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Sammanfattning 

Syftet med studien är att är att studera skillnader i mottaglighet 

för emotionell smitta, anknytningsstilar och personlighets drag 

så som temperament och karaktär är hos personer 

diagnosticerade med Asperger jämfört med personer som inte 

har någon diagnos. Ett annat syfte är att studera samband 

mellan emotionell smitta, anknytningsstilar samt 

personlighetsdrag såsom temperament och karaktär. Åttioåtta 

försökspersoner deltog i enkät studien varav femton personer 

hade en Asperger diagnos och resterande sjuttiotre inte hade 

någon diagnos, i enkäten fick de svara på 293 påståenden som 

involverade emotioner, anknytning och personliga 

temperaments och karaktärsdrag. Samband och skillnader 

mellan grupperna undersöktes sedan. Resultatet visar att det 

existerar skillnader mellan grupperna. Studenterna är mer 

mottagliga för emotionerna arg än gruppen med Asperger 

diagnos. Individerna med en Asperger diagnos skattade sig 

högre i anknytningsstilen distans, sakorientering och 

relationsfixering än studenterna, studentgruppen tenderar att 

uppge personliga egenskaper som novelty seeking, reward 

dependent och cooperativeness i högre grad än gruppen med en 

Asperger diagnos. Existerande samband mellan emotioner, 

anknytning och personlighet visade sig. Studentgruppen visade 

högt samband mellan anknytningsstilen bifallsbehov och 

personlighetsegenskapen harm avoidance. Och 

Aspergergruppen visade högt sambandet mellan 

anknytningsstilen tillit och personlighetsegenskapen novelty 

seeking. 

Nyckelord: Emotioner, anknytningsstil, personlighet, 

temperamentsdrag, karaktärsdrag, Asperger syndrom. 
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Abstract 

The aim of the present study is to study how the differences in 

susceptible for emotional contagion, attachment styles and 

personality features such as temperament and character within 

individuals diagnosed with Asperger syndrome and those 

individual who aren´t diagnosed. Eighty eight participated in the 

survey, fifteen of those had an Asperger diagnose. The survey 

contained 293 items involving emotions, attachment and 

temperament and character personality features. The result shows 

that differences exist between the groups in emotional contagion, 

attachment and personality. The students are more susceptible to 

angry emotions than the individuals with an Asperger diagnose. 

The individuals with an Asperger diagnose showed higher scores in 

the attachment styles distance, relation fixation and thing alignment 

than the students. The student group tends to state personal 

properties as novelty seeking, reward dependent och 

cooperativeness in a higher degree than individuals with an 

Asperger diagnose. The result also showed that there is an existing 

connection between emotions, attachment and personality. The 

group of students showed a high connection between the 

attachment style applause needs and the personality characteristic 

harm avoidance. In the Asperger group a high connection was 

showed between the attachment style thrust and the personality 

characteristic novelty seeking. 

Keywords: Emotions, attachment, character features, temperament features, 

personality, Asperger syndrome. 
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Personlighet, anknytningsstilar och mottaglighet för andras emotioner hos personer med 

och utan Asperger diagnos. 

Varje dag möts människor i olika situationer. I dessa möten sker en social interaktion, vilket 

innebär att man möter både sina egna personliga emotioner och andras, exempelvis ilska, 

glädje, sorg och lycka. I dagliga möten med andra människor påverkas vi alltså av andras 

emotioner. En sådan påverkan av andra individernas emotioner kallas för emotionell smitta 

vilket innebär att en överföring av emotioner sker mellan personer (Hatfield et al, 1994). Den 

emotionella smittan kan ske omedvetet och medvetet både via verbala kanaler och ickeverbala 

kanaler. Och kan exempelvis handla om att vi blir glada om en annan människa uttrycker 

glädje eller när någon annan uttrycker sorg, man påverkas alltså av samma emotion som sänds 

ut (Lundqvist, 2006). Den uttryckta emotionen sprids alltså vidare till en annan individ som i 

sin tur upplever samma emotion, exempelvis glädje uttrycks av en person vilket leder till att 

den andre personen upplever glädje (Hatfield et al, 1994). Variation i mottagligheten för sina 

egna och andras emotioner har visats i tidigare studier. Det handlar om variationer i 

uppmärksamhet av andra individers emotionella uttryck men även variationer i förmåga att 

tolka verbala och icke-verbala emotioner (Lundqvist, 2006). 

Att kunna tolka och förstå emotioner både verbala och icke-verbala är en mycket viktig 

faktor för ett fungerande socialt samspel med andra (Batty & Taylor, 2006). Tidigare studier 

har visat att tolkning av emotioner och sociala sampel är nära kopplat till personlighet dvs. en 

individs personliga egenskaper. De personliga egenskaperna kan sedan påverka sociala 

samspel med andra människor och förståelsen av andras avsikter i samspelet. De personliga 

egenskaperna berör exempelvis olika situationella val som valet av vilka vänner individen 

väljer att umgås med (Larsen & Buss, 2002). Enligt Cloninger (1993) kan personlighet 

definieras som en persons bakomliggande skäl till vissa beteenden och erfarenheter, med det 
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menas hur en individ anpassar sig till olika omgivande miljöer. Men det kan också handla om 

hur individen hanterar olika situationer som uppstår i den omgivande miljön. Fortsatt menar 

Cloninger (1993) att personlighet är något som utvecklas under en persons livstid. Denna 

utveckling börjar alltså från barndomen och påverkas sedan kontinuerligt under hela livet. En 

individs beteende påverkas av en så kallad ” personlighets dynamik” som omfattar 

individuella personligheter och olika omgivande miljöer, den bidrar även till hur individens 

beteende sedan yttrar sig i den omgivande miljön (Cloninger, 1993). Två personliga 

egenskaper som nämns är temperament och karaktär. Temperament handlar om individers 

förmåga att hantera olika inlärda färdigheter och vanor samt att kunna hantera känslor som 

uppstår i olika situationer. Karaktär däremot handlar om en individs självbild, vilka 

värdegrunder individen utgår ifrån samt personligt uppsatta mål (Fossati et al, 2007). En 

individs temperament och karaktär varierar från person till person och påverkar hur individen 

hanterar olika känslor (Lundqvist, 2008). Den individuella hanteringen av upplevda 

emotionerna medför sedan till hur individens beteende yttrar sig i sociala situationer som 

uppstår med andra (Magai & McFadden, 1995).   

Personer som upplever svårigheter i att förstå vad andra människor uttrycker verbalt och 

icke-verbalt kan få svårigheter att anpassa sig till sin sociala omgivning (Batty & Taylor, 

2006). Att inte riktigt förstå vad en annan person uttrycker gäller för många människor. 

Begränsningar i förmåga att tolka emotionella uttryck kan leda till en bristande social 

interaktion med andra människor, vilket kan få till följd att det mellanmänskliga samspelet 

blir lidande. Det gäller speciellt en grupp av människor, nämligen personer med Autism 

spektrum diagnos. Personer med en Autism spektrum diagnoser har en begränsad förmåga i 

att tolka andra människors personliga emotioner samt att uttrycka sina egna (Nolen-

Hoeksema, 2004). Ofta handlar det om en begränsad förmåga att förstå emotioner. En sådan 

begränsning kan innebära att personerna inte förstår vad exempelvis ett glatt eller ledset 
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ansikte uttrycker. Begränsningar av detta slag kan bidra till att personerna också får 

svårigheter att spontant delta i olika sociala interaktioner med andra personer (Begeer et al, 

2007). Begränsningar som påverkar det sociala samspelet kan bero på att personer med en 

Autism spektrum diagnos inte förstår rådande sociala normer, vilket kan leda till att de inte 

kan ta del av de sociala ledtrådar som uppstår i sociala samspel och som andra förstår och 

tolkar (Corden, Chilvers & Skuse, 2007).   

En Autism spektrum diagnos involverar genomgripande störningar i utvecklingen och 

inom spektrat finns diagnoserna Autistiskt syndrom, Retts syndrom, Desintegrativ störning 

hos barn samt Asperger syndrom (Herlofson & Landqvist, 2002). De genomgripande 

störningar som finns inom utvecklingen involverar sociala interaktioner, kommunikation med 

andra, vardagliga beteenden, intressen och aktiviteter. Diagnosen Asperger syndrom som 

ryms inom Autism spektrat har oftast liknande begränsningar som personer med Autism 

diagnosen men skillnaden är att individerna med Asperger syndrom oftast inte har några 

språkliga eller grundläggande kognitiva svårigheter som individer med en Autism diagnos 

oftast har (Nolen-Hoeksema, 2004). De grundläggande emotionernas uttryck arg, rädd, 

ledsen, glad och kärlek har individer med Asperger syndrom inga problem att förstå utan 

begräsningar utan kan däremot uppstå när dessa individer möts av mer komplext uttryckta 

emotioner som innehåller mer intonation och verbalt innehåll (Golan et al, 2007).  

 Sociala mellanmänskliga samspel involverar både emotioner och social kompetens. 

Dessa är på så vis kopplade till varandra eftersom det i mellanmänskliga situationer krävs en 

förståelse av andra individers uttryckta emotioner för att sociala samspel skall fungera. Man 

behöver alltså ha social kompetens (Cabanac, 2002). Sociala interaktioner är något som startar 

tidigt i livet. En interaktion börjar redan vid barnets födelse och interaktionen kan exempelvis 

vara föräldrarnas första möte med sitt barn och deras försök att kommunicera med barnet. 
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Kommunikationen mellan föräldrarna och det lilla barnet handlar oftast om ögonkontakt eller 

att de exempelvis ler mot barnet och inväntar det lilla barnets respons som kan vara att ta 

ögonkontakt med föräldrarna eller att le tillbaka. Denna kommunikation och interaktion 

mellan föräldrarna och barnet är början på en anknytningsprocess. 

 Anknytningsprocessen innebär att ett livsviktigt starkt emotionellt band skapas mellan 

människor (Bowlby, 1979). Personer diagnosticerade med Autism spektrum syndrom har 

enligt Van IJzendoorn et al (2007) uppvisat mindre kontaktsökande beteenden som barn. 

Detta kan exempelvis handla om att visa ett begränsat intresse för att söka ögonkontakt med 

andra personer och att upprätthålla den ögonkontakten. Fortsatt har det även påvisats att 

personer diagnosticerats med Autism spektrum syndrom inte intresserar sig för kram och kel i 

samma utsträckning som andra barn som inte har en Autism spektrum diagnos. Detta kan vara 

påverkande faktorer i anknytningsprocessen och förmågan att förstå och att tolka andra 

personers uttryckta emotioner (Van IJzendoorn et al, 2007). Anknytning är också ett beteende 

som innebär att en person skapar och bevarar närhet till en annan person. En förutsättning för 

att anknytning till en annan person skall etableras är att det förkommer en ömsesidig 

interaktion, alltså ett mellanmänskligt samspel (Bowlby, 1979). Interaktioner med andra 

människor är en stor del i alla människors liv, och under livets gång påverkas människan av 

olika emotionella händelser. Om dessa emotionella händelser är av en kraftig art vilket kan 

yttra sig antingen positivt eller negativ kan det till och med leda till att personligheten 

förändras (Magai & McFadden, 1995). Tidigare forskning har belyst emotionell smitta, 

personlighet och anknytning separat eller som en kombination av exempelvis personlighet 

och emotionell smitta men en kombination av samtliga delar har inte belyst och inte med 

individer med Asperger diagnos som målgrupp vilket gör att denna kombination är intressant 

att forska inom för att se om det föreligger skillnader och samband.    
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Studiens syfte är att studera skillnader i mottaglighet för emotionell smitta, 

anknytningsstilar och personlighetsdrag som temperament och karaktär hos personer 

diagnosticerade med Asperger syndrom jämfört med personer som inte har någon diagnos 

(studenter). Ett annat syfte är att studera samband mellan emotionell smitta, anknytningsstilar 

samt personlighetsdrag som temperament och karaktär. Följande hypoteser kommer att 

undersökas: 

Hypotes 1. Har utformats utifrån Begeer et al., (2007) att personer med Autism 

spektrum syndrom har en begränsad förmåga att förstå och tolka uttryckta emotioner. Så 

förväntas individerna diagnosticerade med Asperger syndrom visa en mindre mottaglighet för 

emotionell smitta än hos de individerna utan en diagnos (studenter). 

Hypotes 2. Har utformats utifrån Van IJzendoorn et al., (2007) att personer med Autism 

spektrum syndrom uppvisar mindre kontaktsökande beteende samt inte intresserar sig för 

kram och kel som är viktiga bitar i anknytningsprocessen. Så förväntas individerna 

diagnosticerade med Asperger syndrom skatta sig högre i delskalorna distans, sakorientering, 

bifallsbehov och relationsfixering än individerna utan en diagnos (studenter). 

Hypotes 3. Har utformats utifrån Anckarsäter et al (2006) att individer med Asperger 

diagnos har observerats skatta sig lägre i karaktärsskalorna self-directedness, cooperativeness 

och self-transcendence, vilket indikerar enligt Anckarsäter et al (2006) en begränsad mognad i 

personlighetsegenskapen karaktär. Utifrån detta förväntas individerna diagnosticerade med 

Asperger ska skatta sig lägre i karaktärs delskalor self-directedness, cooperativeness och self-

transcendence än individer utan en diagnos (studenter). 

Uppsatsens syfte och hypoteser beräknas kunna besvaras genom en kvantitativ 

enkätundersökning som baseras på svenska versioner av Emotional Contagion Scale (ECS) 
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(Lundqvist, 2006), Attachment Style Questionnaire (ASQ) (Håkansson & Tengström, 1996) 

samt Temperament and Character Inventory (TCI) (Cloninger, 1993). 

Metod 

Deltagare 

Sammanlagt deltog 88 individerna i studien. 15 deltagare uppgav sig vara diagnosticerade 

med Asperger syndrom, 73 deltagare var inte diagnostiserade (studenter).  Könsfördelning av 

samtliga deltagarna var 62 kvinnor och 26 män. Åldern varierade mellan 19-55 år med en 

medelålder på 26 år. Civilstånd hos deltagarna varierade, 37 var singel, 9 var gifta, 37 var 

sambo, 5 var särbo. 12 uppgav att de bor hos föräldrar/anhörig, 70 av deltagarna uppgav att de 

bor i eget boende, 2 av deltagarna uppgav att de bor i särskilt boende och 2 uppgav annat som 

deras boende.  Deltagarna med Asperger diagnos kommer från hela Sverige och deltagare 

utan diagnos (studenter) kommer från Örebro Universitet. Deltagande bygger på fritt val.   

Material 

Tre frågeformulär har använts för att undersöka mottaglighet för emotionell smitta, 

anknytningsstilar och personlighet Dessa är Emotional Contagion Scale (ECS), Attachment 

Style Questionnaire (ASQ) samt Temperament and Character Inventory (TCI) .  

Emotional Contagion Scale 

Emotional Contagion Scale (ECS) som utvecklades 1997 av Doherty, mäter emotionell 

smitta. Detta formulär innehåller 15 påståenden som avser att mäta hur personer tänker kring 

känslor och handlande som uppstår i olika situationer. Formuläret innehåller 5 grundläggande 

emotioner ilska, rädsla, sorg, lycka och kärlek. Detta formulär visar en god validitet och 

reliabilitet (Crombach Alpha 0,798). Svarsalternativen varierar från 1=Aldrig till 5=Alltid 

(Lundqvist, 2006)  
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Attachment Style Questionnaire 

Attachment Style Questionnaire (ASQ) utvecklades 1994 av Feeney, Noller & Hanrahan. 

Formuläret innehåller 40 påståenden. De representerar 5 olika delskalor. Delskalan tillit 

betecknas utifrån denna teori som trygg anknytning medans delskalorna sakorientering, 

bifallsbehov relationsfixering och distans betecknas utifrån denna teori som otrygg 

anknytning. Delskalan distans vilket avser personer som undviker situationer som gör dem 

sårbara vilket leder till att de håller en viss distans till andra människor. Delskala 

sakorientering innebär att personer framhäver sina egna personliga prestationer framför 

mellanmänskliga samband. Dessa personer söker oberoende. Delskala tillit och utmärks av 

trygga och tillitsfulla samband till sig själv och andra personer. Delskalan bifallsbehov vilket 

innebär att personen är i stort behov av andra personers gillande och acceptans. Dessa 

personer är ofta ganska ängsliga. Sista delskalan relationsfixering innebär att personerna har 

ett stort behov av tillhörighet till andra och trygghet vilket leder till att personen blir 

överinvolverad i andra människor och relationen blir ängslig. Svars alternativ varierar från 

1=fullständigt oense till 5= Instämmer fullständigt.  ASQ visar en god validitet och reliabilitet 

på de olika delskalorna (Crombach Alpha, distans 0,84, sakorientering 0,71, tillit 0,78, 

bifallsbehov 0,74 och relationsfixering 0,73) (Håkansson & Tengström, 1996). 

Temperament and Character Inventory 

 Temperament and Character Inventory (TCI) utvecklades 1994 av Cloninger, Przybeck, 

Svrakic & Wetzel. Formuläret innehåller 238 påstående vilket inkluderar 4 grundläggande 

dimensioner av temperament som novelty seeking (NS) vilket innebär en lust att söka och 

upptäcka nyheter, det innebär också att man är impulsiv och kan gå till överdrift och uppvisa 

en oregerlig personlighet.  Persistence (PS) innebär att man har en uthållighet och en vilja att 

anstränga sig i olika situationer, detta inkluderar hårt arbete, ambition och perfektionism. 
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Harm avoidance (HA) handlar om att individerna med detta personlighetsdrag undviker 

situationer som kan skada dem. Dessa individer känner sig ofta oroliga och uppvisar rädsla 

inför ovissa/ovana situationer. De tenderar också att tröttna fort och förlora styrka, samt anses 

vara blyga. Reward dependence (RD) innebär att dessa individer har lätt att kommunicera, 

knyta an till andra individerna. De kan också uppvisa en viss sentimalitet. Formuläret 

innehåller även 3 olika karaktärsdimensioner som Self-directedness (SD). Här handlar det om 

ansvarstagande, uppfinningsrika, disciplinerade individerna. Cooperativeness (CO) vilket 

innebär en social acceptans, empati, hjälpsamhet, medkänslor. Self-transcendence (ST) vilket 

innebär att man är en självmedveten individ som uppvisar en osjälvisk och accepterande 

personlighet (Svrakic et al, 2002). De första 4 temperamentsdimensionerna handlar om olika 

emotionella responser som automatiskt uppstår vid olika upplevelser och som är oberoende 

och stabila genom livet. De 3 karaktärsdimensionerna behandlar värdegrunder som är 

sociokulturellt betingade samt individuella mål som sätts upp och mognar under livets gång. 

Svarsalternativ som används är Ja och Nej (Svrakic et al, 2002).  

Procedur 

Rekrytering av deltagare med en Asperger diagnos skedde genom kontakt med svenska 

Autism organisationer samt via tre internetforum (Funktionshinder.se, Attention och 

Klubbfh.se). Autism organisationerna kontaktades via e-post där en kort presentation av 

undersökningsledare, intresseområde och syfte presenterades. Utöver det fanns också en 

specificering av de deltagare som studien efterfrågade samt kontaktuppgifter. Den information 

som lämnades på de tre internetforumen var kortare och innehöll en presentation om 

undersökningsledare, en specificering av vilka deltagare som söktes samt kontaktuppgifter för 

att erhålla mer information om det fanns intresse för att delta. Det fanns också möjlighet att ta 

del av enkäten via internet genom en länk till Habiliteringens forskningscentrum i Örebro. De 
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deltagare som sedan ville delta kunde kontakta undersökningsledaren samt dennes handledare 

via telefon eller e-post eller gå in via den bifogade länken och fylla i enkäten och sedan skicka 

in den via post eller e-post.  

En månad senare skickades en påminnelse ut till de deltagare med en Asperger diagnos 

som anmält sitt intresse för deltagande i studien, denna påminnelse innehöll information om 

att de erhåller en tia lott om de skickade in enkäten innan den sista april. För att erhålla denna 

tia lott informerades deltagarna om att de var tvungna att uppge en adress längst bak i enkäten 

och i och med detta kunde inte deras anonymitet längre garanteras. Denna information lades 

även upp på de tre internetforumen för att locka fler deltagare.  

Kontakt och rekrytering av deltagare till gruppen utan diagnos (studenter) skedde via e-

post med ansvariga lärare eller ansvarig utbildningsadministratör vid humanistiska, 

pedagogiska och beteende, - social, - och rättsvetenskapliga institutionen. Vid humanistiska 

institutionen skickades e-post ut till fyra klasser med information om studien och en 

elektronisk upplaga av enkäten som kunde fyllas i på datorn och sedan sändas tillbaka till 

undersökningsledaren. Vid pedagogiska institutionen utfördes samma procedur till två klasser 

som för humanistiska institutionen, men här kontaktades också ansvarig lärare för en klass 

och enkäten delades ut av undersökningsledaren personligen i slutet av lektionen. Vid 

institutionen för beteende, - social, - och rättsvetenskapliga institutionen kontaktades ansvarig 

lärare och enkäten delades ut personligen av undersökningsledaren till två klasser under 

lektionstid. Innan enkäterna delades ut i klasserna fick deltagarna en kort information om 

innehåll och syfte samt när upphämtning av enkäten skulle ske. De fick också möjlighet att 

ställa frågor till undersökningsledaren. De som ville delta fick komma fram och hämta ett 

exemplar av enkäten. 
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Etik 

 Deltagarna blev informerade om studiens syfte samt upplysta om att deras deltagande var 

frivilligt. Det insamlade materialet behandlas konfidentiellt vilket innebär att deltagarna inte 

kommer att kunna bli igenkända på något vis i den färdiga studien. Detta innebär att 

informationskravet, konfidentialitetskravet och samtyckeskravet som vetenskapsrådet (2003) 

nämner är uppfyllda. 

Statistisk analys och design 

En fall-kontroll design används där båda grupperna fick ta del av samma enkät formulär detta 

undersöktes sedan statistiskt med Pearson korrelation för att se om ett samband förelåg. Ett 

oberoende t-test användes för att göra gruppjämförelse mellan personer diagnosticerade med 

Asperger syndrom och individerna utan diagnos (studenter). De statistiska analyserna utfördes 

med SPSS 16 i ECS delskalor arg, rädd, ledsen, glad, kärlek och i ASQ delskalor distans, 

sakorientering, tillit, bifallsbehov och relationsfixering samt i TCI delskalor novelty seeking, 

persistence, harm avoidance, reward dependent, self-directedness, cooperativeness samt self-

transcendence. 

Resultat 

I detta avsnitt kommer skillnader i självskattade upplevelser kring ESC, ASQ och TCI mellan 

individerna med Asperger diagnos och individer utan diagnos (studenter) att presenteras. Sist 

i avsnittet kommer sambandsundersökningen att redovisas. 
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Emotional Contagion Scale (ECS) 

Tabell 1. 

Medelvärde, standardavvikelse samt t-test beräkningar för ECS hos Asperger gruppen (AS), studenter (St) samt för Asperger 

och studenterna. 

Källa          Arg           Rädd        Ledsen          Glad          Kärlek        Pos.affect       Neg.affect          Totalt 

AS(M)       3,13         2,72          3,50                 3,72          3,40             3,56                 3,12                   3,34 

AS(SD)     0,77         0,72          0,72                0,66          0,81             0,57                 0,54                   0,48                                   

St(M)         3,62         3,01          3,43                 3,52           3,15             3,33                 3,35                   3,34 

St(SD)        0,64        0,60           0,66                0,73           0,82             0,62                 0,50                   0,50      

t-test          2,59**    1,63           -0,35                 -0,99          -1,09           -1,31               1,64                   -1,31 

ECS responsen gick från 1=aldrig till 5=alltid.**p<0,01 är signifikant på 0,01 nivå, (two-tailed). 

Resultatet av ECS visar att studenterna är mer mottagliga för emotionerna arg 

och rädd än gruppen med Asperger diagnos. Asperger gruppen är däremot mer mottagliga för 

emotioner som ledsen, glad och kärlek än student gruppen. Vid en gruppjämförelse mellan 

grupp med Asperger diagnos och studenter visade det sig att det förelåg signifikant högre 

mottaglighet för arg emotion hos studenterna till skillnad från gruppen med en Asperger 

diagnos. För övriga emotioner förelåg det inte några signifikanta skillnader grupperna 

emellan.  
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Attachment Style Questionnaire (ASQ) 

Tabell 2.  

Medelvärdes, standardavvikelse samt t-test beräkningar för ASQ hos Asperger gruppen (AS), studenter (St) samt för 

Asperger och studenterna. 

Källa             Distans               Sakorientering               Tillit               Bifallsbehov               Relationsfixering 

AS (M)          3,97                       3,00                             3,57                         3,45                         3,95 

AS (SD)        0,94                       0,71                             1,28                         0,99                          0,69 

St (M)            3,17                       2,44                              4,13                        2,99                          3,11       

St (SD)           0,93                       0,75                              0,83                       0,98                          0,83 

t-test             -3,00**                  -2,69**                         2,17*                      -1,65                         -3,68*** 

ASQ responsen gick från 1=aldrig till 5=alltid. *p<0,05 är signifikant på 0,05 nivå, **p<0,01 är signifikant på 0,01 nivå,  

***p<0,001 är signifikant på 0,001 nivå (two-tailed). 

 

 Individerna med en Asperger diagnos skattade sig signifikant högre i 

anknytningsstilen distans än studenterna. Individerna med Asperger diagnos hade även 

signifikant högre sakorientering. Och relationsfixering än studenterna. Inom anknytningsstilen 

tillit där skattade sig studenterna högre än individerna med en Asperger diagnos. Resultatet 

visar tydligt att individerna diagnosticerade med Asperger syndrom skattade sig högre i 

anknytningsstilarna som distans, sakorientering och relationsfixering jämfört studenterna.  
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Temperament and Character Inventory (TCI) 

Tabell 3. 

Medelvärdes, standardavvikelse och t-test beräkningar för TCI hos Asperger gruppen (AS), studenter (St) samt för 

Asperger och studenterna.  

Källa              NS            PS              HA           RD              SD              CO                   ST  

AS (M)         16,60       5,07          24,40           12,67         25,60           28,00                15,40                    

AS (SD)        6,62         2,05          5,54            12,67          25,60           28,00                5,74                                                       

St (M)           23,63       3,74          15,25           15,77         28,45           32,26                12,44                   

St (SD)          5,45        1,66           6,17             3,34           8,84             4,62                  6,32                          

t-test             4,38***   -2,70**      -5,31***     3,08**       1,21              2,91**             -1,68 

Responsen var Ja och Nej. *p<0,05 är signifikant på 0,05 nivå, **p<0,01 är signifikant på 0,01 nivå, ***p<0,001 är 

signifikant på 0,001 nivå (two-tailed). 

Not. NS=Novelty seeking, PS=Persistence, HA=Harm avoidance, RD=Reward dependence, SD= Self-directedness, CO= 

Cooperativeness och ST=Self-Transcendence. 

 

 Vid gruppjämförelse visades det att samtliga temperaments egenskaper skiljde 

sig åt mellan grupperna. Studentgruppen skattade sig högre i novelty seeking (nyhetsökande, 

NS) än gruppen med en Asperger diagnos som skattade sig högre i harm avoidance (undvika 

skada/förstörelse, HA) än studenterna. I reward dependence (belöningsberoende, RD) 

skattade sig studenterna högre än individerna med Asperger diagnos. Temperamentsdraget 

persistence (ihållighet, PS) skattade individerna med en Asperger diagnos högre än 

studenterna. Cooperativeness (samarbetsförmåga, CO) skattade studenterna högre än 

individerna med en Asperger diagnos. Inga signifikanta skillnader mellan grupperna kunde 

uppvisas inom karaktärsdragen self-directedness (ansvarstagande, uppfinningsrika, 

disciplinerade, SD), self-transcendence (självmedveten, osjälvisk, ST).  Resultaten visar alltså 

att studentgruppen tenderar att uppge personliga egenskaper som novelty seeking, reward 

dependent och cooperativeness i högre grad än gruppen med en Asperger diagnos. I 
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temperamentsdragen harm avoidance och persistence visade det sig att gruppen med Asperger 

diagnos hade ett högre resultat än studentgruppen.  

Signifikanta samband i Student och Aspergergruppen. 

Signifikanta samband mellan ECS och ASQ 

Samband mellan ECS delskalor arg, rädd, kärlek, glad och ledsen och ASQ delskalor distans, 

sakorientering, tillit, bifallsbehov samt relationsfixering för student gruppen (se tabell 4) och 

Aspergergruppen (se tabell 5). 

Tabell 4 

 Pearson’s korrelationskoefficienter för ECS delskalor samt för ASQ delskalor hos studentgruppen.  

Studenter: ESC     

ASQ Arg Rädd Ledsen Glad Kärlek 

Distans -0,17 0,02 -0,04 -0,10 0,23* 

Sakorientering -0,28* -0,23* 0,28* -0,14 -0,06 

Tillit 0,38** 0,06 0,23 0,28* 0,04 

Bifallsbehov -0,10 0,18 -0,11 -0,06 0,22 

Relationsfixering 0,39** 0,39** 0,31* 0,26* 0,56** 

 *p<0,05 korrelationen är signifikant på 0,05 nivå och** p<0,01 korrelationen är signifikant på 0,01 

nivå. 

Signifikanta samband påvisades till arg emotion och anknytningsstilarna sakorientering, tillit och 

relationsfixering. Mellan rädd emotion och anknytningsstilarna sakorientering samt relationsfixering. 

Mellan ledsen emotion och anknytningsstilarna sakorientering samt relationsfixering. Mellan glad 

emotion och anknytningsstilarna tillit samt relationsfixering och slutligen visades det att emotionen 

kärlek uppvisade signifikanta samband till anknytningsstilarna distans och relationsfixering hos 

studentgruppen. 
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Tabell 5 

Pearson’s korrelationskoefficienter för ECS delskalor samt för ASQ delskalor hos Asperger gruppen 

Asperger grupp: ESC     

ASQ Arg Rädd Ledsen Glad Kärlek 

Distans 0,05 -0,17 0,13 0,03 -0,16 

Sakorientering -0,18 -0,47 0,05 0,32 0,38 

Tillit -0,15 -0,10 0,01 0,17 0,12 

Bifallsbehov -0,01 -0,09 0,33 0,05 -0,06 

Relationsfixering -0,08 -0,09 -0,10 0,23 -0,03 

 

Inga signifikanta samband kunde påvisas mellan ECS delskalor och ASQ delskalor i Asperger 

gruppen. 

Signifikanta samband mellan ECS och TCI 

Samband mellan ECS delskalor arg, rädd, ledsen, glad och kärlek och TCI delskalor novelty seeking, 

harm avoidance, reward dependent, persistence, self-directedness, cooperativeness samt self-

transcendence för studentgruppen (se tabell 6) och för Aspergergruppen (se tabell 7). 

Tabell 6 

Pearson’s korrelationskoefficienter för ECS delskalor samt för ASQ delskalor hos studentgruppen 

Studenter: ESC     
TCI Arg Rädd Ledsen Glad Kärlek 
Novelty seeking 0,09 0,21 -0,02 -0,04 -0,06 
Harm avoidance 0,02 0,03 0,08 -0,09 0,29* 
Reward dependent 0,51** 0,15 0,14 0,15 0,20 
Persistence 0,12 0,08 0,13 0,19 0,15 
Self-directedness 0,15 -0,09 0,03 0,15 -0,22 
Cooperativeness 0,22 -0,02 0,02 0,21 0,20 
Self-transcendence 0,16 0,17 0,27* 0,16 0,41** 

*p<0,05 korrelationen är signifikant på 0,05 nivå och** p<0,01 korrelationen är signifikant på 0,01 

nivå. 

Signifikanta samband påvisades mellan emotionen arg och personlighetsegenskapen reward 

dependent, mellan emotionen ledsen och personlighetsegenskapen self-transcendence samt mellan 

emotionen kärlek och personlighetsegenskaperna harm avoidance och self- transcendente hos 

studentgruppen. 
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Tabell 7 

Pearson’s korrelationskoefficienter för ECS delskalor samt för ASQ delskalor hos studentgruppen 

Asperger grupp: ESC     
TCI Arg Rädd Ledsen Glad Kärlek 
Novelty seeking 0,55** 0,02 0,12 0,39 -0,13 
Harm avoidance -0,41 0,09 -0,15 -0,28 0,15 
Reward dependent 0,55** 0,39 0,28 0,16 -0,07 
Persistence 0,26 0,26 0,06 0,16 -0,12 
Self-directedness 0,30 -0,12 -0,21 -0,25 -0,31 
Cooperativeness 0,54** 0,13 0,30 0,02 0,16 
Self-transcendence 0,69** 0,28 0,14 0,00 0,30 

*p<0,05 korrelationen är signifikant på 0,05 nivå och** p<0,01 korrelationen är signifikant på 0,01 

nivå. 

Signifikanta samband påvisades mellan emotionen arg och personlighetsegenskaperna novelty 

seeking, reward dependent, cooperativeness och self-transcendence hos Asperger gruppen. 

Signifikanta samband mellan ASQ och TCI 

Samband mellan ASQ delskalor distans, sakorientering, tillit, bifallsbehov samt relationsfixering och 

TCI delskalor novelty seeking, harm avoidance, reward dependent, persistence, self-directedness, 

cooperativeness samt self-transcendence för student gruppen (se tabell 8) och Aspergergruppen (se 

tabell 9). 

Tabell 8 

Pearson’s korrelationskoefficienter för TCI delskalor samt för ASQ delskalor hos studentgruppen 

Studentgrupp: ASQ     
TCI Distans Sakorientering Tillit Bifallsbehov Relationsfixering 
Novelty seeking -0,05 0,17 0,00 -0,02 -0,03 
Harm avoidance 0,44** 0,14 -0,43** 0,65** 0,49** 
Reward dependent -0,30** -0,31** 0,36** -0,09 0,05 
Persistence -0,28* -0,25* 0,23* -0,26* -0,07 
Self-directedness -0,52** -0,33* 0,54** -0,59** -0,42** 
Cooperativeness -0,26* -0,31** 0,29* -0,28* -0,09 
Self-transcendence -0,06 0,09 0,01 -0,14 0,12 

*p<0,05 korrelationen är signifikant på 0,05 nivå och** p<0,01 korrelationen är signifikant på 0,01 

nivå. 

Signifikanta samband påvisades mellan personlighetsegenskapen harm avoidance och 

anknytningsstilarna distans, tillit, bifallsbehov och relationsfixering. Mellan personlighetsegenskapen 

reward dependent och anknytningsstilarna distans, sakorientering och tillit. Mellan 
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personlighetsegenskapen persistence och anknytningsstilarna distans, sakorientering, tillit och 

bifallsbehov. Mellan personlighetsegenskapen self-directedness och samtliga anknytningsstilar. 

Mellan personlighetsegenskapen cooperativeness och anknytningsstilarna distans, sakorientering, tillit 

och bifallsbehov hos studentgruppen. 

Tabell 9 

Pearson’s korrelationskoefficienter för TCI delskalor samt för ASQ delskalor hos Aspergergruppen 

Aspergergrupp: ASQ     
TCI Distans Sakorientering Tillit Bifallsbehov Relationsfixering 
Novelty seeking -0,33 -0,09 0,71** 0,17 -0,15 
Harm avoidance 0,12 -0,04 -0,59** 0,09 0,37 
Reward dependent -0,54** -0,14 0,42 0,52** 0,26 
Persistence -0,04 -0,06 -0,10 -0,20 0,48 
Self-directedness 0,25 0,04 0,27 0,10 -0,31 
Cooperativeness 0,01 023 0,20 0,34 -0,03 
Self-transcendence -0,07 -0,08 -0,04 0,35 0,28 

*p<0,05 korrelationen är signifikant på 0,05 nivå och** p<0,01 korrelationen är signifikant på 0,01 

nivå. 

Signifikanta samband påvisades mellan personlighetsegenskaperna novelty seeking och harm 

avoidance till anknytningsstilen tillit. Samt mellan reward dependent och anknytningsstilarna distans, 

bifallsbehov hos Aspergergruppen. 

Resultatet visar att samband mellan emotionell smitta, anknytning och 

personlighetsegenskaperna temperament och karaktär existerar i båda grupperna. I 

studentgruppen visades det högsta sambandet mellan anknytningsstilen bifallsbehov och 

personlighetsegenskapen harm avoidance 0,65. Och i Aspergergruppen visades det högsta 

sambandet mellan anknytningsstilen tillit och personlighetsegenskapen novelty seeking 0,71. 

I studentgruppen förekommer det samband mellan fler variabler än det gör i Asperger 

gruppen men resultatet visar också att Aspergergruppen samband är starkare än 

studentgruppens samband överlag.  
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Diskussion 

Sammanfattningsvis kan sägas att resultatet för deltagarnas mottaglighet för emotioner, 

anknytning och personlighet visar att individerna diagnosticerade med Asperger syndrom 

visar en relativt hög mottaglighet för de grundläggande emotionerna rädd, ledsen, glad och 

kärlek. Studenterna visar liknande resultat inför mottaglighet inför emotioner rädd, ledsen, 

glad och kärlek men skilde i sig från individerna med Asperger diagnos när det kommer till 

emotionen arg eftersom studenterna visade en högre mottaglighet för emotionen arg. 

Deltagarnas skattade anknytningsstilar visade att individerna med Asperger diagnos i högre 

grad skattade distans, sakorientering och relationsfixering framför tillit medan studenterna 

visade det motsatta resultatet alltså skattade anknytningsstilen tillit högre. Personlighets 

egenskaper temperament och karaktär visar att individerna med Asperger diagnos skattade 

harm avoidance (HA) och persistence (PS) högre, vilket ger uttryck för mer oro och rädsla 

inför osäkra situationer samt en upplevelse av att vara ihärdig, perfektionistisk än 

studentgruppens resultat. Studenterna skattade sig högre i novelty seeking (NS), reward 

dependent (RD), self-directedness (SD) och cooperativeness (CO) vilket ger uttryck för mer 

impulsivitet, upptäckarlust, sentimentalitet, påhittighet, ansvarsfullhet samt empatiska, 

medlidande och hjälpsamma individer. Samband mellan emotioner, anknytning och 

personlighetsegenskaperna temperament och karaktär hos individerna med Asperger diagnos 

och individer utan diagnos (studenter) visades finnas.   

Hypotes 1, angående att mottagligheten för emotionell smitta kommer visa ett lägre 

resultat hos individerna diagnosticerade med Asperger syndrom än hos de individerna utan en 

diagnos har fått stöd av resultatet eftersom individerna med Asperger syndrom visade lägre 

mottaglighet i framför allt mottaglighet för arg emotion.  
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Hypotes 2, angående att individerna med en Asperger diagnos kommer att skatta sig 

högre i delskalorna distans, sakorientering, bifallsbehov och relationsfixering än individerna 

utan en diagnos (studenter), har stöd av resultatet eftersom individerna med Asperger skattade 

sig högre i delskalorna distans, sakorientering och relationsfixering än studenterna gjorde.  

Hypotes 3, att individer med Asperger diagnos kommer att skattat sig lägre i karaktärs 

delskalor self-directedness, cooperativeness och self-transcendence än individer utan en 

diagnos (studenter). Har inte fått stöd av resultatet då det visade sig att det inte förekom några 

signifikanta skillnader i self-directedness och self-transcendence däremot fanns det 

signifikanta skillnader i cooperativeness. 

 Som det framgår av resultatet visades det endast skillnader i emotionen arg där 

studenterna verkade vara mer mottagliga än Asperger gruppen. I mottaglighet för övriga 

emotioner visades inga skillnader utan det verkar som att grupperna har likheter i 

mottaglighet för övriga emotioner. En möjlig förklaring till detta resultat kan vara att 

individerna diagnosticerade med Asperger syndrom förstår de grundläggande emotionerna 

som studien innehöll (Golan et al, 2007). En fråga som väcktes i samband med detta resultat 

är om det möjligtvis kan vara så att emotionerna ledsen, rädd, glad och kärlek var tydligare i 

sina uttryck medan emotionen arg som visade skillnader mellan grupperna, kanske var något 

mer otydlig i sitt uttryck och eventuellt upplevdes mer komplext än de andra emotionerna. En 

annan möjlig förklaring kan eventuellt vara att individer med Asperger skattade sig högre i 

Harm avoidance (HA), dvs. de undviker obehag och hot vilket andras ilska utgör.  

Resultatet kring anknytningen visade att individerna med Asperger syndrom i högre 

grad skattade delskalorna distans, sakorientering, relationsfixering som enligt utvecklarna av 

enkäten ASQ (Feeney et al, 1994) betecknar som otrygg anknytning. Vilket innebär att en viss 

distans hålls till andra individerna och att skapa mellanmänskliga band ses som sekundärt. 
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Resultatet visar även att de har en viss relationsfixering till andra individerna, denna relation 

kan då innebära en överinvolvering som utmärkas av ett starkt behov av att bli accepterad av 

den individ de valt att skapa en relation till. (Tengström & Håkansson, 1997). Resultatet att 

individerna med Asperger skattade distans, sakorientering, relationsfixering högre kan 

eventuellt förklaras genom att det har visats förekomma mindre kontaktsökande beteenden 

hos barn med en Autism spektrum diagnos (Van IJzendoorn et al, 2007). Det begränsade 

kontaktsökandet innebär mindre intresse för att söka ögonkontakt med andra samt att inte 

vilja kela och kramas i samma utsträckning vilket kan vara påverkande faktorer för 

anknytningsprocessen och en förklaring till att de upplever en otrygg anknytning till andra 

individerna (Van IJzendoorn et al, 2007).  

Som det framgår av resultatet kring personlighetsegenskaperna temperament och 

karaktär visade det sig att individerna med en Asperger diagnos skattade sig högre i 

personlighetsegenskaperna harm avoidance (HA) och persistence (PS) en högre skattning i 

dessa delskalor innebär en upplevelse av oro och rädsla inför osäkra situationer samt att vara 

uthållig, flitig och perfektionistisk. En möjlig förklaring till detta kan eventuellt bero på att det 

föreligger begränsningar i att tolka sociala ledtrådar som uppstår i sociala situationer vilket 

eventuellt kan leda till en känsla av att befinna sig i en osäker situation vilket i sin tur kan 

skapa oro (Corden et al, 2007).  

I resultatet framgick det också att det förekom det både positiva och negativa samband 

mellan emotioner, anknytning och personlighetsegenskaperna temperament och karaktär i 

båda grupperna. En möjlig förklaring till att det visades signifikanta samband mellan 

emotioner, anknytning och personlighet är att en individs personliga egenskaper påverkar 

individens sociala samspel med andra människor och i dessa sociala samspel krävs det en 

förståelse för andra människors olika avsikter. En sådan förståelse kan sedan påverka vilka 



 Personlighet, anknytningsstilar och mottaglighet för emotioner hos personer med och utan Asperger diagnos. 22 

 

 

människor individen väljer att omge sig med (Larsen & Buss, 2002). Alltså verkar det som att 

personligheten har del i hur vi tolkar vad andra menar emotionellt samt påverkar vilka 

människor vi väljer att anknyta till, vilket stöder att ett samband mellan emotioner, 

anknytning och personlighet borde existera.  

Vissa invändningar kan göras mot resultatet. Bland annat att urvalet till denna studie 

kan ses som ett bekvämlighetsurval eftersom individerna med Asperger kontaktades via 

Autism föreningar och att detta urval av endast femton frivilliga deltagare med diagnos 

eventuellt inte kan ses som representativt för individerna med en Asperger diagnos. Däremot 

ger denna studies svaghet viktig information inför kommande studier med liknande urval 

eftersom det kan leda till en bättre anpassning av exempelvis enkätens utformning och 

tillvägagångssätt vid rekrytering av deltagare. 

Sammanfattningsvis kan resultatet av denna studie ha betydelse för hur man ser på 

emotioner, anknytning och personlighet som en helhet för interaktioner mellan människor. En 

helhetssyn kan eventuellt bidra till en annan förståelse av att vara tydlig i sin kommunikation 

och interaktion med andra människor, för att förhindra att begränsningar som exempelvis 

individerna med Asperger syndrom annars kanske skulle uppleva i den mellanmänskliga 

interaktionen. Detta nämns även av Begeer et al (2007) som menar att impulsiva sociala 

interaktioner inte inleds av personer med en Autism spektrum diagnos i samma utsträckning 

som individerna utan diagnos på grund av svårigheter att tolka emotioner. En helhetssyn av 

emotioner, anknytning och personlighet och den tydlighet i budskapet som krävs kan gagna 

många verksamheter som arbetar med människor. Speciellt de verksamheter som vänder sig 

till individerna med exempelvis Asperger syndrom.  

Fortsatta studier inom detta område skulle kunna vara att individerna med en Asperger 

diagnos deltar i en experimentell studie med mer kliniska implikationer där mer komplexa 
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emotioner mäts och anknytning och personlighet undersöks under en längre period än vad en 

D-uppsats tillåter.  Eller att använda liknande upplägg som denna studie har använt sig av fast 

under en längre period så att individer med Asperger syndrom hinner rekryteras skulle kunna 

ge intressanta resultat inom detta fält. Slutligen anser jag det viktigt att framhålla att 

mellanmänskliga interaktioner innebär att individerna måste kunna tolka och förstå andras 

och egna emotioner och att det bör finnas en vilja att skapa ett band till personen man 

interagerar med samt att acceptera individers personliga olikheter för att kunna skapa ett gott 

social samspel med andra människor.   
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