism kan vara en påverkande faktor är en av brukarna 
som är väldigt lågt utvecklad intellektuellt förklarar intervjuperson 2; 
 

”… han kan förstå bilder på personer, att det är någon som kommer, men inte 
vad det är han ska göra. Där är det något helt annat, man får ju prata med honom 
och leda honom dit han skall.” (Intervjuperson 2) 

 
Vid användande av bildscheman eller enskilda bilder är de oftast ihopkopplade till en 
aktivitet berättar intervjuperson 2. Om personalen visar en bild på exempelvis en bil 
så är det ihopkopplat till att brukaren skall åka någonstans. För den brukare som är på 
en 9 månaders utvecklingsnivå kopplas inte bilen ihop med att man skall åka bil för-
klarar intervjuperson 2 vidare. Personalen har märkt att han ser bilden, men de märker 
också att han inte förstår vad det är han skall göra vilket gör att det är i princip omöj-
ligt att kommunicera med honom (Intervjuperson 2). 

5.4 Problem med kommunikation 

5.4.1 Släcka bränder 
 

”Alla hans utbrott sker ju på grund av missförstånd, eller kanske till och med att 
han inte får riktigt som han vill. Det är ju kommunikation som är A och O.” (In-
tervjuperson 1) 

 
Att lösa problem utan att kommunicera med tal är svårt. Eftersom personer med svår 
autism ofta är lågfungerande påverkar det talet och möjligheten att uttrycka sig. Det 
skapar problem mellan personal och brukare, och trots de verktyg som används så går 
det inte alltid att lösa menar intervjupersonerna. 
 
Det finns inte någon direkt lösning på ett problem vid missförstånd förklarar 
intervjupersonerna. Det gäller att arbeta förebyggande mot att missförstånd skall 
uppstå, genom att dokumentera och prata med de andra i personalen för att det 
inte skall uppstå ett missförstånd för samma sak igen. 
 

”Vi tar hjälp av varandra, definitivt. Vid ett utbrott är vi fler än en alltid. Men jag 
skulle inte säga att vi löser problem vid ett utbrott egentligen, det är mer att han 
får det och att vi släcker bränder liksom genom att hjälpa honom vid utbrotten.” 
(Intervjuperson 1) 
 

5.4.2 Förebyggande arbete 
Att arbeta förebyggande på ett boende som dagligen möts av utmaningar, inte 
minst fysiska utmaningar, är viktigt berättar intervjuperson 1. Personal måste 
kunna vara flexibel samtidigt som de skall hålla strukturen för dagsschemat vil-
ket är en stor nyckel till att det inte skall uppstå problem förklarar intervjuper-
son 2. Eftersom många personer med autism har svårt att få fram vad de vill och 
hur de mår är det viktigt att man inte pressar dem ifall det känns som att det kan 
vara en dålig dag; 
 

”Att man lägger det på deras nivå för dagen, så man inte utmanar deras tålamod, 
att kraven är på deras nivå för dagen helt enkelt.” (Intervjuperson 2) 
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Det förebyggande arbetet handlar mycket om att alltid se till dagsformen för 
brukaren, och göra allt för att underlätta dagen utifrån den formen är något som 
båda intervjupersonerna betonar. Det är det förebyggande arbetet man kan göra 
direkt. Det arbete som personal har skyldighet att göra är att dokumentera, och 
läsa tidigare dokumenterad data innan sitt arbetspass. Intervjuperson 1 menar att 
det är en viktig del i att underlätta personalens arbete. 
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6 Analys 
I denna del av arbetet presenteras empiri tillsammans med tidigare forskning och teo-
rier. Det blir en diskussion om hur empiri, tidigare forskning och teori går emot re-
spektive stärker varandra. 

6.1 Kommunikation och verktyg 
Empirin från denna studie i jämförelse med tidigare forskning är lika när det handlar 
kommunikationsverktyg. Både Mirenda (2001) och resultatet av intervjuerna tar upp 
bildscheman och liknande elektroniska hjälpmedel – VOCA och iPad. Det som kan 
diskuteras gällande verktyg är egentligen sättet de används på. Personalen på Grupp-
boendet uttryckte att det inte kändes som att personen, som de skaffat appen Widgit 
Go SE för, riktigt förstår syftet samtidigt som Mirenda (2001) uppmanar till att an-
vändning av liknande teknologi ökar kommunikationsförmågan. Eftersom talet brister 
hos personer med autism skall detta vara ett alternativt sätt att kommunicera, dock tar 
även Mirenda (2001) upp att det är först när en person kan använda denna typ av tek-
nologi som kommunikationsträningen kan påbörjas. Problemet som uppstår är alltså 
att om en person inte förstår syftet med att använda en viss sak för ett visst ändamål är 
inte motivationen tillräckligt hög för att det skall bli ett lämpligt kommunikationsme-
del. 
 
Att motivera till att kommunicera är något som personalen på Gruppboendet kämpar 
med, just nu i form av ”aktivitetsmappar” enligt de två intervjupersonerna. På detta 
sätt försöker personalen även få individerna på boendet att försöka förmedla vad de 
vill göra – och öka motivation till att ta beslut. Precis som Wing (2012) beskriver är 
en stor orsak till utbrott att inte kunna ge uttryck för vad man känner och behöver, och 
Gruppboendet har med hjälp av aktivitetsmapparna kunnat delvis anpassa kommuni-
kationsnivån för att individerna på boendet skall kunna göra sig något mer förstådda 
än tidigare. 

6.2 Att lära sig kommunicera 
Vi har normer i vårt samhälle – de osynliga reglerna för hur vi skall bete oss bland 
andra människor. Även normer om hur människor kommunicerar existerar och det 
sätter kuggar i hjulen när vi skall kommunicera med en person som kanske inte följer 
den norm som finns. Det de två intervjupersonerna pekar på Gruppboendet är att det 
måste få ta sin tid, att kommunicera på andra sätt än man vanligtvis gör i samspel med 
andra människor faller sig inte helt naturligt, och det är här både Habermas teori om 
kommunikativ kompetens och Engdahl och Larsson (2006) förenas. De beskriver från 
två olika håll hur vi behöver befrias från våra förväntningar på hur kommunikation 
skall vara, och att vi på så sätt hjälper samspelet mellan alla människor i samhället. 
En av de normer som finns gällande kommunikation som även har reflekterats över 
under denna studie är artighet – normen att vi skall vara snälla och föra oss på ett visst 
sätt i samspel med andra. Även Wing (2012) beskriver att också personer med autism 
kan besitta en vilja att vara snäll och hjälpsam men förstår inte hur. 
 
Intervjupersonerna på Gruppboendet beskrev kommunikationen med individerna på 
boendet som ”rak kommunikation”. Att det kan uppfattas som otrevligt för oss som 
inte har autism tillhör också en del av den ”artighetsnorm” som vi faktiskt har. Wing 
(2012) beskriver också detta, och att det är väldigt nödvändigt att använda den typ av 
kommunikation för att missförstånd inte skall uppstå.  
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Wing (2012) beskriver det som att personer med autism inte har förmågan till att för-
stå varför man skall ljuga och att det är lätt att se igenom om det skulle komma fram 
en lögn. Detta kan jämföras med det som de två intervjupersonerna på Gruppboendet 
beskrev som ”att testa” ny personal. Att säga att detta är likadant som att ljuga kan 
vara en överdrift, men att lura till sig något för att se om det går. Det känns som att 
det går emot lite det Wing (2012) säger då hon generellt sett ser det som att denna 
funktion inte finns. Det kan vara en viktig bit att uppmärksamma, att även om för-
mågan till lögn kanske inte finns så finns en förmåga för vissa att försöka lura. 

6.3 Påverkande faktorer 
Föreställningar om andra människors kapacitet till olika saker är något som hindrar 
oss att förstå varandra på ett öppet sätt. En ömsesidig förståelse som Engdahl och Lar-
sson (2006) skriver om är inte uppnåbar om vi väljer att förvänta oss saker från 
varandra. Personer med autism lever i en oförutsägbar värld (Wing, 2012) och om vi 
alla skulle kunna leva på det sättet hade det förmodligen blivit lättare att förstå 
varandra.  
 
Att vänta är en form av social interaktion, ett slags samspel med omvärlden, där det 
ställs krav som inte alla människor har förmågan att klara av. Mead (1995) säger att 
ömsesidig förståelse är det grundläggande villkoret för att socialt samspel skall fun-
gera. När då en person inte förstår varför hen skall vänta, blir det obalans i samspelet 
och det skapar en oro för en person med autism för att hen dels inte förstår varför, och 
dels inte kan förmedla sin känsla och tanke. Inte minst är kommunikation ett krav från 
samhället. Att förmedla sina känslor, vid exempelvis smärta, är något omvärlden för-
väntar sig att man gör. När detta inte kan förmedlas ser vi det inte. Som Wing (2012) 
säger i sina riktlinjer för hur man kan motverka exempelvis utmanande beteende, att 
sjukdom, smärta och obehag kan vara en stor orsak till hur beteendet förändras och 
kanske då även dagsformen som de båda intervjupersonerna menar betyder mycket 
för olika beteenden. 
 
Intervjupersonerna beskriver att det behövs en speciell kontakt med en person med 
autism för att kunna skämta med dem. Det behövs en trygghet och ett förtroende för 
att personen skall kunna uppskatta skämtet. Det är som att något med den sociala 
förmågan förstärks vid tryggheten till en annan person. Det blir som Mead (1995) sa – 
en ömsesidig förståelse. Om den förståelsen grundar sig i trygghet eller social för-
måga är svårt att säga, men på något sätt kan man se ett samband om man ser till det 
intervjupersonerna pratat om. På något sätt förstärks förmågan att kunna uttrycka en 
känsla, och som i sig på något sätt mynnar begreppet ”guldkontakt”. 

6.4 Problem med kommunikation 
Dagliga rutiner är viktigt för personer med autism. Bryts detta blir konsekvensen ofta 
ångest och oro vilket även kan leda till utbrott. Enligt intervjupersonerna försöker de 
på Gruppboendet arbeta så förebyggande som möjligt för att problembeteende skall 
kunna avledas och minskas. Wing (2012) beskriver världen som oförutsägbar, och att 
de som är dagligen är nära personer med autism måste minska världens oförutsägbar-
het. Gruppboendet arbetar med de tre faktorer som Wing (2012) tar upp som mest be-
tydande genom att ha fasta rutiner, både dagligen och veckovis. 
 
Wing (2012) uppmuntrar till förebyggande arbete när det handlar om problemskap-
ande beteende. Det är viktigt att se vilka situationer som triggar utbrotten, och i 
största möjliga mån utesluta dessa. Intervjuperson 1 förklarade att det ibland inte går 
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att förhindra att ett utbrott sker då det vissa gånger kan vara helt nya saker som trig-
gar. Det som finns att göra är att förbereda sig själv på vad som kan hända, och hur 
man på bästa sätt kan avleda utbrottet menar intervjupersonen. Det man egentligen 
önskar fungerade bäst i att avleda ett utbrott är kommunikation men det blir näst intill 
omöjligt när det är en fysisk aggression mot både personen själv och personalen, det 
är som att den kommunikativa förmågan stängs av helt. Wing (2012) uppmanar till ett 
lugn, att hålla sig lågmäld är det bästa medlet för att försöka upprätta kommunikat-
ionen och avleda situationen. 
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7 Diskussion 
7.1 Sammanfattade slutsatser 
De presenterade slutsatserna rubriceras i form av de forskningsfrågor som formulerats 
i början av studien. 
 
Vad kan påverka kommunikationen mellan personal och personer med autism? 
Den sociala interaktionsförmågan nedsätts på grund av krav ifrån samhället, vilket 
både intervjupersonerna i studien och Wing (2012) pratar om. Normer är ett krav från 
vårt samhälle och alla människor har inte förmågan att klara av dessa. Det är viktigt 
att se till individen med autism och se vad det är för krav som kan förväntas av perso-
nen, utifrån både dagsform och utvecklingsnivå. Normer hindrar förmågan till kom-
munikation. När en person går in i ett nytt sammanhang där den norm man är van vid 
bryts, är det viktigt att hållas sig öppensinnad. Låt inte normen styra över din egen 
tolkning av vad det är som pågår i det nya sammanhanget. 
 
Vilka verktyg kan personal använda vid kommunikation? 
Verktyg för kommunikation fungerar endast om syftet är klart för båda parter som 
använder det. Trots att det finns få verktyg att använda finns fortfarande en vilja att 
försöka från personalens håll. Intervjupersonerna ser också att, med medhåll från de 
valda teorierna i studien, att förmågan att använda ett verktyg kommer från motivat-
ion till att använda det. Motivation i samband med ömsesidig förståelse ökar kommu-
nikationen, och hjälper helt enkelt till att vidga de teorier som idag finns angående 
den kommunikativa förmågan hos personer med autism. 
 
Hur kan personal hantera eventuella problem med kommunikation? 
Förebyggande arbete är det som lättast hjälper till vid utmanande beteende då man vet 
vad man skall förvänta sig. När det kommer till autism och kommunikation finns 
många påverkande faktorer som både kan hjälpa och stjälpa kommunikationen. För 
att kommunikationen skall bli så ömsesidigt förstådd som möjligt behövs det före-
byggande arbete i den mån som går. Att veta vad som påverkar en persons beteende, 
underlättar kommunikationen och gör bandet mellan två människor starkare. 

7.2 Reflektioner 
Studiens process och resultat har medfört ett flertal reflektioner som faller inom ra-
men för kommunikation i samband med autism. Reflektioner kring krav, normer, ut-
bildning och kunskap har väckts och det är dessa som kommer att presenteras och 
diskuteras i denna del. 
 
Autism är en diagnos som kanske inte är vanlig, men den är inte heller ovanlig. Därav 
kan detta lyftas till en samhällsfråga eftersom diagnosen finns världen över, och inte 
minst i Sverige. Samhället måste kunna ta mer ansvar för att underlätta arbetet för 
personal på gruppboenden med personer med autism, men även för andra profession-
ella som stöter på denna diagnos i sitt dagliga arbete. Som tidigare nämnts i studien är 
krav från samhället en yttre faktor som påverkar både kommunikation och socialt 
samspel med personer med autism. Ett helt samhälle kanske inte kan ändra eller 
minska sina krav men personer som arbetar med detta måste veta med sig att de krav 
och normer som de har med sig från tidigare erfarenheter måste sänkas i denna form 
av arbete. Detta eftersom det är funktionsnedsättningar och nedsatta förmågor det 
handlar om. 
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Utbildningar som syftar till att i kommande yrkesroll arbeta med människor måste ha 
möjlighet att erbjuda djupare kunskap om diagnoser som autism. Socionomprogram-
met i Umeå är ett exempel på en sådan utbildning som behöver detta. Utan teoretisk 
kunskap är det svårt att ens föreställa sig om hur det kommer se ut i praktiken. 
 
För att minska risken av problembeteende hos personer med autism behövs fler sätt 
att kommunicera. Det kan även behövas fler riktlinjer för att hantera problemskap-
ande beteende när de uppstår och då även för att kunna förebygga dem. Gruppboendet 
arbetar hela tiden med att finna nya sätt att underlätta kommunikationen med sina kli-
enter på boendet. Detta är förmodligen inte det enda boendet i Sverige som behöver 
hjälp med kommunikationsverktyg och därav är det ett större behov än endast för 
denna verksamhet. Autism är en diagnos som tar form på olika sätt för olika personer 
dock borde verksamheter som faller under LSS (SFS 1993:387) ha tydliga riktlinjer 
för sitt arbete. Det är inte hållbart att förlita sig på att varje person som arbetar med 
autism kan eller läst LSS (SFS 1993:387) eller om de kommer att göra det. Att ge in-
formation till ny personal och/eller uppdatera redan existerande personal bör göras 
kontinuerligt för att förståelsen för arbetet skall stärkas men också för att arbetet skall 
underlättas. 
 
I denna studie har det även tagits upp hur det är att vara ny som personal på ett grupp-
boende som arbetar med personer med autism. Önskvärt hade varit att utöver bred-
vidgångar och information om den eller de personer man arbetar med ha någon slags 
information om själva diagnosen autism och även om utvecklingsstörningar. Detta 
kan ge en grundläggande förståelse för vad som väntas i ens arbete och det kan even-
tuellt inge en trygghet hos ny personal. 
 
Denna studie har begränsningar då endast två personer från ett gruppboende i Sverige 
har varit deltagande i studien. Få perspektiv har kunnat ges i denna studie då kontakt 
med fler verksamheter har varit otillräcklig samt att få personer har kunnat deltaga på 
grund av tidsutrymme från både tillfrågad personalgrupp och forskare. Trots detta kan 
denna studie ge viktig information då det är ett relativt outforskat område. Resultatet i 
denna studie kan även ha öppnat upp för nya reflektioner hos de som deltagit och ökat 
deras egen kunskap om det arbete de utför. 
 
Ett hopp finns om att denna studie även kan ha öppnat upp för ett nytt forskningsom-
råde och att personer som berörs av detta ämne kan påbörja ett arbete för att förenkla 
arbetet och kommunikationen med personer med autism. 
 

7.3 Fortsatt forskning 
En önskan till framtida forskning är att ta till vara på det sociala arbetet i samband 
med autism. Det behövs mer studier och teorier både i Sverige och internationellt om 
kontakten mellan professionella och personer med autism.  
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8 Bilagor 
8.1 Mailutskick 
 
Hejsan Gruppboendet! 
  
Mitt namn är Jenine och jag studerar till socionom vid Umeå Universitet. Jag går nu 
termin 6 och skall under en 8 veckors period skriva mitt examensarbete. 
  
Jag kommer att skriva om autism och kommunikation, utifrån ett personalperspektiv 
på gruppboenden. Syftet med denna studie är att försöka synliggöra olika sätt att 
kommunicera, vad som påverkar kommunikationen och vilka problem det kan finnas 
med kommunikationen i samband med autism. 
Därför undrar jag om det finns någon personal (4-6 stycken) på ”Gruppboendet” som 
skulle vilja komma på intervju om detta (telefon- eller skypeintervju). Det är helt 
anonymt, både intervjuperson och boende kommer att ha fingerade namn i arbetet! 
 
Vissa intervjuer behöver bli gjorda under vecka 43 så om det känns spännande och du 
har tid så hör av dig så snart som möjligt. Om någon är osäker eller vill ha lite mer 
information så är det varmt välkommet att höra av sig till mig! 
  
 
Med vänliga hälsningar 
  
Jenine Montan Rydell 
Socionomprogrammet, T6 
Umeå Universitet 

8.2 Intervjuguide 
 

• Information och sekretess 
o Vad handlar arbetet om/varför just detta? 
o Teman: Arbetet på gruppboendet, hur kommunikationen upplevs, vilka 

verktyg finns, hur löser man eventuella problem med kommunikation-
en? 

o Helt anonymt (fingerade namn både på i.p. och boendet). 
o Data raderas för sekretess 
o Helt frivilligt 

 
Arbetet på gruppboendet 

• Hur länge har du jobbat på boendet? 
• Jobbat med liknande tidigare? 
• Berätta om boendet 

 
Kommunikation och verktyg 

• Hur kommunicerar ni med de boende? 
o Hur upplever du den kommunikationen? 

• Hur lär ni er kommunicera med de boende? 
• Finns det några speciella faktorer som påverkar kommunikationen? 

o Exempel? 
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• Har ni några verktyg för att förenkla kommunikationen? 
o Hur lär man sig att använda verktygen? 

• Har ni fått ta fram egna verktyg eller får personal information innan? 
 
Problem med kommunikationen 

• Har nu någon gång stött på problem med kommunikationen? 
• Vad är viktigt att tänka på om det uppstår problem? 
• Hur löser ni eventuella problem? 

o Exempel? 

8.3 Kodningar 
 
Kodning av intervjuer 
 
Intervjuperson 1 – arbetat med autism i 14 år, på Gruppboendet i 5 år. Utbildar sig 
till stödassistent, arbetar även som kontaktperson. 
 
Om boendet 
 
5 killar 
22-27 år 
4 med autism  
2 med utåtagerande beteende 
Problemskapande beteende – självdestruktiv 
Kommunikationen viktig 
Olika nivåer i utveckling 
 
Tillgodose behov 
Individuella behöv 
Goda levnadsvillkor 
 
Små mål 
Hela tiden utveckla 
Kommunikationsmissförstånd 
 
Ju mer man lär sig desto mer intressant 
Lärt allt på vägen 
 
Kommunikation och verktyg 
Bilder 
Pictogrambilder 
Tal med bildstöd 
 
iPad (Widget Go SE) 
Roligt med kommunikation 
Tar lång tid 
Tar sin tid innan acceptans 
Förstår ej syftet 
Vet redan vad som gäller 
Bryr sig inte om iPaden 
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Inte tvinga 
Bra verktyg för honom 
Många olika appar 
 
Scheman för dagen 
Mycket samma 
Rutiner 
Killarna har koll 
 
 
Personalen efterlyser hjälp 
Habilitering 
Logoped 
Pedagog 
 
Att lära sig kommunicera 
Svårt med ironi, sarkasm 
Inte skämta 
Rak kommunikation 
Låter lite otrevligt 
Rak och hård 
Läser inte kroppsspråk eller tonläge 
Hör det dom ska göra 
Inte kallprat 
Förstår ej syftet 
Skämt kan vara roligt 
Deras nivå 
 
Lagra information 
Bredvidgångar 
Pärmar 
Lyssna på personalen 
Kom med nya förslag 
 
Yttre och inre faktorer 
Dagsform inre faktor 
Dålig dag, lite kommunikation 
Undvik allt utanför ytterst nödvändiga 
Kommunikation ett krav från omvärlden 
Förtroende 
Trygghet 
Guldkontakt 
 
Ny personal har det svårare 
Lägga sig på deras nivå 
Individerna testar gärna 
Bryta schemat 
Stå på sig 
Vet vad som gäller 
Vet dina rutiner 
Ingungade i trygghet 
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Snabbare accepterad 
 
Lågfungerande, låg kommunikation 
Ser bilderna 
Kopplar inte aktiviteten 
Pratar med honom som vanligt 
Svårt att veta hur mycket han uppfattar 
Verkar ej må dåligt 
 
Högre fungerande, svårt med stöd 
Panik av bilder 
Tal med väldigt lite bildstöd 
Stressad vid smärta 
Något som inte stämmer 
 
Problem med kommunikationen 
Självdestruktiv 
Utbrott pga missförstånd 
Inte få som han vill 
Kommunikation A-O 
Svårt att förstå hans tal, blir förbannad 
Inte tålamod till upprepning 
Förstår inte att vänta 
Vill forsera tiden 
Väntandet är grunden 
 
Timstockar 
Äggklockor 
Tidtavla 
 
Problem pga svårigheter att uttrycka sig 
 
Rätta till problemen 
Upprepa 
Göra sig förstådd 
Båda vet att den andra förstår 
 
Upprepar själv 
Följa hans mantra 
Trygghet i att man förstår 
 
Ta hjälp av varandra 
Alltid fler än en 
Släcker bränder 
Hjälpa 
Lär oss av det som varit 
Förbättring 
Dokumentera 
 
Kommunicera i personalgruppen 
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Intervjuperson 2 – arbetat med autism i 8 år, på Grubboendet i 5 år. Ej utbildad men 
arbetar som stödassistent och kontaktperson. 
 
Om boendet 
5 killar 
En personal vardera 
Morgnarna 3 pers 
Natten 2 pers 
 
Stort spann på utvecklingen 
Fysisk och verbal hjälp 
 
Fysiskt arbete 
Utbrott 
På sin vakt 
Nyfikenhet 
Vet inte vad man ska förvänta sig 
 
Kommunikation och verktyg 
 
Bildstöd – pictogram och riktiga 
Scheman 
Bestämda aktiviteter 
 
Framförhållning viktigt 
 
Fungerar bra 
Slarvas ibland 
Trygghet 
 
Olika typer av kommunikation 
Visa vad han vill eller inte vill 
Jobba med det roliga, utveckla det 
Aktivitetsmappar 
 
Inte förståelse för bildspelen 
Leda dit han ska 
 
Luta sig mot 
Vissa dagligen för framförhållningen 
 
Sätta ord på känslor 
 
Bilder strax innan aktivitet 
 
 
Ta fram verktyg 
Enheten själv 
Kunskap från andra 
Kurser 
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Utnyttja kunskaper och utvecklas 
Tänka utifrån killarna 
Nya aktiviteter svårt 
 
Hjälp från arbetsterapeut och sjuksköterska 
 
Att lära sig kommunicera 
Bredvidgångar 
Bara att göra 
Lära känna själv 
Testa sig fram 
Fråga om språk, fraser 
Följ pärmarna 
 
Yttre och inre faktorer 
Sjukdomen i sig påverkar 
Har inte funktionen, att kommunicera 
Vissa inte tal alls 
Använda verktyg de förstår 
Gäller att leda dom 
 
Problem vid kommunikationen 
Känner inte för att göra det 
Vet att det är kul, trots motvilja 
Tvinga på ett snällt sätt 
Behöver aktiveras 
 
Kan låta hemskt utan erfarenhet 
 
Mycket saker som är roligt blir jobbigt 
Vill ”switcha” om i schemat 
Tydlig med vad som gäller 
 
Rätta till problem 
Följ schemat oavsett 
Blir värre om man bryter rutiner 
Ingen koll 
Nöta samma svar 
 
Lugn 
Struktur fast flexibel 
Inte för höga krav 
Vara nöjd med det som blir gjort 
Ligga på deras nivå för dagen 
Utmana inte tålamod 
Framförhållning, nästan förebyggande 


