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Brister i social kognition antas ligga bakom de sociala svårigheter som 
kännetecknar autismspektrumtillstånd. Klassiska tester av social kognition 
har ofta misslyckats med att fånga de små brister som kan ses hos 
exempelvis personer med högfungerande autismspektrumtillstånd. Syftet 
med denna studie var att validera den svenska versionen av MASC, ett 
videobaserat, naturalistiskt instrument utvecklat för att mäta subtila brister i 
social kognition. En grupp vuxna med högfungerande 
autismspektrumtillstånd (n = 18) och vuxna kontroller (n = 19) testades med 
MASC, Reading the Mind in the Eyes och Strange Stories. MASC var det 
enda test som identifierade en skillnad i social kognition mellan grupperna 
och en ROC-analys visade att MASC hade en bättre diagnostisk validitet än 
de andra två testerna. MASC bedöms vara ett användbart instrument för att 
upptäcka subtila brister i social kognition, men ytterligare validering krävs 
innan det kan användas vid diagnostik i klinisk verksamhet. 

 
 
Ett av människans främsta kännetecken är att hon är en social varelse. Genom evolutionen har 
det inte bara varit viktigt för människan att hitta mat och undvika faror utan vår överlevnad 
och utveckling som art har byggt på vår förmåga att skapa och upprätthålla relationer till 
varandra. I dagens moderna samhälle är detta fortfarande lika viktigt. Vi lever i en social värld 
som ställer stora krav på vår sociala förmåga. Vi har relationer till föräldrar, vänner, 
arbetskollegor, husläkaren, grannar, handläggaren på Försäkringskassan, chefen, frisören och 
kassörskan i mataffären. Att kunna hantera dessa relationer är viktigt för vår trygghet, välfärd, 
närhet och välmående, men kräver att vi vet hur vi ska interagera med olika personer i olika 
sammanhang. För att kunna navigera i dessa komplexa sociala samspel behöver vi en social 
kognition: en förmåga att sätta oss in i andra människors tankar, känslor och intentioner i 
olika situationer och utifrån denna förståelse kunna anpassa vårt beteende. 
 
För de flesta av oss är det helt självklart att andra människor har olika tankar, känslor, 
intentioner och önskningar. Vi kan också enkelt dra slutsatser om andra människors mentala 
tillstånd, även om vi naturligtvis inte alltid har rätt. Det här är något vi gör automatiskt och 
som vi knappt reflekterar över. Det kan vara svårt att ens föreställa sig hur det skulle vara att 
inte kunna greppa andra människors mentala tillstånd. Hur skulle vi förklara andras beteenden 
utan att ta hänsyn till mentala skeenden? Baron-Cohen (1997, sid. 1-2) presenterar ett talande 
exempel som kan hjälpa oss att förstå skillnaden mellan vad han kallar att vara en 
”mindreader” och att vara ”mindblind”: 
 

John walked in to bedroom, walked around and walked out. 
 
To make sense of this we ask ourselves why John behaved in this way. A 
mindreader might answer this question by saying something like this: 

                                                
1 Vi vill tacka våra handledare Sven Bölte och Ann-Charlotte Smedler, personal på Aspergercenter och framför 
allt vill vi ge ett stort tack till alla våra deltagare. 
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Maybe John was looking for something he wanted to find, and he 
thought it was in the bedroom. 

 
[…] 
 
What sense does a person with mindblindness make of John’s behavior in 
the example above? In trying to answer this, we must of course refrain from 
using any mental-state terms in the explanation. Here is an attempt: 
 

Maybe John just does this every day, at this time: he just walks into 
the bedroom, walks around and walks out again. 

 
[…]  
 
To a person with mindblindness, even this very basic sequence of acts … is 
a real mystery. 

 
Ett flertal tester har utvecklats i syfte att försöka mäta förmågan till social kognition, framför 
allt hos personer med autismspektrumtillstånd. Ett problem med många av testerna har dock 
varit att de inte ger utslag för små brister i social kognition. En utmaning har därför varit att 
utveckla tester som är tillräckligt känsliga. Denna studie har gjorts i samarbete med 
Karolinska Institutet Center for Neurodevelopmental Disorders (KIND) och syftar till att 
utvärdera den svenska versionen av The Movie for the Assessment of Social Cognition-II 
(MASC; Bölte, Zander, Karlsson & Dziobek, 2011), som är ett videobaserat test utvecklat för 
att kunna fånga upp även subtila brister i social kognition. 
 
I teoriavsnittet beskrivs inledningsvis social kognition och de olika begrepp som förekommer 
på området. Därefter följer en översiktlig genomgång av autismspektrumtillstånd och i 
synnerhet högfungerande autismspektrumtillstånd samt de huvudsakliga problemområden 
som kännetecknar dessa. Detta följs av en fördjupning i de brister i social kognition som 
framträder hos personer med högfungerande autismspektrumtillstånd. Två andra 
förklaringsmodeller presenteras också. Slutligen redogörs för några av de tester som 
utvecklats för att mäta förmågan till social kognition och hur utvecklingen har gått mot mer 
naturalistiska och känsliga tester. 
 
Social kognition 
Den mänskliga förmågan att kunna sätta sig in i andra människors tankar, känslor och 
intentioner har inom forskningen givits ett flertal olika namn och det kan vara svårt att få en 
klar överblick i den uppsjö av begrepp som finns. Flera begrepp används både synonymt och 
överlappande. Det begrepp som främst förekommer inom engelskspråkig litteratur när det 
handlar om denna förmåga är ”theory of mind”, men i uppsatsen används huvudsakligen 
begreppet social kognition. Social kognition har använts både som ett paraplybegrepp och 
som en synonym till ”theory of mind”. Flera författare har påpekat att social kognition är ett 
vagt och dåligt definierat begrepp med otydliga gränser (Adolphs, 2001; Brüne & Brüne-
Cohrs, 2006). Brothers (2002) föreslår följande definition: ”Social cognition is the processing 
of any information which culminates in the accurate perception of the dispositions and 
intentions of other individuals” (sid. 367). Definitionen belyser tydligt den bredd som finns i 
begreppet och att det täcker in många olika aspekter och förmågor. ”Theory of mind” kan i sin 
tur ses som en särskild aspekt av social kognition, men begreppet social kognition inkluderar 
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bland annat också uppfattning av sociala signaler, motivation, emotion, uppmärksamhet, 
minne och beslutsfattande (Brüne & Brüne-Cohrs, 2006). 
 
När det kommer till bristande social kognition hos personer med autismspektrumtillstånd har 
forskningen fokuserat på begreppet “theory of mind” (Tager-Flusberg, Joseph & Folstein, 
2001). Begreppet introducerades först av Premack och Woodruff (1978). De menade att en 
”theory of mind” innehas av en individ om denne kan tillskriva sig själv och andra mentala 
tillstånd. Denna förmåga ska betraktas som en teori (”theory of mind”) dels för att mentala 
tillstånd inte är direkt observerbara och dels eftersom individens antaganden kan användas för 
att förutsäga beteenden (Premack & Woodruff, 1978). ”Theory of mind” innefattar därmed 
två delar: dels att kunna uppfatta/förstå egna och andras mentala tillstånd, såsom önskningar, 
anspråk, intentioner, perceptioner, vetanden och övertygelser och dels att kunna förstå 
kopplingar mellan mentala tillstånd och handlingar, till exempel genom att kunna förutsäga 
eller förklara en annan persons handlande (Baron-Cohen & Swettenham, 1997). Begreppet 
började senare användas av barnpsykologer för att beskriva utvecklingen av mentalt 
perspektivtagande hos barn och har sedan 80-talet använts i en stor mängd forskning, särskilt 
för att förklara beteendemässiga symptom hos barn med autismspektrumtillstånd (Brüne & 
Brüne-Cohrs, 2006). Begreppet har idag ett gediget forskningsstöd, framför allt inom 
forskningen om autismspektrumtillstånd (se t.ex. Baron-Cohen, 2000). 
 
Det finns även ett flertal andra begrepp som används synonymt och överlappande med både 
”theory of mind” och social kognition. ”Theory of mind” kallas ofta också för mentalisering, 
”mindreading”, social intelligens eller bara ”understanding other minds” (Baron-Cohen, 
Wheelwright, Hill, Raste & Plumb, 2001a; Baron-Cohen, Tager-Flusberg & Cohen, 2000). 
Social kognition och ”theory of mind” överlappar dessutom med begrepp som kognitiv 
empati och ”emotion recognition” (Hassenstab, Dziobek, Rogers, Wolf & Convit, 2007) samt 
”empathic accuracy” (Ickes, 1993; Klein & Hodges, 2001; Roeyers, Buysse, Ponnet & Pichal, 
2001). 
 
Det är problematiskt att det på området finns så många olika begrepp som inte är tydligt 
teoretiskt åtskilda och definierade. Det skapar en osäkerhet kring vad exakt vad det är för 
förmågor som ingår i de olika begreppen, hur de hänger ihop och vad som mäts i olika studier. 
Det här gör det också svårt att jämföra resultat mellan olika studier och få en samlad bild av 
forskningsläget. Valet att i föreliggande studie använda begreppet social kognition istället för 
det ofta använda begreppet ”theory of mind” baseras delvis på att social kognition är det 
begrepp som används i den forskning och det test som ligger till grund för denna studie 
(Dziobek et al., 2006a). ”Theory of mind” bedöms dessutom vara ett för snävt begrepp för att 
beskriva den förmåga som undersöks i studien. MASC, som är det test som utvärderas i denna 
studie, syftar till att fånga förmågan att sätta sig in i andra människors tankar, känslor och 
intentioner. Den förmågan täcks in av begreppet ”theory of mind”. Testet ställer dock även 
krav på andra förmågor, som inte fullt ut innefattas i begreppet ”theory of mind”, till exempel 
förmågan att vara uppmärksam under en längre tid, fokusera på de centrala sociala signalerna 
och minnas tidigare händelser i filmen. Det rör sig alltså om en mer omfattande bearbetning 
av social information än vad begreppet ”theory of mind” ger uttryck för. Begreppet social 
kognition betraktas därför som mer lämpligt, även om det dras med samma otydlighet som 
kännetecknar andra begrepp på området. I teoriavsnitten används dock det begrepp som 
respektive författare själv har valt. 
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Autismspektrumtillstånd  
En grupp som karakteriseras av brister i social kognition är personer med 
autismspektrumtillstånd (AST). AST är ett paraplybegrepp som innefattar diagnoserna 
autistiskt syndrom, Aspergers syndrom, genomgripande störning i utvecklingen Utan Närmare 
Specifikation (UNS), desintegrativ störning hos barn och Retts syndrom (APA, 2002; Nordin-
Olson, 2010). AST klassificeras som neuropsykiatriska funktionshinder med debut i 
barndomen (Gillberg, 1995) och innebär för det mesta ett livslångt funktionshinder (Nordin-
Olson, 2010). 
 
Det som kännetecknar diagnoser inom autismspektrat beskrivs i den diagnostiska manualen 
DSM-IV-TR som begränsningar inom tre huvudområden:  
 

1. Nedsatt förmåga till social interaktion 
 

2. Nedsatt förmåga till kommunikation 
 

3. Begränsade och repetitiva beteendemönster och intressen 
(APA, 2002) 
 

Att man hänvisar till ett spektrum vid autistiska tillstånd kommer ur antagandet om att det 
finns etiologiska och konceptuella likheter mellan tillstånden (Tager-Flusberg et al., 2001). 
Personer diagnostiserade med AST utgör dessutom en mycket heterogen klinisk grupp (First 
& Tasman, 2004). Det finns stora variationer i hur autismen tar sig uttryck och hur omfattande 
begränsningar den innebär (Happé, 1999). Även hos den enskilda individen kan symptomen 
manifestera sig något olika vid olika tidpunkter i livet (Axén et al., 2010). För en person med 
diagnos inom autismspektrat kan graden av funktionsnedsättning ligga mellan svår och mild 
(Sansosti, Powell-Smith & Cowan, 2010).  
 
Långt ut på ena sidan av autismspektrat finns de individer som har grava 
funktionsnedsättningar, med till exempel stark inbundenhet och många motoriskt repetitiva 
beteenden i kombination med mycket låg intellektuell förmåga (Happé, 1999). En del av 
dessa personer kommunicerar inte alls med andra, varken genom tal eller genom kroppsspråk 
(Nylander, 2001). På denna sida av autismspektrat återfinns ofta personer med svåra former 
av diagnosen autistiskt syndrom (Sansosti et al., 2010). På andra sidan spektrat finns de med 
autistiska drag vars svårigheter inte är så stora, bland annat eftersom de uppvisar en normal 
språklig förmåga och allmän begåvning. Dessa individer kan istället uppfattas som socialt 
avvikande, ha en annorlunda kommunikationsstil och tydligt begränsade intressen. Personer 
med Aspergers syndrom och högfungerande autism räknas vanligen till denna mildare del av 
autismspektrat (Sansosti et al., 2010).  
 
Bakgrunden till AST anses i första hand vara genetisk, där många olika gener tillsammans 
tros ha betydelse. Forskning har även visat på kopplingar till biologiska markörer, såsom 
exempelvis ett dysfunktionellt serotoninsystem (First & Tasman, 2004). Även miljöfaktorer 
såsom skador eller sjukdomar under fostertiden, förlossningen eller då barnet är nyfött kan ha 
ett samband med AST (Nordin-Olson, 2010).  
 
Fombonne (2005) menar att den bästa uppskattningen av prevalensen för hela autismspektrat 
är 0.6%. Andra studier pekar på att förekomsten av AST ligger runt 1 % i Storbritannien 
(Baron-Cohen et al., 2009) och Sverige (Kadesjö, Gillberg & Hagberg, 1999). De 
epidemiologiska studier som finns har uteslutande gjorts på barn (Axén et al., 2010). Eftersom 
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AST anses vara ett livslångt funktionshinder bör dock förekomsten vara ungefär den samma 
hos vuxna, något som också uppföljningsstudier pekar på (Axén et al., 2010; Cederlund, 
Hagberg, Billstedt, Gillberg & Gillberg, 2008). Fördelningen av förekomsten mellan olika 
tillstånd inom spektrat skiljer sig åt mellan olika studier men uppskattas ligga runt 0.2-0.3% 
för autistiskt syndrom och 0.4-0.6% för Aspergers syndrom (Nordin-Olson, 2010). 
 
Det beräknas vara fyra gånger vanligare med AST hos män än hos kvinnor. Vid tillstånd med 
lägre kognitiv förmåga minskar andelen män medan den istället ökar vid högre 
intelligensnivåer (Fombonne, 2005). Förhållandet mellan män och kvinnor för Aspergers 
syndrom beräknas vara tre till sex män på en kvinna. Kvinnors symptomuppsättning vid 
Aspergers syndrom kan dock ibland skilja sig från det som vanligtvis ses hos män. Detta 
skulle kunna innebära att vissa fall inte inkluderas i epidemiologiska studier och resultera i att 
förekomsten bland kvinnor underskattas (Gillberg, 2002).   
      
AST kan ses tillsammans med alla fysiska och psykiska sjukdomar och tillstånd (Nylander, 
2001) och forskningen visar på många exempel på komorbiditet (se t.ex. Bryson & Smith, 
1998; Ghaziuddin & Zafar, 2008; Kielinen, Rantala, Timonen, Linna & Moilanen 2004; 
Yoshida & Uchiyama, 2004). Utvecklingstörning, det vill säga det som i DSM-IV-TR 
betecknas som mental retardation (APA, 2002), beräknas finnas hos ungefär 15 % av 
populationen i hela autismspektrat (Axén et al., 2010) och vid autistiskt syndrom hos cirka 75 
% (Tager-Flusberg et al., 2001). Andra vanliga exempel är epilepsi, depression, 
ångestsyndrom och ADHD. 
 
Högfungerande autismspektrumtillstånd 
I DSM-IV-TR finns AST under rubriken ”Genomgripande störningar i utvecklingen” i 
kapitlet om ”Störningar som vanligen diagnostiseras hos spädbarn, barn eller ungdomar” 
(APA, 2002). Idag kan autistiskt syndrom upptäckas innan två till tre års ålder och Aspergers 
syndrom vid fyra till sju års ålder men ofta sker diagnostisering senare än så. Vid 
högfungerande AST, såsom Aspergers syndrom och högfungerande autism, händer det att 
problematiken inte blir tydlig förrän vid tio års ålder eller i tonåren. I skolan kan en del av 
dessa individer fungera relativt bra men i och med de ökade krav på social kompetens, 
flexibilitet och självständighet som kommer med ökande ålder blir svårigheterna också mer 
påtagliga (Nordin-Olson, 2010).  
 

Högfungerande autism och Aspergers syndrom. 
För att diagnosen autistiskt syndrom ska ställas ska det, förutom begränsningar inom de tre 
huvudområdena, finnas en försening eller avvikande funktion med debut före tre års ålder 
inom ett av områdena social interaktion, språk som syftar till social kommunikation eller 
symboliska lekar (för diagnoskriterierna i sin helhet se APA, 2002).  
 
De flesta som har autistiskt syndrom har också en utvecklingsstörning, men det finns också de 
som uppfyller kriterierna för autistiskt syndrom och samtidigt är normalbegåvade. En 
benämning som ibland används om denna grupp är högfungerande autism (Nordin-Olson, 
2010). Personer med högfungerande autism uppvisar, förutom en högre intelligensnivå, mer 
utvecklade sociala, kommunikativa och adaptiva förmågor, i jämförelse med vad som ofta ses 
hos individer med autistiskt syndrom (Attwood, 2011). Beteckningen högfungerande autism 
används för det mesta om personer som i tidig barndom diagnostiserats med autistiskt 
syndrom men senare utvecklas inom dessa områden (Attwood, 2000). Det finns inga 
diagnostiska riktlinjer för att bedöma om någon har högfungerande autism utan idag används 
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denna term kliniskt för att differentiera mellan individer med autistiskt syndrom (Sansosti et 
al., 2010). 
 
Diagnostiskt sett finns den huvudsakliga skillnaden mellan Aspergers syndrom och autistiskt 
syndrom i hur utvecklingen sett ut under de första levnadsåren. De med Aspergers syndrom 
ska, till skillnad från de med autistiskt syndrom och därmed också de med högfungerande 
autism, inte ha uppvisat någon signifikant språklig eller kognitiv försening som barn. Inte 
heller ska det ha funnits någon avvikelse i utvecklingen av åldersadekvata vardagliga 
färdigheter (utöver social interaktion), adaptivt beteende eller nyfikenhet på barndomen (för 
diagnoskriterierna i sin helhet se APA, 2002).  
  
Trots en teoretisk skillnad verkar det finnas en begreppsförvirring i litteraturen, då Aspergers 
syndrom och högfungerande autism används synonymt eller överlappande med varandra. 
Dessutom har det under en lång tid förts en debatt om validiteten i diagnosen Aspergers 
syndrom och då i synnerhet i förhållande till högfungerande autism (Volkmar & Klin, 2000). 
En diskussion om huruvida Aspergers syndrom och högfungerande autism ska betraktas som 
två separata tillstånd eller inte ligger utanför uppsatsens syfte. Det kan dock vara värt att 
nämna att för den reviderade upplagan av den diagnostiska manualen DSM, med planerad 
utgivning i maj 2013, har det föreslagits att nuvarande diagnoser inom autismspektrum ska 
ersättas av en enda diagnos: autismspektrumtillstånd (APA: DSM-5 Development, 2011).  
 

Genomgripande störning i utvecklingen UNS. 
Genomgripande störning i utvecklingen UNS används för tillstånd som inte uppfyller 
kriterierna för något annan diagnos inom autismspektrat men där det ändå bedöms finnas 
nedsättningar inom de områden som kännetecknar AST (för diagnoskriterierna i sin helhet se 
APA, 2002). På grund av att diagnosen är så oprecis kan den i den kliniska praktiken 
användas på flera olika sätt. I en del studier om högfungerande AST inkluderas personer med 
denna diagnos (se t.ex. Roeyers et al., 2001; Yoshida & Uchiyama, 2004). Detta kan bland 
annat ha att göra med att en del forskare och kliniker med termen högfungerande syftar på 
frånvaro av utvecklingsstörning. En normal begåvning räcker då för att klassificera en person 
som högfungerande och termen går att tillämpa vid alla diagnoser inom autismspektrat, det 
vill säga inte enbart vid autistiskt syndrom (Szatmari et al., 2009).  
 
I uppsatsen används högfungerande AST genomgående som ett sammanfattande begrepp för 
högfungerande autism, Aspergers syndrom och genomgripande störning i utvecklingen UNS. 
Detta gäller även då en författare skriver endast om till exempel Aspergers syndrom. 
 
Huvudsakliga problemområden vid högfungerande autismspektrumtillstånd 
De tre huvudsakliga symptomområden som kännetecknar högfungerande AST är, precis som 
för andra tillstånd inom autismspektrat, nedsatt förmåga till sociala interaktioner, nedsatt 
förmåga till kommunikation och begränsade beteenden och intressen. I jämförelse med typiskt 
autistiskt syndrom ter sig begränsningarna inom dessa områden mildare och annorlunda hos 
personer med högfungerande AST. Viktigt att ha i åtanke är dock att det, precis som för hela 
autismspektrat, förekommer variationer inom gruppen med högfungerande AST. Hur 
framträdande de olika symptomen är och hur de tar sig uttryck ser olika ut för olika individer 
(Sansosti et al., 2010). 
 
 Sociala interaktioner och relationer. 
En avvikande utveckling av den sociala interaktionsförmågan kan sägas vara den mest 
centrala problematiken vid AST (Lord, Cook, Leventhal & Amaral, 2000). Individer med 
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svårare autistiskt syndrom i kombination med utvecklingsstörning kan verka avskärmade och 
ointresserade av andra människor, medan andra istället kan vara passiva men acceptera andras 
initiativ till interaktion (Axén et al., 2010). Till skillnad från personer med svårare autistiskt 
syndrom är många individer med högfungerande AST intresserade av att ha relationer och tar 
själva kontakt med andra. De sociala svårigheterna för personer med högfungerande AST 
ligger istället ofta i att omgivningen upplever att de uppträder på ett udda eller opassande sätt 
(Klin, McPartland & Volkmar, 2005). Även om många personer med högfungerande AST 
gärna vill ha vänner har de ofta inte de komplexa sociala färdigheter som krävs för att etablera 
vänskaper (Carter, Ornstein Davis, Klin, & Volkmar, 2005).   
 
Gillberg (2002) skriver att personer med högfungerande AST kan uppvisa brister i uttrycket 
av icke-verbala beteenden, såsom ögonkontakt, ansiktsmimik och kroppsspråk och att många 
har svårt att hålla sig på ett lagom avstånd vid interaktioner. En del tycks dessutom inte 
reagera på andra personers icke-verbala signaler (Klin et al., 2005), såsom gäspningar vid en 
konversation. 
   
Brister i social ömsesidighet kan också vara en del problematiken vid högfungerande AST 
(APA, 2002). Detta kan dels visa sig genom att personen inte svarar på andras kontaktförsök, 
som exempelvis tilltal, eller gärna håller sig lite vid sidan av vid sociala aktiviteter (Sansosti 
et al., 2010). Det kan också yttra sig i det motsatta, att personen avbryter eller pratar i munnen 
på andra och håller monologer om något ämne som denne själv tycker är särskilt intresserant 
(Nylander, 2001).  
 
Personer med högfungerande AST upplevs ibland bryta sociala normer och vara taktlösa 
(Attwood, 2011). Hos en del individer med högfungerande AST förekommer även en brist på 
emotionell ömsesidighet (APA, 2002). Förutom att dessa personer ibland kan reagera 
olämpligt i känsloladdade situationer och därmed verka okänsliga inför eller oberörda av 
andras känslor och behov (Klin et al., 2005) har många också svårigheter med att själva sätta 
ord på sina känslor, särskilt när de är av en mer komplex art (Attwood, 2011). 
 
En del personer med högfungerande AST kan verbalt redogöra för sociala konventioner och 
andras känslor och avsikter. Detta görs dock ofta på ett formellt sätt och problemet tycks ligga 
i att på ett snabbt och intuitivt sätt omsätta kunskapen i praktiken. Det finns också de som 
strikt håller sig till inlärda regler för socialt beteende, vilket kan bidra till att de upplevs som 
beteendemässigt rigida av andra (Klin et al., 2005). 
 
 Kommunikation. 
Personer med Aspergers syndrom har inte, i enlighet med diagnoskriterierna i DSM-IV-TR, 
uppvisat någon språkförsening under utvecklingen (APA, 2002) och individer med 
högfungerande autism kan i barndomen ha varit sena språkligt men börjar så småningom att 
tala på en nivå som ligger nära det som förväntas av personer i samma ålder (Sansosti et al., 
2010). Detta innebär dock inte att personer med högfungerande AST inte uppvisar några 
språkliga avvikelser. Det största problemet för dessa personer beskrivs bestå i en bristande 
förmåga att anpassa språket utifrån den aktuella sociala kontexten och därför är detta 
problemområde också tydligt överlappande med svårigheterna vid sociala interaktioner och 
relationer (Attwood, 2011).  
 
En del individer med högfungerande AST kan verka pedantiska i sitt språk. Detta kan till 
exempel innebära att de lägger en stor vikt vid grammatiska regler (Sansosti, et al., 2010), 
användande av formella ord och att de har en tendens att förmedla för mycket information och 
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detaljer i en konversation (Attwood, 2011). Andra vanliga språkliga avvikelser inom denna 
grupp innefattar bland annat tonfallet, vilket ofta beskrivs som påfallande monotont, betoning 
på annorlunda eller väldigt många stavelser, styrkan i rösten, som kan vara alldeles för hög 
eller låg, och ett stundtals alldeles för snabbt ordflöde (Attwood, 2011).  
 
De kommunikativa problem som personer med högfungerande AST har märks särskilt tydligt 
vid konversationer (Attwood, 2000). Dessa individer upplevs ofta sakna förmågan att samtala 
på ett naturligt sätt. En del i detta handlar om att de har svårt att följa gängse regler och 
normer för hur samtal initieras, upprätthålls och avslutas (Attwood, 2011). Individer med 
högfungerande AST beskrivs ibland också ofta använda sig av stereotypa uttryck eller 
konventionella och begränsade strategier vid konversationer (Carter et al., 2005). Ibland 
upplevs de också som dåliga lyssnare, vilket kan bero på att de ibland brister i förmågan att 
med bekräftande ord och kroppsspråk signalera uppmärksamhet och intresse (Attwood, 2011).  
 
En oförmåga att uppfatta och förstå underliggande meningar och dolda budskap är också 
vanligt hos personer med högfungerande AST. Att till exempel förstå skämt, ironi, metaforer 
och talesätt är därför ofta svårt för dessa individer (Attwood, 2011). 
  

Beteenden och intressen. 
De repetitiva beteenden som ses hos personer med högfungerande AST förekommer ofta i 
form av en bundenhet till rutiner och ritualer av olika slag och specialintressen (South, 
Ozonoff & McMahon, 2005). Många av dessa individer har svårt att hantera förändringar och 
då kan rutiner fungera som en trygghet. Rutiner kan också vara kopplade till en individs 
specialintresse och kan då till exempel handla om att katalogisera information om något 
(Attwood, 2011). Specialintressen består av antingen ett samlande på något specifikt föremål, 
där en viktig del kan bestå i att sortera samlingsobjekten enligt ett logiskt system, eller ett 
insamlande av kunskap om något ämne, då personen ofta framstår som ett levande 
uppslagsverk på, det ofta mycket specifika och ibland udda, området (Attwood, 2011). Typ av 
specialintresse kan förändras över tid men det är vanligt att dessa tar upp mycket tid på 
bekostnad av annat (Nylander, 2001).   
 
Social kognition hos personer med högfungerande autismspektrumtillstånd 
De flesta forskare är överens om att barn och vuxna med AST – även personer med 
högfungerande AST – har stora svårigheter med att sätta sig in i andra människors tankar, 
känslor och intentioner, vilket också har bekräftats genom ett stort antal empiriska studier 
(Brüne & Brüne-Cohrs, 2006). De har alltså en bristande social kognition. Denna 
underliggande brist tros förklara många av de sociala svårigheter som kännetecknar AST 
(Sansosti et al., 2010). 
  
Sansosti et al. (2010) menar att individer med AST till skillnad från personer med en typisk 
utveckling inte är automatiskt programmerade att tänka på mentala tillstånd, utan att de har en 
preferens för den fysiska och observerbara världen, snarare än den psykologiska världen. En 
studie som jämförde skillnader i sätt att studera ansikten hos vuxna män med autism och 
kontrollpersoner visade att deltagarna med autism i lägre utsträckning studerade de delar av 
ansiktet som avslöjar känslor, som exempelvis munnen och ögonen (Pelphrey et al., 2002), 
vilket delvis kan förklara den svårighet att uppfatta sociala signaler som många personer med 
AST har. 
 
Attwood (2011) beskriver hur bristande ”theory of mind” hos både barn och vuxna med 
högfungerande AST kan påverka vardagen på många olika områden. En av följderna av 
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bristande ”theory of mind” är en tendens att tolka det som sägs bokstavligt. Personer med 
AST har ofta svårt att uppfatta brist på överensstämmelse mellan ansiktsuttryck, tonfall och 
kontext, vilket gör det svårt att förstå när någon retas eller är sarkastisk. Istället utgår de ifrån 
att andra säger exakt vad de menar. Personer med AST är själva ofta väldigt ärliga (Attwood, 
2011; Frith, 1994) och förstår till exempel inte alltid när det är lämpligt att berätta en vit lögn 
och kan därför fälla sanna, men sårande, kommentarer till andra (Attwood, 2011). På grund av 
en bristande ”theory of mind” kan personer med högfungerande AST också ha svårt för att 
lägga märke till subtila signaler som tyder på att en annan person börjar bli irriterad eller 
uttråkad och därför kan de bli sedda som respektlösa eller ohövliga (Attwood, 2011). 
 
En annan följd av bristande ”theory of mind” är en svårighet att skilja mellan avsiktliga och 
oavsiktliga handlingar, vilket kan ge drag som påminner om paranoia. Personer med 
högfungerande AST kan dra slutsatser om att en handling (t.ex. en knuff i ryggen) är fientlig, 
trots att den var oavsiktlig. Detta beror på en avsaknad av förmåga att väga den andre 
personens handlingar mot sammanhanget och andra sociala signaler (Attwood, 2011).  
 
För personer med en typisk utveckling går det snabbt att dra slutsatser om andra människors 
tankar, känslor och intentioner i sociala situationer. För personer med högfungerande AST, 
även om de kan uppvisa en relativt avancerad ”theory of mind”, tar det längre tid att kognitivt 
bearbeta relevanta sociala signaler än vad som är förväntat i deras ålder (Attwood, 2011). 
Detta påverkar naturliga sociala interaktioner. När de sociala signalerna måste bearbetas 
kognitivt istället för intuitivt medför det en försenad reaktionstid som gör att den andra 
personen kan uppfatta personen med AST som ovanligt formell eller till och med lågbegåvad 
(Attwood, 2011). Attwood (2011) tycker sig också se att förmågan till ”theory of mind” hos 
barn och vuxna med högfungerande AST är situationsbunden och att den minskar med snabb 
och komplex interaktion samt hög stress. 
 
Attwood (2011) skriver att personer med högfungerande AST gradvis kan skaffa sig vad han 
kallar för ett mentalt bibliotek med sociala erfarenheter och regler, men att detta kräver 
träning. Attwood (2011) menar vidare att det finns två sätt att tillägna sig färdigheter: via 
intuition eller via instruktion. För barn och vuxna med högfungerande AST krävs ofta 
handledning när det kommer till sociala färdigheter. Till exempel kan det vara bra att förklara 
den logiska grunden bakom en social regel, eftersom personer med AST ofta inte förstår detta 
intuitivt. Enligt Attwood (2011) kan en del personer bli väldigt duktiga på att umgås socialt, 
men de flesta personer med en typisk utveckling anar inte hur mycket mental energi, 
förståelse och utbildning som ligger bakom personens färdigheter. 
 
Det är viktigt att understryka att personer med AST har en bristande social kognition, inte en 
avsaknad av empati. Frith (1994) poängterar att personer med AST heller inte uppvisar en 
total brist på social känslighet och att en del av det socialt avvikande beteende som de 
uppvisar snarare kan betraktas som ovanligt positiva egenskaper. Hon ger exempel på 
egenskaper som oskuldsfullhet, ärlighet och öppenhet, samt menar att personer med AST är 
dåliga på att lura andra och inte är manipulativa eller skvalleraktiga. De är ofta också 
generösa och inte avundsjuka, eftersom de inte har någon stark ägandekänsla. Frith (1994) 
framhäver också att även om personer med AST inte alltid är inkännande i vanlig betydelse 
njuter de inte av andras olycka och de kan bli rättmätigt indignerade och djupt upprörda över 
det lidande de ser. 
 
Det är heller inte bara gruppen av personer med AST som uppvisar brister i social kognition. 
Studier tyder på att även personer med vissa personlighetsstörningar, schizofreni, bipolära 
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syndrom, frontallobsskador och frontallobsdemens har brister i ”theory of mind” (se Brüne & 
Brüne-Cohrs, 2006, för en forskningsöversikt). 
 
Andra kognitiva förklaringsmodeller 
Brister i social kognition eller ”theory of mind” är den teori som oftast nämns när det kommer 
till de brister i social förmåga som finns hos många personer med AST. Två andra 
framträdande kognitiva modeller för att förklara de avvikelser som kan ses hos personer med 
AST är svag central koherens och brister i exekutiva funktioner. De tre modellerna är inte 
ömsesidigt uteslutande utan överlappar varandra och kan användas tillsammans för att 
förklara de svårigheter som förekommer. En fullständig redogörelse för de andra två teorierna 
ligger utanför ramen för denna uppsats, men de sammanfattas kort nedan. 
 
Med svag central koherens menas kortfattat en mer detaljfokuserad kognitiv stil med en god 
förmåga att uppfatta detaljer, men en svårighet att se helheter och sammanhang (Nordin-
Olsson, 2010). De flesta av oss har en stark central koherens, vilket innebär att vi utgår från 
helheten och sammanhanget. En svag central koherens innebär istället att informationen 
bearbetas detalj för detalj och sedan byggs upp till en helhet, vilket är omständligt och tar tid 
(Axén et al., 2010). Detaljerna, trots att de oftast inte är väsentliga, får en avgörande betydelse 
för helheten, vilket kan förklara varför många personer med AST föredrar upprepningar, 
rutiner och ses som rigida. Axén et al. (2010) poängterar att för personer med AST kan en 
förändring av en detalj innebära att hela världen förändras och därmed framstår den som 
mycket instabil och opålitlig, vilket driver en önskan om upprepning och stabilitet. En 
bristande central koherens kan även förklara de svårigheter många individer med AST har i 
att generalisera kunskaper och erfarenheter från ett sammanhang till ett annat (Nordin-Olsson, 
2010).  
 
Teorin om svag central koherens kan också hjälpa till att förklara de brister i social förståelse 
som kännetecknar personer med AST, menar Happé (2000). För att kunna uppfatta andras 
tankar och känslor i vardagen krävs en förmåga att ta hänsyn till sammanhanget och integrera 
mångfacetterad information för att kunna dra slutsatser, vilket blir svårare med en svag central 
koherens. Det finns personer med AST som uppvisar en grundläggande förmåga att sätta sig 
in i och förstå andras tankar och känslor, men som har en svag central koherens. Dessa 
individer har en något bättre social anpassning, men uppvisar fortfarande brister i social 
interaktionsförmåga och tycks ofta ha svårigheter att använda sig av sin förmåga att förstå 
mentala tillstånd i verkliga kontexter. Detta tros bero på en bristande central koherens. Det 
innebär också att vid mätningar av social förståelse med ett naturalistiskt och kontextkänsligt 
instrument är det troligt att fynden delvis beror på individens bristande centrala koherens. 
 
I korthet är exekutiva funktioner ett paraplybegrepp för ett flertal olika funktioner som behövs 
för att vi ska kunna samordna information och för att vi ska kunna styra vårt beteende utifrån 
våra mål. De är viktiga för att vi ska kunna möta och hantera nya situationer, lösa problem 
och fatta beslut (Axén et al., 2010). Exekutiva funktioner inkluderar mentala operationer 
såsom planering, arbetsminne, upprätthållande av uppmärksamhet, förmåga att skifta fokus 
fram och tillbaka, samt hämning av impulser (Tager-Flusberg et al., 2001). Teorin att personer 
med AST har brister i exekutiva funktioner kan förklara en del av de kognitiva särdrag många 
av dem uppvisar. Många personer med AST har till exempel problem med arbetsminnet och 
svårt med simultankapacitet (Axén et al., 2010). Även svårigheter med automatisering och 
generalisering kan förklaras av brister i exekutiva funktioner (Axén et al., 2010). 
Automatisering innebär förmågan att lära sig sekvenser av handlingar eller samordnade 
beteenden så att man inte varje gång behöver tänka på hur man gör. Denna automatisering 
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tycks dock ojämn hos många med AST. Generalisering innebär förmågan att använda de 
kunskaper och erfarenheter man har lärt sig i andra, nya sammanhang, vilket många med AST 
har svårt för. 
 
Brister i exekutiva funktioner är en möjlig förklaring till de repetitiva och rigida beteenden 
man kan se hos individer med AST och även till den sänkta förmågan att delta i ömsesidig 
social interaktion som kräver att man kan reagera flexibelt och välja lämpliga responser på 
andra människors beteenden (Tager-Flusberg et al., 2001). Även om brister i exekutiva 
funktioner är karakteristiska för personer med AST menar Tager-Flusberg et al. (2001) att de 
inte ligger bakom de grundläggande sociala och kommunikativa svårigheter som 
kännetecknar AST, utan att det förklaras bäst av just bristande social kognition. 
 
Utveckling av tester för att mäta brister i social kognition 
Det har forskats mycket på bristerna i social kognition hos individer med AST och ett flertal 
tester har utvecklats i syfte att mäta förmågan till social kognition eller ”theory of mind”. De 
klassiska ”theory of mind”-testerna undersökte främst ”first-order” och ”second-order false 
belief”. ”First-order belief” handlar om att kunna dra slutsatser om vad andra tror om något, 
medan ”second-order belief” handlar om att kunna dra slutsatser om vad andra tänker om vad 
en tredje person tänker (Perner & Wimmer, 1985). Utifrån detta har man utvecklat tester för 
att undersöka om förmågan att göra denna typ av slutledningar finns, det vill säga om barnet 
förstår att andra personer kan ha en felaktig uppfattning eller om de utgår från att den andra 
personen har samma kunskap som det själv har. Barn med en typisk utveckling klarar dessa 
test ungefär vid fyra (”first-order”) respektive sex (”second-order”) års ålder (Baron-Cohen, 
Jolliffe, Mortimore & Robertson, 1997), medan ett flertal studier har visat att barn med AST 
ofta misslyckas med detta (se t.ex. Baron-Cohen, Leslie & Frith, 1985; Happé, 1995; Perner, 
Frith, Leslie & Leekam, 1989; Pilowsky, Yirmiya, Arbelle & Mozes, 2000). 
 
Även andra typer av uppgifter har visat på brister i social kognition hos barn med AST, såsom 
test av bedrägeri/villfarelse (”deception”; Baron-Cohen, 1992), upptäckt av sociala tabbar 
(”faux pas”; Baron-Cohen, O’Riordan, Stone, Jones & Plaisted, 1999) och förståelse av 
intentioner i kommunikation (Happé, 1993). 
 
När undersökningarna inkluderat vuxna med högfungerande AST har det dock visat sig att de 
ofta klarar de klassiska testerna baserade på ”first-order” och ”second-order false belief” 
(Bowler, 1992; Happé, 1994; Ozonoff, Rogers & Pennington, 1991). Detta ska dock inte 
tolkas som bevis för att vuxna med högfungerande AST har en fungerande social kognition. 
Snarare rör det sig om takeffekter eftersom testen är tänkta att kontrollera en förmåga som 
finns hos barn med en typisk utveckling vid 3-6 års ålder (Baron-Cohen et al., 1997). 
 
En annan faktor som gör att personer med högfungerande AST klarar dessa tester trots brister 
i social kognition kan vara att de använder sig av kompensatoriska kognitiva strategier. När 
barn med en typisk utveckling gör de klassiska ”theory of mind”-testerna förlitar de sig på 
intuitiva sociala insikter om människor eller generell kunskap om mentala tillstånd, 
tillsammans med generella kognitiva förmågor. I jämförelse tyder forskning på att barn med 
AST istället behandlar samma tester som ett logiskt problem som de kan resonera sig till 
lösningen på och att de förlitar sig på verbal förmåga och andra icke-sociala kognitiva 
processer (Tager-Flusberg, 2007). Detta alternativa sätt att angripa ”theory of mind”-tester 
kan också göra att det tar längre tid att lösa uppgifterna. De kognitiva strategierna kanske 
resulterar i en korrekt lösning på uppgiften men de fungerar sällan lika bra i det verkliga livets 
avsevärt mer komplexa situationer som kräver snabba slutledningar (Attwood, 2011). Det gör 
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att tester som kan lösas med hjälp av kognitiva strategier missar att fånga upp de faktiska 
svårigheter som finns i vardagen. 
 
För att kunna upptäcka mer subtila brister i social kognition har mer avancerade, känsliga och 
naturalistiska tester, anpassade för äldre och mer högfungerande personer inom 
autismspektrat, utvecklats. Flera av dessa har också visat på förekomsten av svårigheter i 
social kognition hos individer med högfungerande AST. Ett tidigt försök att utveckla ett 
sådant test är Happés (1994) Strange Stories. I sin studie bedömde hon förmågan att förstå 
mentala berättelser hos vad hon kallar ”able autistics” (skickliga autister), en grupp vuxna 
med AST som visat sig klara de klassiska ”theory of mind”-testerna baserat på ”first-order” 
och ”second-order false belief”. Uppgiften bestod i att dra slutsatser om karaktärernas mentala 
tillstånd, vilket krävde att deltagarna kunde förstå koncept som exempelvis dubbelbluff, 
misstag, ironi och vit lögn. Happé fann att den kliniska gruppen hade en nedsatt förmåga att 
ge rimliga beskrivningar av karaktärernas mentala tillstånd, jämfört med typiskt utvecklade 
barn och mentalt funktionsnedsatta kontroller. Prestationen på Strange Stories var nära 
relaterad till prestation på de klassiska testerna, men även de deltagare med AST som klarade 
alla dessa tester visade nedsatt förmåga i berättelserna jämfört med vuxna kontroller.  
 
Ett annat mer avancerat test är Reading the Mind in the Eyes som innefattar att 
försökspersonen ska dra slutsatser om vad en person känner eller tänker genom ett fotografi 
av endast deras ögon (Baron-Cohen et al., 1997; Baron-Cohen et al., 2001a). Både i den 
ursprungliga studien och en senare reviderad version framkom signifikanta skillnader mellan 
vuxna med högfungerande AST och en kontrollgrupp vad gäller förmågan att utläsa mentala 
tillstånd från fotografierna. Kleinman, Marciano och Ault (2001) har bekräftat detta fynd samt 
upptäckt liknande svårigheter hos individer med högfungerande AST att dra slutsatser om 
personers mentala tillstånd utifrån röstinspelningar. Det senare har även framkommit i 
ytterligare studier (Golan, Baron-Cohen, Hill & Rutherford, 2007; Rutherford, Baron-Cohen 
& Wheelwright, 2002). 
 
I ett försök att komma ännu närmare de krav som ställs på social kognition i sociala 
situationer som vi möts av i vardagen har avancerade tester som baseras på videofilm 
utvecklats. The Awkward Moment Test (Heavey, Phillips, Baron-Cohen & Rutter, 2000) är 
ett exempel, där en grupp vuxna med högfungerande AST jämfördes med en kontrollgrupp. 
Uppgiften bestod i att titta på sju olika filmklipp och för varje klipp svara på en fråga om 
karaktärernas mentala tillstånd (vad de kände) och en kontrollfråga som inte hade något 
socialt innehåll, samt en fråga om vad som var karaktärernas intention. Resultaten visade en 
signifikant skillnad mellan grupperna i antal rätta svar på frågorna om karaktärernas mentala 
tillstånd. Den kliniska gruppen presterade dock även något sämre på kontrollfrågorna, vilket 
gör att resultaten bör tolkas försiktigt. Heavey et al. (2000) spekulerar i att detta eventuellt kan 
handla om mer generaliserade svårigheter med uppmärksamhet. Den kliniska gruppen hade 
också en lägre IQ vilket kan ha bidragit. Den faktor som främst skilde grupperna åt var dock 
frågan om intention, där individerna med högfungerande AST visade svårigheter i att förklara 
karaktärernas intentioner eller motiv. 
 
Ett annat videobaserat test är Empathic Accuracy Paradigm (Roeyers et al., 2001) som 
undersöker i vilken utsträckning individen är framgångsrik i sina försök att dra slutsatser om 
andras tankar och känslor. Testmaterialet består av två filmer med två individer som, medan 
de samtalat, filmats utan att de vet vilket det egentliga syftet med filmen är. De filmade 
individerna fick sedan själva sätta ord på sina tankar och känslor under filmen, deras 
benämningar användes sedan som facit. En grupp vuxna med högfungerande AST jämfördes 
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med en kontrollgrupp och visade sig prestera signifikant sämre på den ena av filmerna. 
Roeyers et al. (2001) menar att resultatet kan tyda på att svårigheterna hos vuxna med 
högfungerande AST endast syns när ett tillräckligt komplext naturalistiskt instrument 
används. 
 
The Movie for the Assessment of Social Cognition-II, Swedish version (MASC) 
Det instrument som denna studie utvärderar är ytterligare ett naturalistiskt, videobaserat test 
för att mäta social kognition: The Movie for the Assessment of Social Cognition-II, Swedish 
Version (MASC; Bölte et al., 2011). MASC utvecklades ursprungligen i en tysk och engelsk 
version av Dziobek et al. (2006a) i samarbete med Max Planck Institute for Neurological 
Research i Köln. Filmen har nu spelats in i en svensk version med fyra svenska skådespelare 
och handlar om fyra personer som träffas för att äta middag tillsammans (se utförligare 
beskrivning av testet under metodavsnittet). 
 
Testet är utvecklat för vara utmanande nog att mäta även subtila brister i social kognition och 
kräver att undersökningsdeltagarna kan dra slutsatser om filmkaraktärernas mentala tillstånd 
(tankar, känslor och intentioner). Det testades initialt på en grupp vuxna individer med 
Aspergers syndrom (Dziobek et al., 2006a) och har även utvärderats i en studie på patienter 
med paranoid schizofreni och Aspergers syndrom beskriven i en tysk artikel (Fleck, 2007, 
refererad i Montag et al., 2010). I båda studierna visade sig MASC differentiera bättre mellan 
de kliniska grupperna och kontrollgruppen än tre andra naturalistiska tester av social 
kognition. MASC visade även på en god intern konsistens mätt med Cronbachs alpha, där 
alphakoefficienten för hela skalan var 0.84 (Dziobek et al., 2006a). 
 
MASC har även använts i studier av bland annat paranoid schizofreni (Montag et al., i tryck), 
bipolaritet (Montag et al., 2010), narcissistisk personlighetsstörning (Ritter et al., i tryck), 
empati hos psykoterapeuter (Hassenstab et al., 2007), social kognition under stress (Smeets, 
Dziobek & Wolf, 2009), samt i olika magnetröntgenstudier (Bahnemann, Dziobek, Prehn, 
Wolf & Heekeren, 2010; Dziobek, Fleck, Rogers, Wolf & Convit, 2006b; Wolf, Dziobek & 
Heekeren, 2010). 
 
Syfte 
Syftet med denna studie var att validera den svenska versionen av MASC (Bölte et al., 2011). 
Utgångspunkten var att möjligheten att upptäcka även små brister i social kognition ökar med 
ett mer naturalistiskt mätinstrument. Därför undersöktes också om MASC, som antas vara ett 
naturalistiskt test av subtila brister i social kognition, är mer känsligt än Reading the Mind in 
the Eyes (Baron-Cohen, et al., 2001a) och Strange Stories (Happé, 1994) när det gäller att 
differentiera mellan en population med högfungerande autismspektrumtillstånd och en 
normalpopulation. Studien bygger på antagandet om att personer med högfungerande 
autismspektrumtillstånd har en bristande social kognition. 
 

Frågeställningar. 
Kan MASC upptäcka brister i social kognition hos högfungerande vuxna med en diagnos 
inom autismspektrat? 
 
Har MASC en bättre diagnostisk validitet än de två andra testerna av social kognition? 
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Hypoteser. 
1) Personer med högfungerande autismspektrumtillstånd kommer att avge mindre 

andel rätta svar jämfört med en kontrollgrupp på MASC och de andra social 
kognition-testerna. 

 
2) Prestation på MASC kommer att korrelera positivt med prestation på övriga social 

kognition-test. 
 

3) Resultat på MASC och de andra social kognition-testerna kommer att korrelera 
negativt med autistiska drag, mätt med AQ, i både klinisk population och 
normalpopulation. 

 
4) MASC kommer att bättre differentiera mellan grupperna än de andra social 

kognition-testerna. 
 
 

Met o d  
 
Undersökningsdeltagare 
I studien ingick totalt 37 deltagare, 19 i kontrollgruppen och 18 i den kliniska gruppen. 
Kontrollgruppen bestod av 8 män och 11 kvinnor i åldrarna 21-63 år. Den kliniska gruppen 
bestod av 7 män och 11 kvinnor i åldrarna 20-65 år med någon typ av högfungerande 
autismspektrumdiagnos. Av dessa hade 16 personer diagnosen Aspergers syndrom, en person 
hade diagnosen genomgripande störning i utvecklingen UNS och en person diagnosen atypisk 
autism2. Nio personer hade även minst en ytterligare psykiatrisk eller neuropsykiatrisk 
diagnos. Förekommande diagnoser var ADHD, ADD, uppmärksamhetsstörning UNS, 
depression, Tourettes syndrom och olika ångestsyndrom. Samtliga diagnoser är bekräftade 
genom undersökningsdeltagarnas neuropsykiatriska utredningar alternativt utdrag ur dessa 
utredningar. 
 
Bakgrundsvariabler för grupperna visas i tabell 1. Jämförelser mellan grupperna avseende 
ålder, begåvning (mätt i råpoäng på SPM+) och språklig förmåga (mätt i råpoäng på PPVT-4) 
visade inga signifikanta skillnader, men däremot förelåg signifikanta skillnader i autistiska 
drag (mätt med AQ) och psykisk hälsa (mätt med ASR). (Se vidare beskrivning av testerna 
nedan.) 

                                                
2 Atypisk autism motsvaras av genomgripande störning i utvecklingen UNS i DSM-IV-TR (APA, 2002). 
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Tabell 1. Medelvärden (M), median (Md), standardavvikelser (SD), minimum- och 
maximumvärden (min-max) och p-värden för bakgrundsvariabler i klinisk grupp och 
kontrollgrupp. 
 Ålder (år) SPM+ 

(råpoäng) 
PPVT -4 
(råpoäng) 

AQ ASR 
(total problems) 

Klinisk grupp (n = 18) 
M 39.7 40.8 212.2 34.6 65.6 
Md 38.5 38 212.5 35.5 62 
SD 12.4 8.2 6.9 7.0 12.0 
min-max 20-65 28-56 199-221 22-46 50-91 
Kontrollgrupp (n = 19) 
M 39.4 44.4 214.6 10.5 44.0 
Md 39 45 213 10 46 
SD 11.9 6.4 5.3 4.7 7.3 
min-max 21-63 31-58 206-223 3-21 29-58 
p-värde .93a .14a .24a < .001a < .001a 

a t-test 
 
 Rekryteringsprocess. 
Deltagarna till den kliniska gruppen rekryterades i huvudsak genom Aspergercenter på 
Rosenlunds sjukhus i Stockholm. Information om projektet lades ut på Aspergercenters 
hemsida och det var genom den annonsen som de flesta deltagare rekryterades. Personalen 
informerade även i pågående grupper vid Aspergercenter samt vid uppstart av nya grupper. 
Information om projektet skickades även ut till de olika habiliteringscentren i Stockholm men 
den vägen rekryterades endast en deltagare. 
 
I inledningsfasen av rekryteringen till den kliniska gruppen hölls i samarbete med 
Aspergercenter ett informationsmöte om projektet i lokaler på Rosenlunds sjukhus. Under 
mötet beskrevs studiens syfte, innehåll, villkor och procedur och de närvarande gavs 
möjlighet att ställa frågor samt fick ett informationsbrev om studien. De som var intresserade 
av att delta i studien fick skriva upp sina kontaktuppgifter och personer kontaktades sedan via 
telefon och om intresse fortfarande kvarstod bokades tider för testning. Majoriteten av 
deltagarna i studien var med på detta informationsmöte, men några deltagare tillkom i 
efterhand. Dessa fick informationsbrevet mailat till sig. Med undantag för två deltagare, där 
all kontakt sköttes via e-post, kontaktades även de personerna per telefon för att få muntlig 
information och en chans att ställa frågor, samt boka in tid för testning. 
 
Parallellt med denna studie pågick ett annat forskningsprojekt knutet till KIND som handlade 
om autismspektrumtillstånd och det prospektiva minnet. Eftersom båda studierna använde sig 
av samma urvalskriterier och delvis samma tester skedde ett samarbete vad gäller rekrytering 
och datainsamling och flera av deltagarna ingick i båda studierna. Några deltagare 
rekryterades från den studien. 
 
Rekryteringen av deltagare till den kliniska gruppen var öppen. Deltagare rekryterades i den 
ordning de anmält sig oberoende av ålder eller kön och när 20 personer hade rekryterats sattes 
övriga upp på en väntelista. Rekryteringen av deltagare till kontrollgruppen var i jämförelse 
mer styrd då syftet var att hålla grupperna jämna avseende kön och ålder för att minska 
störande variabler. Deltagarna i kontrollgruppen rekryterades till stor del genom ett så kallat 
bekvämlighetsurval och kom från uppsatsförfattarnas bekantskapskrets. Informationsblad 
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sattes även upp på anslagstavlor i Stockholms universitets huvudbyggnad och på psykologiska 
institutionen vid Stockholms universitet, där deltagare i en viss ålder och av ett visst kön 
efterfrågades. På det sättet rekryterades tre deltagare. Deltagarna i kontrollgruppen gavs 
skriftlig information i form av ett brev som beskrev studien. Muntlig information om studien 
gavs antingen per telefon eller vid personliga möten. 
 
 Inklusions- och exklusionskriterier. 
Gemensamma inklusionskriterier för alla deltagare var att de skulle vara över 18 år och ha en 
grundläggande språklig förmåga. Specifikt för kontrollgruppen gällde att deltagarna inte 
skulle ha någon nära släkting med en autismspektrumdiagnos eller någon egen psykiatrisk 
eller neuropsykiatrisk diagnos. Vidare krävdes att deltagarna i kontrollgruppen låg under cut-
offgränsen (32 poäng) på AQ och att de låg inom normalspannet på ASR som användes för att 
bedöma psykisk hälsa. 
 
För den kliniska gruppen krävdes att deltagarna genomgått en neuropsykiatrisk utredning och 
fått en autismspektrumdiagnos som indikerar hög funktion. Detta måste kunna bekräftas 
genom inhämtande av utredning eller sammanfattning av utredning. 
 
 Bortfall och exkludering av deltagare. 
Totalt tre personer exkluderades från studien. En person ur kontrollgruppen exkluderades på 
grund av att resultatet på ASR inte låg inom normalspannet. Två personer ur den kliniska 
gruppen plockades bort. En av dessa var markant äldre än de övriga deltagarna och det 
saknades en person i motsvarande ålder i kontrollgruppen. Den andra deltagaren hade markant 
sämre resultat på två av social kognition-testerna än alla övriga deltagare och exkluderades då 
flera av de valda statistiska metoderna är känsliga för outliers. 
 
Övriga bortfall bestod av två personer ur den kliniska gruppen som valde att avbryta sin 
medverkan efter ett första testtillfälle. Eftersom detta skedde under datainsamlingen ersattes 
de med nya deltagare. 
 
Etik 
En övergripande etikansökan vad det gäller forskning med den svenska versionen av MASC 
skickades in av forskningsprojektets huvudansvarige Sven Bölte och är godkänd av 
Etikprövningsnämnden. 
 
Innan testningen genomfördes fick alla deltagare skriva under ett samtyckesformulär där de 
gav sitt medgivande till medverkan i studien (se bilaga 1). I samband med detta framhävdes 
även frivilligheten i deltagandet och att det var fritt att avbryta sin medverkan när som helst. 
Samtyckesformulären skiljde sig inte åt för de båda grupperna med undantag för det avsnitt 
som handlade om medgivande till inhämtande av kopia på neuropsykiatrisk utredning, vilken 
endast fanns med på den kliniska gruppens samtyckesformulär. Deltagarna i den kliniska 
gruppen kunde välja att ge tillstånd till inhämtande av en kopia på hela den neuropsykiatriska 
utredningen eller en sammanfattning av den. Deltagarna informerades om att utredningen 
endast skulle användas för att bekräfta neuropsykiatrisk diagnos och att materialet inte på 
annat sätt skulle ingå i studien. 
 
Alla deltagare informerades om den sekretess som gällde i studien. Samtyckesformuläret, de 
neuropsykiatriska utredningarna och det papper där deltagarnas ålder, eventuella psykiatriska 
och neuropsykiatriska diagnoser samt läkemedelsbruk skrevs ner var de enda papper där 
deltagarnas namn förekom. Dessa papper förvarades inlåsta i ett skåp på Karolinska institutet. 
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Alla svarsformulär var kodade för att resultaten inte skulle kunna kopplas samman med 
specifika individer utan tillgång till kodnyckel. I de fall där en deltagare var någon som en av 
uppsatsförfattaren kände var det den andra personen som rättade testerna. Undantaget var vid 
rättning av Strange Stories eftersom det krävde att båda uppsatsförfattarna rättade för att 
kunna beräkna interbedömarreliabilitet. 
 
Ersättning utgick till deltagarna i både den kliniska gruppen och kontrollgruppen. Den 
kliniska gruppen tilldelades ett Superpresentkort med värde 50 kr medan kontrollgruppen fick 
en biobiljett. De två deltagare i kontrollgruppen som rekryterades via psykologiska 
institutionen valde undersökningsdeltagartid istället för en biobiljett. Anledningen till att 
ersättningen såg olika ut för de olika grupperna berodde på praktiska omständigheter. 
Biobiljetterna tillkom i ett senare skede av datainsamlingen och bedömdes göra det lättare att 
rekrytera deltagare. 
 
En etiskt känslig fråga har varit att genomföra testningar av en förmåga där deltagarna 
förväntas prestera dåligt. De deltagare som visar sig ha en bristande social förmåga erbjuds 
heller inte någon träning eller uppföljning utifrån resultaten. Av den anledningen har det varit 
viktigt att genomgående poängtera frivilligheten i deltagandet i studien. 
 
Utöver detta var ett inklusionskriterium för deltagarna i den kliniska gruppen att deras diagnos 
måste kunna bekräftas genom inhämtande av den neuropsykiatriska utredningen eller ett 
utdrag ur den. En neuropsykiatrisk utredning innehåller många detaljer om en persons liv och 
kognitiva funktionsnivå och det kan därför vara känsligt att lämna ut den till andra. Efter 
synpunkter från deltagarna under informationsmötet lades därför alternativet att inhämta 
endast en sammanfattning eller ett utdrag till. Även här var det viktigt att framhäva 
frivilligheten och om en deltagare kände sig osäker till att vara med i studien på grund av att 
denna information behövde inhämtas blev det väldigt viktigt att säkerställa att allt kändes bra 
för deltagaren och i annat fall att uppmuntra deltagaren att avstå från att delta i studien. 
 
Material 
I studien ingick tre mått på social kognition: MASC, Reading the Mind in the Eyes och 
Strange Stories, vilka redan introducerats. Utöver detta ingick ett test av allmän begåvning, 
Raven’s Standard Progressive Matrices – Plus Version (SPM+), för att kunna kontrollera för 
skillnader i begåvning i de statistiska analyserna. Även ett test av verbal språkförmåga, 
Peabody Picture Vocabulary Test, Fourth Edition (PPVT-4), ingick för att kontrollera att 
ingen deltagare hade en språklig nedsättning. Slutligen inkluderades även två formulär: 
Autism-spectrum Quotient (AQ), för att mäta autistiska drag, samt Adult Self Report (ASR), 
för att mäta psykisk hälsa. Alla undersökningsdeltagare genomgick samtliga tester. 

 
The Movie for the Assessment of Social Cognition-II, Swedish Version (MASC). 

MASC (Bölte et al., 2011) är ett videobaserat test som syftar till att mäta subtila brister i 
social kognition. Filmen är cirka 15 minuter lång och handlar om fyra personer som träffas för 
att laga mat, äta middag och spela ett sällskapsspel tillsammans. De fyra personerna i filmen 
har olika motiv för att delta i middagen och uppvisar egenskaper som är stabila och skilda 
från varandra. Vänskap och dejting är de teman som är mest framträdande. Karaktärerna 
upplever under kvällen situationer som framkallar känslor och mentala tillstånd såsom ilska, 
tillgivenhet, tacksamhet, svartsjuka, rädsla, ambition, genans och äckel. 
 
Filmen visas på en dator och pausas vid givna tillfällen varpå totalt 44 frågor rörande 
personernas tankar, känslor och intentioner ställs. Frågorna täcker traditionella koncept inom 
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social kognition som ”first-order” och ”second-order false belief”, villfarelse, faux pas (social 
tabbe), övertalning, metaforer, sarkasm och ironi. Undersökningsdeltagarna ges instruktionen 
att försöka sätta sig in i vad personerna känner och tänker precis när filmen stoppas. Frågorna 
och de fyra olika svarsalternativen läses upp högt av undersökningsledaren samtidigt som 
undersökningsdeltagaren själv kan läsa dem på skärmen. Undersökningsdeltagarna uppmanas 
att gissa om de inte vet svaret. Administreringen tar totalt cirka 45 minuter. 
 
I den ursprungliga versionen av testet (Dziobek et al., 2006a) presenterades inga 
svarsalternativ utan undersökningsdeltagarna fick svara på öppna frågor. De svar som 
deltagarna gav i de första valideringsstudierna har legat till grund för de olika svarsalternativ 
som sedan utvecklades. Svarsalternativen är indelade i fyra kategorier. Tillsammans med det 
korrekta svarsalternativet presenteras tre distraktorer som klassificeras som hypersociala, 
hyposociala eller konkreta svar. Ett hypersocialt svar innebär hårddraget ”för mycket social 
kognition”, det vill säga att man har uppfattat ett mentalt tillstånd hos personerna i filmen men 
är överdriven i sin tolkning. Ett hyposocialt svar innebär ”för lite social kognition”. Även här 
har man uppfattat ett mentalt tillstånd men tolkar in för lite. Ett konkret svar innebär att man 
inte fokuserat på mentala tillstånd alls, utan istället fokuserat på de konkreta aspekterna i 
samspelet eller rummet. (Se bilaga 2 för exempel på en fråga med svarsalternativ.) 
 
Efter genomförd testning räknas andel korrekta, hypersociala, hyposociala och konkreta svar 
ihop var för sig, med en totalsumma på 44. Antal korrekta svar (maxpoäng 44) är den summa 
som använts i de statistiska beräkningarna. 
 

Reading the Mind in the Eyes. 
Den reviderade versionen av instrumentet Reading the Mind in the Eyes (Baron-Cohen et al., 
2001a) är utvecklat för att mäta subtila brister i social kognition. Testet innefattar att utläsa en 
persons mentala tillstånd utifrån fotografier av enbart ögon. Den svenska versionen är översatt 
av Peter Söderberg, leg. psykolog och specialist inom neuropsykologi vid den 
neuropsykiatriska enheten vid Borås sjukhus (material erhölls genom personlig 
kommunikation med Sven Bölte, 18 januari 2011). 
 
Uppgiften består av 36 bilder samt en övningsbild. För varje bild får undersökningsdeltagaren 
välja en av fyra beskrivningar av mentala tillstånd som han eller hon anser bäst beskriver det 
personen på bilden känner eller tänker, till exempel försiktig, intresserad eller anklagande. 
Uppgiften presenteras tillsammans med en ordlista över alla beskrivningar av mentala 
tillstånd som förekommer i testet, vilken undersökningsdeltagaren kan använda vid osäkerhet 
över ett ords betydelse. Undersökningsdeltagaren får instruktionen att göra uppgiften så 
snabbt som möjligt men att det inte sker någon tidtagning. 
 
Efter genomförd testning anges 1 poäng för korrekt svar och 0 poäng för felaktigt svar. 
Poängen räknas sedan ihop till en maximal totalsumma av 36 poäng. 
 

Strange Stories. 
Happés (1994) test Strange Stories innehåller 24 vardagshistorier där människor säger saker 
som de inte menar bokstavligt. Undersökningsdeltagarens uppgift är att förstå varför 
personerna i berättelserna säger som de gör. Efter att berättelsen presenterats ställs två frågor: 
”Var det sant det som X sa?” (förståelse) och ”Varför sa X det?” (förklaring). Vinjetterna 
innefattar tolv olika mentala koncept: lögn, vit lögn, skämt, att låtsas, missförstånd, 
övertalning, sken/verklighet, bildligt tal, sarkasm, glömska, dubbelbluff och motstridiga 
känslor. Dessutom ingår sex kontrollberättelser där undersökningsdeltagaren istället ombeds 
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svara på frågor om fysiska händelser. (Se bilaga 3 för exempel på berättelser och efterföljande 
frågor.) 
 
Berättelserna är översatta till svenska av Pamela Wilkner Svanfeldt, leg. psykolog, 
Resurscentret för Barn med Autism, Stockholm (material erhölls genom personlig 
kommunikation med Sven Bölte, 21 mars 2011). I den ursprungliga versionen finns två 
berättelser per koncept, men i denna studie valdes endast en av berättelserna ut i syfte att 
minska den totala tiden för varje testning. Detta bestämdes i samråd med handledare och den 
av berättelserna som enligt en subjektiv bedömning var svårast valdes ut. Samtliga 
kontrollberättelser administrerades. Berättelsernas ordningsföljd randomiserades och 
administrerades sedan i samma ordning för varje deltagare. 
 
Förståelsefrågorna ställs för att säkerställa att undersökningsdeltagaren har förstått berättelsen 
och korrekt svar ger 1 poäng. Vid inkorrekt svar ges 0 poäng, men berättelsen läses igen tills 
undersökningsdeltagaren svarar rätt eller ger ett utförligare svar som visar att denne har 
förstått. Även förklaringsfrågorna (”Varför sa X det?”) rättas som antingen korrekt (1 poäng) 
eller inkorrekt (0 poäng), utifrån om förklaringen är rimlig. Dessutom skattas förklaringen 
antingen som mental eller fysisk beroende på om undersökningsdeltagaren refererar till 
fysiska egenskaper eller mentala tillstånd i sin förklaring. Detta gäller inte kontrollhistorierna 
där poäng endast sätts för förståelse och korrekt förklaring, eftersom alla rör fysiska 
händelser. Vid poängsättningen sammanställdes sedan svaren för de mentala berättelserna i 
fyra kategorier: korrekta mentala svar, inkorrekta mentala svar, korrekta fysiska svar och 
inkorrekta fysiska svar. I de statistiska beräkningarna användes antalet korrekta mentala svar 
(maxpoäng 12) som variabel. 
 
Båda undersökningsledarna rättade samtliga svarsformulär för att kunna beräkna 
interbedömarreliabilitet. Interbedömarreliabiliteten beräknades på de av varandra oberoende 
bedömningarna. För de berättelser som poängsatts olika gjordes sedan en ny gemensam 
bedömning i syfte att nå konsensus och det var denna bedömning som användes i de 
statistiska analyserna. I en klar majoritet av fallen var undersökningsledarnas bedömningar 
överensstämmande, men vid vissa svårbedömda fall skilde sig rättningarna från varandra. Det 
rörde sig i de fallen framför allt om svårigheter att klassificera svaret som antingen mentalt 
eller fysiskt. 
 
Interbedömarreliabilitet beräknades för totalt 10 av de 37 testerna, fem slumpmässigt valda ur 
varje grupp. Analysen visade att Kappa = .72, p < .001. Enligt Landis och Koch (1977) tyder 
detta på en betydande överensstämmelse (”substantial”; se tabell 2). 
 
Tabell 2. Kappavärden och motsvarande styrka på 
överensstämmelsen enligt Landis och Koch (1977) 
Kappa Överensstämmelsens styrka 
< 0.00 
0.00-0.20 
0.21-0.40 
0.41-0.60 
0.61-0.80 
0.81-1.00 

Dålig (“poor”) 
Liten (“slight”) 
Hygglig (“fair”) 
Måttlig (”moderate”) 
Betydande (”substantial”) 
Nästan perfekt (”almost perfect”) 
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Raven’s Standard Progressive Matrices – Plus Version (SPM+). 
SPM+ är ett icke-verbalt test som avser att mäta generell begåvning (Raven, 2008). 
Undersökningsdeltagaren presenteras olika serier av mönster och ska utifrån ett antal 
svarsalternativ välja det som bäst fullbordar mönstret. SPM+ är indelat i 5 set med 12 problem 
i varje, totalt 60 problem. Undersökningsdeltagaren noterar själv sina svar på ett formulär.  
 
Efter genomförd testning anges 1 poäng för korrekt svar och 0 poäng för felaktigt svar. 
Poängen räknas sedan ihop till en maximal totalsumma av 60 poäng. Det är denna råpoäng 
som använts i de statistiska beräkningarna. 
 

Peabody Picture Vocabulary Test, Fourth Edition (PPVT-4). 
PPVT-4 avser att mäta vokabulär och förståelse av talat språk (Dunn & Dunn, 2007). 
Undersökningsledaren presenterar en serie bilder för försökspersonen. På varje sida finns fyra 
bilder som är numrerade. Undersökningsledaren säger ett ord och ber 
undersökningsdeltagaren att peka på den bild eller säga det nummer på bilden som bäst 
beskriver ordet. 
 
Vid poängsättning räknas antalet fel och dras sedan av från numret på den sista frågan som 
försökspersonen gjorde. Det maximala antalet poäng är 228. Det är denna råpoäng som 
använts i de statistiska beräkningarna. 
 
En opublicerad svensk översättning av testet användes och det finns inga normer för den 
svenska versionen. För att bedöma om någon av undersökningsdeltagarna hade en språklig 
nedsättning användes de amerikanska normer som presenteras i manualen (Dunn & Dunn, 
2007). Råpoängen översattes till standardiserade poäng och stanine-värden kontrollerades, 
enligt manualen. Ett stanine-värde på 4 eller över tolkades som att undersökningsdeltagaren 
inte hade en språklig nedsättning. 
 

Autism-spectrum Quotient (AQ). 
Autism-spectrum Quotient (AQ; Baron-Cohen, Wheelwright, Skinner, Martin & Clubley, 
2001b) är ett formulär som syftar till att mäta graden av autistiska drag hos vuxna individer 
med normal intelligensnivå. Det består av 50 frågor som berör fem olika områden: sociala 
färdigheter, uppmärksamhetsskifte, detaljuppmärksamhet, kommunikation och fantasi. 
Maxpoängen är 50 och ett högre resultat indikerar mer av autistiska drag. Den svenska 
versionen är översatt av Christina Karlsson och Erik Zander (material erhölls genom personlig 
kommunikation med Sven Bölte, 18 januari 2011). 
 
Baron-Cohen et al. (2001b) gjorde en initial utvärdering av AQ i en studie. En grupp på 58 
vuxna med högfungerande autismspektrumtillstånd fick en genomsnittlig poäng på 35.8 (SD 
= 6.5). En grupp på 174 slumpmässigt utvalda kontroller fick en genomsnittlig poäng 16.4 
(SD = 6.3). Utifrån resultaten föreslås en cut-offgräns på 32 poäng. 
 
Tre av deltagarna i denna studie hade missat att fylla i ett item på AQ – två i den kliniska 
gruppen och en i kontrollgruppen. I de fallen letades ett tvillingformulär upp, det vill säga ett 
formulär där totalpoängen, utan det missade itemet, var samma eller så nära som möjligt som 
på det första formuläret. Det poäng som tvillingen fått på det saknade itemet sattes även på det 
första formuläret. För de två deltagarna i den kliniska gruppen innebar det att ett poäng 
tillkom till deras resultat, medan itemet för deltagaren i kontrollgruppen rättades som 0 poäng. 
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Adult Self-Report (ASR). 
ASR är ett formulär för att bedöma adaptivt fungerande, beteendemässiga, känslomässiga och 
sociala problem samt substansmissbruk hos vuxna i åldern 18-59 år (Achenbach & Rescorla, 
2003). Undersökningsdeltagaren fyller i formuläret på egen hand.  
 
Svaren matades in i Assessment Data Manager (Achenbach & Rescorla, 2003) som genererar 
profiler utifrån deltagarnas svar och räknar ut om individens resultat ligger i ett kliniskt, 
gräns- eller normalspann. Om poängen på den skala som mäter totala problem (”total 
problems score”) låg inom det kliniska eller gränsspannet exkluderades deltagaren ur studien. 
Detta gällde endast kontrollgruppen, då den kliniska gruppen förväntades ligga över 
normalspannet och formuläret inte användes som exklusionskriterium i den gruppen. Två av 
undersökningsdeltagarna var över 59 år, men detta bedömdes inte vara ett problem. 
 
Procedur 
Testningarna av deltagarna ur den kliniska gruppen ägde rum i lokaler på Aspergercenter på 
Rosenlunds sjukhus. Deltagare ur kontrollgruppen testades antingen i lokaler på psykologiska 
institutionen vid Stockholms universitet, i deltagarnas eget hem eller hemma hos 
undersökningsledaren, beroende på vad som var praktiskt genomförbart.  
 
Båda uppsatsförfattarna träffade deltagare ur båda grupperna. Testningarna gjordes 
individuellt och administrerades av en undersökningsledare, med endast 
undersökningsdeltagaren och undersökningsledaren närvarande. Varje testning inleddes med 
en kort genomgång av vad testtillfället skulle innehålla och ordningen testen skulle 
administreras i. Undersökningsdeltagaren fick sedan tillfälle att ställa frågor innan deltagaren 
och undersökningsdeltagaren tillsammans gick igenom samtyckesformuläret innan det skrevs 
under. Efter detta följde några frågor om förekomst av psykiatriska och neuropsykiatriska 
diagnoser samt om läkemedelsbruk. I de fall deltagare ur den kliniska gruppen hade med sig 
sin neuropsykiatriska utredning eller en sammanfattning kopierades den, i annat fall 
tillfrågades deltagaren om var utredningen kunde beställas. Två personer inkom med sin 
neuropsykiatriska utredning eller utdrag i efterhand. 
 
Efter denna inledning gjordes testerna. De administrerades alltid i samma ordning: MASC, 
Reading the Mind in the Eyes, Strange Stories, SPM+, PPVT-4, AQ och ASR (förutom vid 
enstaka undantag, se nedan). Pauser togs utifrån deltagarnas behov, men företrädesvis mellan 
de olika testerna. Efter testningen tillfrågades deltagarna om de önskade ta del av de 
individuella resultaten och av uppsatsen. 
 
I de flesta fall träffades undersökningsdeltagaren och testledaren vid ett enda tillfälle för att 
genomföra testningen, vilket vanligtvis tog 3-4 timmar. I några fall var det dock nödvändigt 
att dela upp testningen på flera tillfällen, antingen för tiden inte räckte till eller för att 
testpersonen inte orkade genomföra hela testbatteriet på en gång. I några fall fyllde 
undersökningsdeltagaren i formulären AQ och ASR hemma efter att ha fått muntliga 
instruktioner vid testtillfället och postade det till undersökningsledaren. Eftersom flera av 
deltagarna även deltog i forskningsprojektet om autismspektrumtillstånd och det prospektiva 
minnet gjorde vissa av dem delar av testbatteriet tillsammans med en annan testledare. Det 
gällde SPM+, PPVT-4, AQ och ASR. Det skedde vid de tillfällen deltagaren deltog i det 
andra forskningsprojektet först eller vid de tillfällen testningen inte hann genomföras i en 
sittning och en tid för testning med den andra testledaren redan var inbokad. Detta innebar 
också att för enstaka deltagare gällde inte samma testföljd, då de redan gjort SPM+, PPVT-4, 
AQ och ASR när de kom för att göra testerna av social kognition. 
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Databearbetning 
Samtliga statistiska analyser gjordes i IBM SPSS Statistics 19. I de fall där det inte förelåg 
några allvarliga brott mot antagandena användes parametriska analysmetoder, i annat fall 
valdes icke-parametriska metoder. 
 
Data för MASC var inte normalfördelade i kontrollgruppen enligt Kolmogorov-Smirnovs test 
av normalitet (p = .017). Histogrammet visade dock en klockformad, om än något toppig, 
fördelning och bedömningen gjordes därför att data var tillräckligt normalfördelade för att 
tillåta parametriska metoder vid analyser av MASC. Samma mönster återfanns i data från den 
kliniska gruppen för SPM+. Kolmogorov-Smirnovs test av normalitet visade på signifikans (p 
= .046) och histogrammet visade en toppig fördelning. Även här bedömdes data vara 
tillräckligt normalfördelade för parametriska metoder. 
 

Gruppskillnader. 
För att undersöka gruppskillnader på MASC och Reading the Mind in the Eyes användes 
ANCOVA som analysmetod, då detta gav möjlighet att kontrollera för begåvning genom att 
använda råpoäng på SPM+ som kovariat. Det var inte möjligt att utföra en ANCOVA vid 
analys av Strange Stories eftersom data inte var normalfördelade och därför gjordes Mann-
Whitney U test istället.  
 
 Samband. 
För att undersöka sambanden mellan MASC, Reading the Mind in the Eyes, Strange Stories 
och AQ gjordes korrelationer. Även korrelationer för social kognition-testerna och SPM+ 
gjordes. Pearsons produktmomentkorrelation användes där alla antaganden var uppfyllda och 
i annat fall Spearmans rangkorrelation.  
 
 Diagnostisk validitet. 
För att undersöka den diagnostiska validiteten hos de tre testerna av social kognition användes 
den icke-parametriska analysmetoden Receiver Operating Characteristics (ROC), som är ett 
användbart verktyg för att utvärdera kvaliteten på diagnostiska test (Zou, O’Malley & Mauri, 
2007). Det som utvärderas är testets förmåga att korrekt klassificera en person enligt två 
kategorier, till exempel tillhör diagnosgruppen/tillhör ej diagnosgruppen. För att bedöma 
säkerheten i klassifikationen krävs att statusen för personen är känd. I denna studie är de två 
kategorierna: 1) har brister i social kognition och 2) har inga brister i social kognition. Grupp 
1 motsvaras av den kliniska gruppen och grupp 2 av kontrollgruppen. Detta bygger på 
antagandet att alla i den kliniska gruppen har brister i social kognition och att inga i 
kontrollgruppen har det. 
 
De viktigaste måtten på diagnostisk tillförlitlighet hos ett test är sensitivitet och specificitet 
(Zou, O’Malley & Mauri, 2007). Sensitivitet är ett mått på den andel personer som har 
diagnosen och som testet också klassificerar som innehavande av diagnos (sant positiva) vid 
en given cut-offgräns (alla som har över/under ett visst värde på testet). Specificitet är ett mått 
på den andel personer som saknar diagnosen och som testet korrekt identifierar som i 
avsaknad av diagnos (sant negativa) vid en given cut-offgräns. 
 
En ROC-kurva ritar ut sensitivitet (sant positiva) på y-axeln och 1-specificitet (falskt positiva) 
på x-axeln för varje möjlig cut-offgräns för testet som analyseras. En diagonal linje motsvarar 
slumpen, vilket innebär att testet helt saknar möjlighet att differentiera mellan personer med 
eller utan diagnos. Måttet på området under kurvan (AUC, Area under the Curve) anger 
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sannolikheten för att en slumpmässigt utvald person med diagnos ska få ett resultat som är 
lägre än en person utan diagnos, förutsatt att ett lågt resultat indikerar förekomst av diagnos 
(Fawcett, 2004). Den diagonala referenslinjen motsvarar AUC = .50, vilket innebär att testets 
diagnostiska tillförlitlighet motsvarar slumpen. En perfekt förmåga till klassificering 
motsvarar AUC = 1.0. 
 
En ROC-analys kan hjälpa till vid valet av en lämplig cut-offgräns genom att mått på 
sensitivitet och specificitet kan genereras för alla möjliga cut-offvärden för testet. Utifrån vad 
testet ska användas för kan man välja en cut-offgräns där till exempel sensitivitet prioriteras 
på bekostnad av specificitet, alternativt ett värde där både sensitivitet och specificitet 
optimeras. 
 
 

Re su lt a t  
 
MASC 
En envägs oberoende univariat kovariansanalys (ANCOVA) utfördes för att undersöka om det 
fanns en signifikant skillnad i resultatet på MASC mellan den kliniska gruppen och 
kontrollgruppen. Grupptillhörighet (klinisk eller kontroll) användes som oberoende variabel 
och antal korrekta svar på MASC som beroende variabel. Deltagarnas råpoäng på SPM+ 
användes som kovariat i analysen. 
 
Efter att ha korrigerat för råpoäng på SPM+ framkom en statistiskt signifikant skillnad i antal 
korrekta svar på MASC mellan de två grupperna, F (1, 34) = 8.36, p = .007, partiell eta2 = .20 
(se även tabell 3). Deltagarna i den kliniska gruppen hade signifikant färre antal korrekta svar 
(M = 30.72 , SD = 4.52) än deltagarna i kontrollgruppen (M = 35.16, SD = 3.45). Partiell eta2 
indikerade att grupptillhörighet förklarade ungefär 20 % av variansen i antal korrekta svar på 
MASC, vilket motsvarar en stor effekt. 
 
Poäng på SPM+ förklarade ungefär 12 % av variansen i resultat på MASC (p = .036, partiell 
eta2 = .12). När effekten av poäng på SPM+ plockades bort statistiskt blev de justerade 
medelvärdena på MASC för kontrollgruppen 34.82 (std. error = .89) och för den kliniska 
gruppen 31.08 (std. error = .91). Högre poäng på SPM+ innebar generellt högre poäng på 
MASC. 
 
I tabell 3 redovisas även fördelningen av inkorrekta svar i de olika grupperna. 
 
Reading the Mind in the Eyes 
För att undersöka om det fanns en skillnad mellan den kliniska gruppen och kontrollgruppens 
resultat på Reading the Mind in the Eyes gjordes en envägs oberoende univariat 
kovariansanalys (ANCOVA). Den oberoende variabeln var grupptillhörighet (klinisk eller 
kontroll) och den beroende variabeln var poäng på Reading the Mind i the Eyes. Deltagarnas 
råpoäng på SPM+ användes som kovariat i analysen. 
 
Efter att ha korrigerat för poäng på SPM+ framkom ingen statistisk signifikant skillnad 
mellan de två gruppernas resultat på Reading the Mind in the Eyes, F (1, 34) = 1.53, p = .22, 
partiell eta2 = .04. Sambandet mellan poäng på Reading the Mind in the Eyes och SPM+ var 
nära signifikans, p = .057, med en måttlig till stor effekt, partiell eta2 = .10. Se tabell 3 för 
medelvärden och standardavvikelser. 
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Tabell 3. Medelvärden (M), median (Md), standardavvikelser (SD), minimum- och maximumvärden (min-max) och p-värde för klinisk grupp 
och kontrollgrupp på MASC, Reading the Mind in the Eyes och Strange Stories. 
 MASC Reading the Mind 

in the Eyes 
Strange Stories 

Maxpoäng Korrekta 
44 

Hypersociala 
44 

Hyposociala 
44 

Konkreta 
44 

Korrekta 
36 

Fysiska berättelser 
6 

Mentala berättelser 
12 

Klinisk grupp (n = 18) 
M 30.72 5.50 4.72 3.06 24.94 5.78 10.67 
Md 30 5 4.5 2 24.5 6 11 
SD 4.52 2.38 2.22 2.69 4.38 .43 1.37 
min-max 24-39 2-12 1-9 0-8 17-33 5-6 8-12 
Kontrollgrupp (n = 19) 
M 35.16 3.84 3.26 1.74 27.16 5.84 10.74 
Md 36 3 3 2 26 6 11 
SD 3.45 2.12 1.82 1.20 3.47 .38 1.35 
min-max 27-41 1-8 0-6 0-4 21-33 5-6 8-12 
p-värde .007a - - - .225a .622b .874b 

 
a ANCOVA 
b Mann-Whitney U 
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Strange Stories 
För att undersöka om det fanns en skillnad mellan gruppernas resultat på de mentala 
berättelserna i Strange Stories utfördes ett Mann-Whitney U test (se tabell 3). Genom 
analysen framkom ingen statistisk signifikant skillnad mellan klinisk grupp (Md = 11, n = 18) 
och kontrollgrupp (Md = 11, n = 19), U = 166, z = -.16, p = .87, r = .03. Inga signifikanta 
skillnader mellan gruppernas resultat framkom heller på de fysiska kontrollberättelserna i 
Strange Stories.   
 
Korrelationer 

MASC, Reading the Mind in the Eyes och Strange Stories. 
För att undersöka eventuella statistiskt signifikanta samband mellan de tre testerna i socialt 
kognition gjordes korrelationsanalyser (se tabell 4). Pearsons produktmoment-
korrelationskoefficient visade på ett statistiskt signifikant samband mellan MASC (mätt i 
antal korrekta svar) och poäng på Reading the Mind in the Eyes i båda grupperna. I den 
kliniska gruppen framkom ett starkt positivt samband, r = .64, n = 18, p = .004 och i 
kontrollgruppen ett medelstarkt positivt samband, r = .48, n = 19, p = .04. Höga antal korrekta 
svar på MASC associerades därmed med höga antal poäng på Reading the Mind in the Eyes i 
båda grupperna. 
 
Spearmans rangkorrelationskoefficient visade på ett medelstarkt till starkt, positivt, statistiskt 
signifikant samband mellan MASC (mätt i antal korrekta svar) och Strange Stories (mätt i 
antal korrekta mentala förklaringar) i kontrollgruppen, rho = .50, n = 19, p = .03, där höga 
antal korrekta svar på MASC associerades med höga antal korrekta mentala förklaringar på 
Strange Stories. Inget signifikant samband mellan MASC och Strange Stories framkom i den 
kliniska gruppen. 
 
Spearmans rangkorrelationskoefficient visade också på ett medelstarkt, positivt, statistiskt 
signifikant samband mellan poäng på Reading the Mind in the Eyes och Strange Stories (mätt 
i antal korrekta mentala förklaringar) i kontrollgruppen, rho = .47, n = 19, p = .04. Detta 
innebär att höga antal poäng på Reading the Mind in the Eyes associerades med höga antal 
korrekta mentala förklaringar på Strange Stories i denna grupp. Inget signifikant samband 
mellan Reading the Mind in the Eyes och Strange Stories framkom i den kliniska gruppen. 

 
Social kognition-tester och AQ. 

Korrelationsanalyser utfördes för att undersöka om det fanns några samband mellan de tre 
testen i social kognition och AQ. Inga statistiskt signifikanta samband mellan AQ och något 
av de tre testen i social kognition framkom för någon av grupperna (se tabell 4). 
 
 Social kognition-tester och SPM+. 
För att ytterligare undersöka sambandet mellan testerna av social kognition och begåvning 
gjordes korrelationsanalyser mellan MASC, Reading the Mind in the Eyes, Strange Stories 
och SPM+ (se tabell 4). Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient visade på ett starkt 
positivt samband mellan MASC och SPM+ i den kliniska gruppen, r = .53, n = 18, p = .023.  
Inga andra signifikanta samband framkom, men korrelationen mellan Reading the Mind in the 
Eyes och SPM+ närmade sig signifikans, r = .43, n = 18, p = .073. 
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Tabell 4. Korrelationer mellan tester av social kognition och AQ.  
 MASC Reading the Mind 

in the Eyes (Eyes) 
Strange Stories AQ SPM+ 

Klinisk grupp (n = 18)  
MASC - .640a* -.034b -.290a .532a** 
Eyes  - .314b .076a .432a 

Strange Stories   - .304b .397b 

Kontrollgrupp (n = 19)  
MASC - .476a** .500b** -.074a .060a 

Eyes  - .471b** -.333a .145a 

Strange Stories   - -.030b .322b 

 

a Pearsons r 
b Spearmans rho 
* p < .01, ** p < .05 
 
Receiver Operating Characteristics-analyser (ROC) 
ROC-analyser genomfördes för de tre testerna av social kognition i syfte att bedöma testernas 
förmåga att differentiera mellan grupperna baserat på diagnos (tillhör diagnosgruppen/tillhör 
ej diagnosgruppen). ROC-kurvor ritades ut för samtliga tester (se figur 1). Området under 
ROC-kurvan (Area Under the Curve, AUC) var .77 för MASC, .67 för Reading the Mind in 
the Eyes och .52 för Strange Stories. MASC var det enda testet vars AUC signifikant skilde 
sig från referenslinjen (p = .005), vilket innebär att varken Reading the Mind in the Eyes eller 
Strange Stories kan sägas vara bättre än att gissa vilken diagnos en deltagare hade. AUC .77 
innebär att en person med diagnos i 77 % av fallen sannolikt kommer att ha en lägre poäng på 
MASC än en person utan diagnos.  
 
Figur 1. ROC-kurvor för MASC, Reading the Mind in the Eyes och Strange Stories 
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Tabell 5 visar sensitivitet och specificitet för de uppmätta värdena på MASC. Eftersom valet 
av lämplig cut-offgräns beror på hur sensitivitet och specificitet värderas kan tabellen tjäna 
som en vägledare. Om syftet är att optimera både sensitivitet och specificitet skulle valet falla 
på en cut-offgräns på 33 poäng (33 poäng eller lägre indikerar diagnos). I det fallet blir 77,8% 
av de som har en diagnos korrekt klassificerade (sanna positiva) och 78,9% av de som inte har 
en diagnos blir korrekt klassificerade (sanna negativa). Detta innebär att med en cut-offgräns 
på 33 missar testet att identifiera 22,2% av de som faktiskt har en diagnos (falska negativa), 
men klassificerar felaktigt 21,1% personer som innehavande av diagnos (falska positiva). 
 
Tabell 5. Sensitivitet och specificitet för MASC 
Cut-offgränsa Sensitivitet 

Sanna positiva 
1 – Specificitet 
Falska positiva 

Specificitet 
Sanna negativa 

1 – Sensitivitet 
Falska negativa 

23 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
40 
42 

.000 

.056 

.167 

.333 

.389 

.444 

.611 

.611 

.778 

.778 

.778 

.833 

.889 

.944 
1.000 
1.000 

.000 

.000 

.000 

.053 

.105 

.105 

.105 

.158 

.211 

.263 

.421 

.632 

.842 

.895 

.947 
1.000 

1.000 
1.000 
1.000 
.947 
.895 
.895 
.895 
.842 
.789 
.737 
.579 
.368 
.158 
.105 
.053 
.000 

1.000 
.944 
.833 
.667 
.611 
.556 
.389 
.389 
.222 
.222 
.222 
.167 
.111 
.056 
.000 
.000 

a Lika med eller lägre poäng på MASC indikerar diagnos 
 
 

D isk us s io n  
 
Syftet med denna studie var att validera den svenska versionen av MASC. I detta ingick även 
att undersöka om MASC är bättre än Reading the Mind in the Eyes och Strange Stories på att 
upptäcka brister i social kognition och därmed bättre kan differentiera mellan en population 
med högfungerande autismspektrumtillstånd och en normalpopulation. 
 
Resultatsammanfattning 
Den första frågeställningen var om MASC kunde upptäcka brister i social kognition hos 
vuxna med högfungerande autismspektrumtillstånd. Utifrån tidigare forskning var hypotesen 
att den kliniska gruppen skulle avge mindre andel rätta svar på samtliga tester av social 
kognition jämfört med kontrollgruppen. Resultaten visar dock att MASC är det enda test där 
det framkom en signifikant skillnad mellan grupperna i andel korrekta svar. Den kliniska 
gruppen har färre rätta svar. Grupptillhörighet (klinisk eller kontroll) förklarar 20 % av 
variansen i resultatet på MASC efter justering för begåvning, vilket motsvarar en stor effekt. 
Detta tyder på att MASC kan upptäcka brister i social kognition hos vuxna med 
högfungerande autismspektrumtillstånd. Resultaten visar också att allmän begåvning hade en 
stor effekt på prestation på MASC. En högre allmän begåvning gav högre poäng på MASC. 
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För Reading the Mind in the Eyes framkom en skillnad i resultat mellan grupperna även om 
den inte var signifikant. Samvariansen mellan prestation på Reading the Mind in the Eyes och 
allmän begåvning närmade sig signifikans och värt att notera är också att allmän begåvning 
tycks förklara en större andel av variansen i resultat på Reading the Mind in the Eyes än 
grupptillhörighet. För Strange Stories framkom i princip ingen skillnad alls mellan grupperna. 
Resultaten ger inte stöd för att dessa tester kan upptäcka subtila brister i social kognition hos 
personer med autismspektrumtillstånd. 
 
I syfte att validera MASC gjordes korrelationsanalyser mellan MASC, Reading the Mind the 
Eyes och Strange Stories separat för den kliniska gruppen och kontrollgruppen. Eftersom alla 
testerna syftar till att mäta brister i social kognition var hypotesen att de skulle korrelera med 
varandra. I kontrollgruppen framkom signifikanta positiva medelstarka samband mellan alla 
tre tester. I den kliniska gruppen framkom endast ett starkt positivt samband mellan MASC 
och Reading the Mind in the Eyes. Eftersom MASC och Reading the Mind in the Eyes 
korrelerade i båda grupperna tyder resultatet på att dessa två tester i viss mån mäter samma 
förmåga. Resultaten för Strange Stories är mer tveksamma, eftersom samband mellan Strange 
Stories och de andra två testerna endast framkom i kontrollgruppen. 
 
Korrelationsanalyser gjordes även för AQ och testerna i social kognition i syfte att ytterligare 
validera MASC. Hypotesen var att resultat på MASC skulle korrelera negativt med autistiska 
drag, mätt med AQ. Inga signifikanta samband framkom dock mellan AQ och något av 
testerna. 
 
För att vidare undersöka sambandet mellan testerna av social kognition och begåvning gjordes 
korrelationsanalyser också mellan MASC, Reading the Mind in the Eyes, Strange Stories och 
SPM+. Den enda signifikanta korrelation som framkom var ett starkt positivt samband mellan 
MASC och SPM+ i den kliniska gruppen. Ett medelstarkt positivt samband, som närmade sig 
signifikans, mellan Reading in the Mind in the Eyes och SPM+ framkom också. 
 
Den andra frågeställningen var om MASC hade en bättre diagnostisk validitet än andra tester 
av social kognition. Hypotesen var att MASC skulle differentiera bättre mellan den kliniska 
gruppen och kontrollgruppen än Reading the Mind in the Eyes och Strange Stories. MASC 
visade sig i ROC-analysen differentiera bättre mellan grupperna och det var det enda test vars 
diagnostiska klassificeringsförmåga var signifikant bättre än slumpen. Detta tillsammans med 
det faktum att varken Reading the Mind in the Eyes eller Strange Stories visade signifikanta 
skillnader mellan gruppernas resultat tyder på att MASC har en bättre diagnostisk validitet än 
de andra två testerna. 
 
ROC-analysen visar däremot att den diagnostiska tillförlitligheten hos MASC inte är så god 
som förväntat mellan dessa grupper, med tanke på tidigare forskning (Dziobek et al., 2006a). 
Oavsett vilken cut-offgräns som väljs blir resultatet att ett flertal personer felaktigt 
klassificeras som att de antingen har en bristande social kognition eller inte har en bristande 
social kognition. 
 
Resultatdiskussion 
Studiens resultat ligger till stor del i linje med det som visats i tidigare forskning. MASC 
visade på gruppskillnader beträffande social kognition och differentierade också bättre mellan 
grupperna jämfört med de andra två testerna av social kognition. Detta var väntat och 
stämmer överens med antagandet om att naturalistiska tester, som liknar vardagliga 
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situationer och de kravs som ställs där, bättre kan fånga upp även små brister i social 
kognition än andra mindre avancerade tester. 
 
Jämfört med den studie där MASC introducerades och i vilken den engelska versionen 
användes (Dziobek et al., 2006a) är skillnaden i antal korrekta svar mindre i föreliggande 
studie och ROC-analysen visar även på en mindre AUC. Detta förklaras troligen delvis av att 
frågorna i denna svenska version är flervalsfrågor. I den ursprungliga versionen av MASC 
ställdes frågorna öppet utan svarsalternativ och svaren kodades sedan av bedömare som 
antingen korrekta eller inkorrekta. Ett sådant förfarande ställer ännu högre krav på en social 
kognition. Det krävs att deltagarna dels kan bedöma vad personerna i filmen känner, tänker 
och menar, och dels själva dra slutsatser om vad som är ett rimligt och lämpligt svar och 
framföra detta. När deltagarna istället ges fyra svarsalternativ att välja mellan ökar chansen att 
gissa rätt och även möjligheten att logiskt sluta sig till rätt svarsalternativ utifrån de andra 
alternativen. På det sättet finns det en möjlighet att deltagarna kunnat använda sig av 
kognitiva strategier för att resonera sig fram till svaret, snarare än att förlita sig på en social 
intuition. Det skulle kunna maskera eventuella brister i social kognition som annars 
förekommer i vardagliga sociala sammanhang. Genom att standardisera MASC blir testet 
lättare att administrera och att rätta, vilket ökar testets användbarhet, men det kan också göra 
att det blir mindre känsligt. 
 
En annan förklaring till att det framkom mindre skillnader mellan grupperna i föreliggande 
studie jämfört med den studie som Dziobek et al. (2006a) genomförde kan naturligtvis ligga i 
att det rör sig om två olika versioner av MASC. Även om manus är detsamma för båda 
filmerna har en översättning till ett annat språk gjorts. Detta skulle kunna göra testet eller de 
enskilda frågorna lättare eller svårare. De svenska skådespelarna spelar de roller som 
förekommer i den ursprungliga versionen, men det är ändå möjligt att de gestaltat 
situationerna och de olika karaktärsdragen på ett annat sätt, vilket kan påverka en åskådares 
tolkning av deras tankar, känslor och intentioner. Filmerna är även inspelade på olika platser 
med olika scenografi. Det är dock inte så troligt att variationer mellan inspelningarna förklarar 
en betydande del av skillnaden mellan dessa två studier, med tanke på att det även 
förekommer mindre skillnader mellan grupperna på Reading the Mind in the Eyes och 
Strange Stories. 
 
Dziobek et al. (2006a) kontrollerade i sin studie inte för begåvning hos deltagarna, dels 
eftersom de inte fann någon signifikant skillnad mellan grupperna och dels för att författarna 
ansåg att MASC är ett sådant rent mått på social kognition att intelligens inte bör påverka 
resultatet. I denna studie användes begåvning som kovariat vid analys av gruppskillnaderna 
och denna variabel visades förklara en stor del av variansen i resultatet på MASC. Det kan 
vara så att allmän begåvning påverkar resultatet i större utsträckning när deltagarna ges 
svarsalternativ att välja mellan, kanske på grund av möjligheten att använda logiska 
resonemang, men tydligt är i alla fall att begåvning tycks ha påverkat prestationen på MASC.  
 
Korrelationsanalysen visar dessutom på en stark positiv korrelation mellan begåvning och 
resultat på MASC, men endast i den kliniska gruppen, vilket tyder på att det är viktigt att ta 
hänsyn till begåvning i analyserna. Forskning på området pekar på att personer med 
autismspektrumtillstånd angriper social kognition-tester som ett logiskt problem och förlitar 
sig på en verbal och kognitiv förmåga som inte är knuten till social kognition, medan personer 
med en typisk utveckling snarare använder sig av intuitiva sociala insikter och generell 
kunskap om mentala tillstånd (Tager-Flusberg, 2007). Detta kan förklara att sambandet 
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mellan begåvning och prestation på MASC endast framkom i den kliniska gruppen och inte i 
kontrollgruppen.  
 
Reading the Mind in the Eyes och Strange Stories är precis som MASC utvecklade för att 
kunna mäta små brister i social kognition. De har i tidigare studier (Baron-Cohen et al., 
2001a; Dziobek et al., 2006a; Happé, 1994) som jämfört personer med högfungerande 
autismspektrumtillstånd med en kontrollgrupp kunnat påvisa skillnader i prestation mellan 
grupperna. Därför var det oväntat att ingen sådan skillnad framkom för något av testerna i 
denna studie. Resultatet på Reading the Mind in the Eyes i denna studie visade att den 
kliniska gruppen presterade lägre, även om skillnaden inte var signifikant. Skillnaden i 
resultat mellan grupperna följer samma mönster som i studien av Baron-Cohen et al. (2001a) 
men är inte fullt lika stor. En förklaring kan vara att den kliniska gruppen i denna studie är 
ovanligt högfungerande och i och med det inte har lika stora brister i social kognition. Det kan 
också vara så att större grupper skulle ha lett till en signifikant skillnad i prestation. Något 
som var förvånande var att begåvning förklarade en större andel av variansen än 
grupptillhörighet, även om resultaten inte var signifikanta. Resultaten från denna studie tyder 
därmed på att Reading the Mind in the Eyes i större utsträckning är ett mått på begåvning 
snarare än social kognition. 
 
Till skillnad från Reading the Mind in the Eyes där den kliniska gruppen presterade lägre även 
om skillnaden inte var signifikant, förelåg det i princip ingen skillnad i prestation alls mellan 
grupperna på Strange Stories. Detta motsäger Happés (1994) egna resultat där hon fann en 
signifikant skillnad mellan kontrollgrupp och klinisk grupp. En förklaring till detta kan vara 
att testet i denna studie inte administrerades i sin helhet, utan endast hälften av 
originalberättelserna valdes ut, men eftersom ingen gruppskillnad alls framkom räcker det inte 
som förklaring. Det som sågs i denna studie var snarare takeffekter, testet var helt enkelt för 
lätt för både kontrollgrupp och klinisk grupp. Däremot noterades kvalitativa skillnader i 
svaren mellan grupperna som dock försvinner i rättningen. Ett svar klassificeras som en 
korrekt mental förklaring om det är rimligt och innehåller ord som refererar till mentala 
tillstånd, men i övrigt tas ingen hänsyn till kvaliteten på svaret. I Happés (1994) studie består 
dessutom den kliniska gruppen av vad hon kallar för ”able autistics” (skickliga autister), 
vilket innebär personer med autismspektrumtillstånd som har klarat enklare ”theory of mind”-
tester. Det är troligt att den kliniska gruppen i den studien inte är lika högfungerande som den 
kliniska gruppen i den föreliggande studien och att resultaten i de två studierna av den 
anledningen skiljer sig åt. Strange Stories är ett test som i denna form och med denna 
rättningsprocedur inte är tillräckligt känsligt för att fånga subtila brister i social kognition. 
Utifrån detta följer resultatet i föreliggande studie logiskt eftersom personer med 
högfungerande autismspektrumtillstånd förväntas klara enklare tester. Problemen med Strange 
Stories kan möjligen också förklara varför det inte framkom några samband med de övriga två 
testerna i social kognition i den kliniska gruppen. 
 
Resultaten i studien gav inte heller stöd för hypotesen om ett förväntat samband mellan 
autistiska drag och de tre testerna av social kognition. Hypotesen bygger på att AQ 
framgångsrikt lyckas mäta autistiska drag och att många autistiska drag innebär större brister i 
social kognition, samt att testerna faktiskt mäter social kognition. Det kan därför finnas många 
anledningar till att resultaten inte såg ut som förväntat. AQ har tidigare (se t.ex. Baron-Cohen 
et al., 2001b) visat sig kunna identifiera var en individ ligger på en skala från autism till 
normalfungerande. Eftersom det är ett självskattningsinstrument mäter det en persons egen 
uppfattning om sitt fungerande och inte nödvändigtvis de faktiska omständigheterna, vilket 
skulle kunna förklara att det inte syntes något samband. AQ innehåller också delar som inte är 
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direkt knutna till social interaktion. Höga poäng på AQ innebär därför inte nödvändigtvis att 
personen har en bristande social kognition och tvärtom utan det kan vara andra faktorer som 
ligger bakom ett högt eller lågt resultat. Det är dock möjligt att ett samband skulle kunna ses 
om grupperna var större. 
 
ROC-analysen visade som väntat att MASC diagnostiskt var det bättre testet av de tre social 
kognition-testerna. Det är dock inte underligt att resultatet även här blir icke-signifikant för 
Reading the Mind in the Eyes och Strange Stories, eftersom det inte fanns några signifikanta 
gruppskillnader. Grupptillhörighet används som klassificeringsvariabel och det förutsätts att 
alla deltagare i den kliniska gruppen har en bristande social kognition och att ingen i 
kontrollgruppen har det. Även om det skulle stämma att alla personer med 
autismspektrumtillstånd har en bristande social kognition är det också så att uppsatsförfattarna 
inte har kontrollerat deltagarnas diagnoser själva, utan förlitat sig på information från tidigare 
neuropsykiatriska utredningar. Variablerna behandlas också som dikotoma (har eller har inte 
brister i social kognition) trots att social kognition naturligtvis ligger på ett kontinuum. Trots 
detta bedöms ROC-analysen vara en användbar analysmetod.  
 
Det är viktigt att tänka på att ett instruments specificitet och sensitivitet varierar mellan 
populationer. Den specificitet och sensitivitet som uppmättes för MASC i denna studie är 
specifik för just de här populationerna. Ju större skillnad och ju mindre överlappning som 
förekommer mellan två gruppers resultat, desto högre blir sensitiviteten och specificiteten, 
vilket gör att den diagnostiska tillförlitligheten ökar. Det motsatta förhållandet gäller 
naturligtvis också. Detta innebär att om studien inkluderat till exempel andra kliniska 
populationer hade sensitivitet och specificitet sett annorlunda ut. En förklaring till att 
differentieringen mellan grupperna var mindre tydlig i föreliggande studie än i Dziobek et al. 
(2006a) kan därmed vara att deltagarna i de kliniska grupperna och/eller kontrollgrupperna 
skiljer sig åt mellan studierna. Möjligen var deltagarna i den kliniska gruppen i denna studie 
ovanligt högfungerande.  
 
Baserat på det stora överlappet i resultat mellan grupperna och de mått på sensitivitet och 
specificitet som ROC-analysen ger är det svårt att utifrån resultaten i denna studie motivera 
ett diagnostiskt användande av MASC. Oavsett vilken cut-offgräns som används för att kunna 
påstå att en person har brister i social kognition kommer ett flertal att bli feldiagnostiserade. 
Resultaten är dock lovande och MASC bedöms generellt vara ett användbart instrument för 
att upptäcka brister i social kognition. Det är också värt att lyfta fram att en deltagare med 
avsevärt sämre prestation på både MASC och Reading the Mind in the Eyes uteslöts ur 
studien och att diskrimineringsförmågan i och med det sannolikt inte överskattas, utan kanske 
snarare tvärtom. 
 
Metoddiskussion 
 Rekrytering och urval. 
En av studiens metodologiska begränsningar ligger i att det i samband med studien inte 
gjordes några nya diagnostiska bedömningar. För att säkerställa förekomsten av 
högfungerande autismspektrumtillstånd hos deltagarna i den kliniska gruppen inhämtades 
information från neuropsykiatriska utredningar. Det faktum att inga egna bedömningar 
gjordes innebär att det inte kan garanteras att samtliga deltagare uppfyller kriterierna för en 
autismspektrumdiagnos eller att de har en hög funktion, men informationen från de 
neuropsykiatriska utredningarna ansågs vara fullt tillräcklig för denna studies syfte. 
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För deltagare i kontrollgruppen gällde att de inte fick ha någon neuropsykiatrisk eller 
psykiatrisk diagnos. Inte heller skulle de ha någon nära anhörig med en 
autismspektrumdiagnos. Ifråga om avsaknad av detta utgick uppsatsförfattarna från 
deltagarnas egna utsagor. ASR och AQ fick fungera som tillräckliga kontrollåtgärder för att 
utesluta psykisk ohälsa och autismspektrumproblematik.  
 
Resultaten visar att skillnaderna mellan den kliniska gruppen och kontrollgruppen i denna 
studie var mindre jämfört med i tidigare studier. Detta väcker frågor kring gruppernas 
representativitet och i synnerhet om det kan vara så att deltagarna i den kliniska gruppen är 
ovanligt högfungerande. Möjligen kan det finnas ett selektionsbias i urvalet. Rekryteringen av 
deltagare med högfungerande autismspektrumtillstånd byggde på att de själva visade intresse 
för studien. Det skulle kunna vara så att de som faktiskt valde att delta i studien är mer 
medvetna om sina problem och generellt har mindre brister i social kognition. Många av 
deltagarna medverkar också i Aspergercenters gruppverksamheter, vilket skulle kunna 
innebära att de är mer vana vid att interagera med andra och att de har haft större möjlighet att 
öva upp sin förmåga till social kognition, jämfört med personer med högfungerande 
autismspektrumtillstånd i stort. 
 
En annan aspekt av representativiteten i den kliniska gruppen har att göra med att 
könsfördelningen markant skiljer sig från vad som vanligen beräknas för populationen. För 
Aspergers syndrom uppskattas förhållandet vara tre till sex män på en kvinna (Gillberg, 2002) 
och i denna studie gick det ungefär en och en halv kvinna på varje man. Den här fördelningen 
skiljer sig från andra studier som har mer representativa fördelningar och kan vara en del i 
förklaringen till varför denna studie påvisade en mindre skillnad mellan grupperna på 
samtliga social kognition-tester, trots att grupperna var matchade på kön.  
 
Att skillnaden mellan grupperna på social kognition-testerna var mindre än vad som 
framkommit i tidigare studier kan också ha att göra med kontrollgruppens representativitet. 
Rekryteringen av kontrollpersoner styrdes av ett så kallat bekvämlighetsurval och flera av 
dessa deltagare ingick också i uppsatsförfattarnas bekantskapskretsar. Urvalet styrdes av ålder 
och kön på deltagarna i den kliniska gruppen, men utöver detta gjordes ansträngningar för att 
få en varierad kontrollgrupp, till exempel avseende utbildningsnivå och sysselsättning. 
Eftersom social kognition kan betraktas som en allmängiltig förmåga som naturligt varierar 
även inom normalpopulationen bör dock bekvämlighetsurvalet inte ha påverkat 
kontrollgruppens representativitet alltför mycket. Uppsatsförfattarnas åsikt är att 
kontrollgruppen är representativ för normalpopulationen i stort. 
 
För att minska risken för bakomliggande faktorers påverkan på resultaten och därigenom 
också stärka den interna validiteten i studien, matchades den kliniska gruppen och 
kontrollgruppen, på gruppnivå, utifrån kön och ålder. Ingen signifikant skillnad framkom 
heller mellan grupperna gällande språkförmåga eller begåvning. Däremot var det flera i den 
kliniska gruppen som, förutom en autismspektrumdiagnos, också hade en eller flera 
tilläggsdiagnoser. Annan psykiatrisk eller neuropsykiatrisk problematik hos deltagarna i den 
kliniska gruppen, såsom exempelvis ADHD eller depression, skulle kunna förklara de 
gruppskillnader i förmåga till social kognition som framkom. Samtidigt bör det understrykas 
att komorbiditet är mycket vanligt vid autismspektrumtillstånd och att en inkludering av 
deltagare med andra diagnoser därmed bidrar till att öka resultatens generaliserbarhet.  
  
Studier har även visat på brister i social kognition hos andra kliniska grupper än 
autismspektrumtillstånd (Brüne & Brüne-Cohrs, 2006) och fastän MASC i denna studie har 
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kunnat påvisa skillnader i social kognition mellan en grupp personer med högfungerande 
autismspektrumtillstånd och en kontrollgrupp är det inte säkert att instrumentet skulle fånga 
upp skillnader i social kognition mellan andra typer av kliniska grupper och en kontrollgrupp. 
Detta kan sägas utgöra en begränsning i resultatens generaliserbarhet. 
 

Procedur och material. 
Testsituationen skiljde sig åt på vissa punkter för olika deltagare. Samtliga testningar av den 
kliniska gruppen ägde rum på Aspergercenter medan deltagare i kontrollgruppen antingen 
testades hemma hos någon av uppsatsförfattarna, hemma hos sig själva eller på psykologiska 
institutionen. För en del deltagare i studien delades testningarna upp på flera tillfällen och 
testordningen för vissa avvek också från det som på förhand bestämts eftersom de redan gjort 
SPM+, PPVT-4 och ASR som en del av ett annat forskningsprojekt. Att förutsättningarna till 
viss del såg olika ut för deltagarna är inte att betrakta som optimalt ur ett validitetsperspektiv, 
men i övrigt standardiserades testsituationen i så hög grad som möjligt. 
 
Att normer saknades för den svenska översättningen av PPVT-4 kan tänkas bidra till en viss 
osäkerhet i bedömningen av deltagarnas språkförmåga. Den opublicerade version som 
användes i denna studie skulle kunna vara enklare eller svårare än den engelskspråkiga 
versionen, vilket gör att riktigheten i att i sammanhanget tillämpa de amerikanska normerna 
för en svensk översättning av PPVT-4 kan ifrågasättas. Eftersom syftet med att göra en 
språkbedömning av deltagarna var att utesluta att någon låg på en för låg språklig nivå för att 
kunna förstå det verbala innehållet i testerna av social kognition ansågs en grov bedömning 
vara fullt tillräcklig. Det kliniska intrycket och det faktum att det inte förelåg någon 
signifikant skillnad mellan den kliniska gruppen och kontrollgruppen i råpoäng stärkte också 
uppfattningen om att ingen av deltagarna hade en språklig nedsättning. 
 
Vid beräkningar med begåvning som variabel användes råpoäng på SPM+. Detta bedömdes 
som lämpligt då grupperna var matchade med avseende på ålder och kön. Initialt var tanken 
också att SPM+ skulle användas för att utesluta deltagare utifrån begåvning samt för att 
presentera grupperna deskriptivt med IQ-poäng. Uppsatsförfattarna ansåg dock att de olika 
normer som finns för SPM+ var så grova att exkludering av deltagare utifrån dessa skulle bli 
godtycklig och att en presentation av gruppernas IQ-värden skulle vara oprecis. Eftersom 
ingen bedömning av deltagarnas begåvning gjorts utifrån normer kan inte frånvaro av 
intellektuell nedsättning hos samtliga deltagare garanteras. 
 
Förslag till vidare forskning 
Denna studie har varit en första utprövning av den svenska versionen av MASC, men vidare 
validering av instrumentet krävs. Utifrån studiens resultat föreslås en cut-offgräns på 33 
poäng då både sensitivitet och specificitet optimeras, men detta behöver prövas ytterligare och 
i andra typer av populationer. Cut-offgränsen bör inte användas för klinisk diagnostik, men 
kan eventuellt fungera som en fingervisning i klinisk verksamhet. 
 
MASC har i denna studie prövats på personer med högfungerande autismspektrumtillstånd 
med förmodade subtila brister i social kognition. MASC bör även prövas på andra personer 
inom autismspektrum med mer eller mindre uttalad problematik samt på andra kliniska 
grupper. Det vore även intressant att undersöka om prestation på MASC speglar faktiska 
brister i social interaktionsförmåga. 
 
En annan möjlighet som MASC ger är att titta närmare på de svar som inte är korrekta. Hur 
stor andel av de felaktiga svaren klassas som hypersociala, hyposociala respektive konkreta 
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och finns det skillnader mellan olika kliniska grupper? Tidigare forskning med MASC har till 
exempel visat att positiva symptom som vanföreställningar hos patienter med schizofreni har 
associerats med hypersociala svar (Montag et al., i tryck), det vill säga ”för mycket social 
kognition”. Kanske finns det mönster som är specifika för vissa kliniska grupper? 
 
En annan aspekt värd att undersöka är tidsaspekten. Med tanke på att det är karakteristiskt för 
personer med autismspektrumtillstånd att använda sig av kognitiva strategier i sociala 
sammanhang istället för en intuitiv social förmåga och att de därmed ofta blir långsammare 
skulle kanske en begränsad svarstid göra att brister i social kognition skulle kunna fångas upp 
ännu bättre. 
 
Sammanfattande slutsatser 
Denna studie utgör en första utprövning av den svenska versionen av MASC och resultaten är 
lovande. MASC har med acceptabel sensitivitet och specificitet visat sig kunna upptäcka 
brister i social kognition som är typiska för personer med högfungerande 
autismspektrumtillstånd. MASC visade sig också ha en bättre diagnostisk validitet än Reading 
the Mind in the Eyes och Strange Stories. Möjligheten att använda MASC som ett 
diagnostiskt instrument inom klinisk verksamhet måste utvärderas vidare. 
 
Det har saknats riktigt bra instrument för att mäta social kognition hos grupper där bristerna 
inte är så stora, men ändå orsakar en hel del svårigheter i vardagliga sociala relationer och 
interaktioner. MASC är en del i en utveckling mot mer avancerade, känsliga och naturalistiska 
tester för att mäta social kognition. MASC, som utgör ett mer naturalistiskt test än Reading 
the Mind in the Eyes och Strange Stories, visade sig i denna studie också vara känsligare. 
Detta tyder på att även fortsatt forskning och utveckling på området bör bygga på tanken att 
ett test, om det ska lyckas fånga upp även små brister i social kognition, i så hög grad som 
möjligt bör ställa samma typ av krav som verkliga sociala interaktioner. 
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Bilaga 1: Samtyckesformulär 
 

 
 
Härmed bekräftar jag att: 
§ Jag vet att deltagande i studien är helt frivilligt. Jag kan avbryta deltagandet när som helst utan att 

ge närmare förklaring. Om jag avbryter kommer det inte att påverka mitt framtida 
omhändertagande eller min vård. 

§ Jag har tagit del av skriftlig och muntlig information om studien och haft möjlighet att få svar på 
alla mina frågor kring studien. 

§ Jag är medveten om tidsåtgången för mitt deltagande i projektet. 
§ Jag är medveten om att det är sekretess i samband med studien. 
§ Jag ger mitt tillstånd till inhämtande av: 

o kopia på min neuropsykiatriska utredning 
o kopia på sammanfattning av min neuropsykiatriska utredning 

 
Jag bekräftar nedan med min namnteckning att jag samtycker till att medverka i studien och till 
behandling av mina personuppgifter enligt ovanstående beskrivning. 
 
 
Datum:_________________________ 
 
 
 
 
_______________________________  _____________________  
Namnteckning    Personnummer 

 

 

_______________________________ 
Namnförtydligande 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
Undersökarens namnteckning /namnförtydligande/undersökarens titel/funktion 

Samtyckesformulär 
Forskningsprojekt: socialt tänkande 
och autismspektrum 
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Bilaga 2: Exempel på fråga från MASC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daniel är den första gästen att anlända till middagen hos Elin. Daniel och Elin har det trevligt 
tillsammans och han berättar om sin semester i Skottland. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

När Hannes anländer dominerar han samtalet och försöker imponera på Elin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elin blir irriterad över att Hannes skryter. Hon tittar snabbt på Daniel och frågar sedan 
Hannes: ”Så, har du varit i Skottland någon gång?” 
 
Fråga: Varför frågar Elin så? 
 
a. För att involvera Daniel i samtalet (korrekt svar) 
b. För att ta reda på om Hannes också har varit i Skottland (konkret svar) 
c. För att föra tillbaka samtalet till Skottland (hyposocialt svar) 
d. För att kunna jämföra de båda killarna (hypersocialt svar) 
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Bilaga 3: Exempel på berättelser och frågor ur Strange Stories 
 
 
 
 
 
 
Mental berättelse (tema: låtsas)  
 
Karin och Emelie är hemma och leker. Emelie tar en banan ur fruktskålen och håller den till 
örat. ”Titta Karin, bananen är en telefon”, säger hon. 
 
Förståelsefråga: Är det sant det Emelie säger? 
 
Förklaringsfråga: Varför säger hon så? 
 
 
 
 
Fysisk berättelse (kontrollberättelse) 
 
Lena är i trädgården. Hon sår frön så att hon skall få en massa fina grönsaker till sommaren. 
Hon sår morötter, sallad och ärtor. Hon sår fröna i fina rader men när hon gått in så kommer 
fåglarna och äter upp alla fröna. Stackars Lena, inte ett enda frö blir kvar. 
 
Förståelsefråga: Sådde Lena frö till persilja och spenat? 
 
Förklaringsfråga: Varför kommer inte Lena att få några grönsaker till sommaren? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svensk översättning: Pamela Wilkner Svanfeldt, leg. psykolog, Resurscentret för Barn med Autism, Stockholm. 

 
Ursprungskälla: Happé, F. G. E. (1994).  An advanced test of theory of mind: Understanding of story characters' 
thoughts and feelings by able autistic, mentally handicapped, and normal children and adults. [Elektronisk 
version]. Journal of Autism and Developmental Disorders, 24, 129-154.  


