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Sammanfattning 

 
Det har uppmärksammats i media och i tidigare forskning att flickor i mindre utsträckning än 

pojkar blir diagnostiserade med autismspektrumtillstånd. Tidigare forskning visar att 

orsakerna kan handla om att flickor upplever andra sociala krav vilket leder till att de döljer 

sina symptom. Syftet med denna litteraturstudie är att kartlägga det psykosociala stöd som 

finns riktat till flickor i åldern 13-19 år samt på vilket sätt hänsyn tagits könsskillnader och 

den utveckling som tonårsperioden innebär. Det teoretiska ramverket som används i 

uppsatsen utgörs av Eriksons psykosociala utvecklingsteori samt genusteori. Sammanlagt har 

fjorton vetenskapliga artiklar inkluderats och granskats. En narrativ analysmetod användes för 

att analysera materialet då både kvantitativa och kvalitativa studier inkluderades. Resultatet av 

studien visar att det saknas forskning om psykosociala insatser riktade till flickor i tonåren 

med autismspektrumtillstånd. Av de psykosociala insatser som identifierades var en insats 

utformad specifikt till flickor i tonåren med autismspektrumtillstånd. Majoriteten av övriga 

insatser tog inte hänsyn till könsskillnader och flera använde inte kön som en variabel.  

 

Nyckelord: Autismspektrumtillstånd, AST, ungdom, psykosocialt stöd, genus, flickor, socialt 

arbete 
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Abstract  
 

Recently media and previous research has noted that girls are less likely than boys to be 

diagnosed with autism spectrum disorder. Previous research states that the reasons for this 

phenomenon might relate to the fact that girls experience different social requirements than 

boys and therefore are more likely to mask their symptoms that indicate an autism spectrum 

disorder. The aim of this literature review is to explore the psychosocial support that exists for 

adolescent girls with autism spectrum disorder and also in what way gender differences and 

the adolescent developmental stage has been considered. In total fourteen peer reviewed 

articles were included in the study. The theoretical framework used in this paper consists of 

Erikson´s psychosocial theory of development and gender theory. A narrative method was 

used to synthesise collected data, that consisted of both qualitative and quantitative studies.  

The result of the review indicates that further research about psychosocial support to 

adolescent girls with autism spectrum disorder is warranted. Out of all the included articles 

merely one was about a psychosocial intervention directed to the targeted group. Many of the 

articles did not consider gender differences or used gender as a variable.  

 

Keywords: autism spectrum disorder, ASD, adolescence, psychosocial support, gender, girls, 

social work  
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Inledning 
 

Flickan bakom pansarglaset, Sveriges farligaste flicka eller Josefine som media kallade henne 

blev ett uppmärksammat ärende i svensk media under 2017. Josefine omhändertogs av 

socialtjänsten ett år gammal och blev därefter flyttad 33 gånger mellan olika boenden tills hon 

placeras på ett specialbyggt behandlingshem. I mars 2017 påbörjar IVO en utredning om 

ärendet och i september 2017 tar Josefine sitt liv. Skarp kritik riktas mot kommunen och BUP. 

Det visar sig att Josefin fick diagnosen autismspektrumtillstånd (AST) först när hon var 13 år 

gammal trots att hon som liten uppvisade stora svårigheter men att fokus i de sociala 

utredningarna har varit på familjeförhållanden och sociala omständigheter. IVO:s utredning 

visar att Josefine redan från början fick fel stöd från socialtjänsten (Weigl, 2018, 22 maj; 

Ahlstrand, 2018, 21 maj). Liknande fall har uppdagats efter granskningen av Josefines fall 

och ökad kunskap om autismspektrumtillstånd bland yrkesverksamma i den sociala sektorn 

samt i skolan har efterfrågats. Detta för att alla barn med AST ska få det stöd de är berättigade 

till (Bühler et al., 2017).  

 

AST beskrivs som en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i socialstyrelsens kunskapsstöd 

om barn med psykisk ohälsa (2010). Stödet för personer med funktionsnedsättning i Sverige 

regleras till stor del av Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387, 

LSS) samt Socialtjänstlagen (2001:453, SoL). I dessa lagar återfinns bestämmelser om stöd 

och insatser till personer med funktionsnedsättning. Dessa lagar och stödinsatser är i linje med 

barns rättigheter som i sin tur är i linje med barnkonventionens bestämmelser. I 

Barnkonventionen står att läsa att alla människor upp till 18 år räknas som barn och alla barn 

är lika mycket värda, har samma rättigheter och att det är varje lands ansvar att se till att 

barnens rättigheter blir uppfyllda. Det framgår även att ett barn med funktionsnedsättning ska 

ha rätt till ett fullvärdigt liv och få den utbildning och det stöd som krävs för att aktivt kunna 

delta i samhället. Alla länder i världen, förutom USA har skrivit under barnkonventionen 

vilket innebär att dessa länder är skyldiga att följa bestämmelserna i konventionen (Prop. 

1989/90:107).  

 

Enligt SoL och LSS finns möjlighet för barn med funktionsnedsättning eller vårdnadshavare 

till barn med funktionsnedsättning att ansöka om olika stödinsatser för att underlätta sin 

livsföring. Definitionen av funktionsnedsättning enligt Socialstyrelsen är att en person har en 

medfödd eller förvärvad nedsättning av fysiska, psykiska eller kognitiva funktioner. 

Funktionsnedsättning skiljer sig således från begreppet funktionshinder som innebär de hinder 

i omgivningen som uppstår när en individ med funktionsnedsättning interagerar med 

samhället. Förenklat, med andra ord, uppstår funktionshindret när en person med 

funktionsnedsättning möter en omgivning som inte är anpassad efter dennes behov (Hallberg 

& Hallberg, 2014). Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen lag i Sverige vilket är tänkt att 

bidra till en förstärkning av barns rättigheter i praktiken. Även om barnkonventionen idag 

redan gäller i Sverige ökar ansvaret på myndigheter när barnkonventionen blir lag, detta 

genom att barnkonventionen nu måste användas mer direkt i bedömningar och beslut som rör 

barn (Prop. 2017/18:186). 

 

Diagnosen autismspektrumtillstånd  
AST är en av flera funktionsnedsättningar som ryms under begreppet neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (NPF). Andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är exempelvis 

attention deficit and hyperactivity disorder (ADHD), intellektuell funktionsnedsättning och 
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tourettes syndrom. De olika diagnoserna som finns under NPF-begreppet är nära besläktade 

med varandra och det förekommer att en individ har flera neuropsykiatriska diagnoser. En 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning innebär att hjärnan arbetar och fungerar annorlunda 

vilket kan ta sig uttryck genom exempelvis försämrad koncentration, försämrat minne, 

försämrad impulskontroll, svårigheter med kommunikation eller socialt samspel. Förekomsten 

av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos barn och unga har under de senaste 10 åren 

ökat, vilket är ett resultat av utvecklad kunskap om de olika tillstånden (Socialstyrelsen, 

2010). Även om AST benämns som en funktionsnedsättning av många inom forskningen och 

medicinen, finns det forskare som ställer sig skeptiska till om funktionsnedsättning är rätt 

benämning på tillståndet (Baron-Cohen, 2000). Baron-Cohen skriver i en artikel att AST 

kanske borde benämnas som en annorlunda funktion av kognitiva förmågor istället för en 

nedsättning av dessa förmågor. Författaren ifrågasätter om anledningen till att personer med 

AST benämns som funktionsnedsatta kan vara att man i dagens samhälle förväntas vara 

socialt välfungerande. I en annan kontext där andra förmågor förväntas ha större betydelse än 

de sociala, kan det därför antas att det som ses som en nedsättning i stället ses som en fördel 

(se Happe, 1999; Koldewyn et al., 2013). I föreliggande uppsats kommer begreppet 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning att användas då det är vanligast förekommande i 

litteraturen.  

 

Vid diagnostisering av AST används två internationella diagnosmanualer, DSM-5 som utges 

av amerikanska psykiatrisällskapet (APA, 2019) och ICD-10 som utges av 

världshälsoorganisationen (WHO). I manualerna finns kriterier som är specifika för de olika 

neuropsykiatriska diagnoserna i syfte att diagnoserna ska kunna ställas på samma grunder och 

principer över hela världen (WHO, 2019; APA, 2019). AST är ett samlingsnamn och omfattar 

diagnoserna; asperger, autistiskt syndrom, atypisk autism och desintegrativ störning. I 

föreliggande uppsats kommer begreppet autismspektrumtillstånd (AST) att användas 

genomgående då det omfattar alla olika svårighetsgrader av autism, från låg-till 

högfungerande autism. I vissa fall kan andra begrepp användas men då i det fall där referering 

eller citat sker till andra studier. AST tar sig olika uttryck för olika personer men gemensamt 

för de olika tillstånden är svårigheter inom tre huvudområden. (I) sociala relationer, (II) 

kommunikation, begränsningar och upprepningar i talet, samt (III) begränsningar i 

beteenderepertoar och hinder i vissa beteenden. Inom dessa tre huvudområden finns fler, mer 

specificerade kriterier som avgör vilken svårighetsgrad och typ av AST som individen har 

(Greene, 2003; Beckman & Fernell, 2007). Här görs ingen närmare beskrivning av kriterierna 

då fokus är på AST som överordnat begrepp.  

 

Under åren 2016-2018 hade Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att kartlägga och 

analysera skillnader i behandling och diagnostisering av NPF hos barn och unga mellan 

regionerna i Sverige. En del av kartläggningen gjordes genom inhämtning av data från 

socialstyrelsens patientregister i slutet av 2017. Patientregistret visade att drygt 12 000 barn 

med huvuddiagnosen AST på något vis hade varit i kontakt med vården under 2017. 

Statistiken i patientregistret visade även att AST som huvuddiagnos var dubbelt 

förekommande hos pojkar i åldern 10-17 år än hos flickor i motsvarande ålder. Samma 

kartläggning visade även att efter cirka 18-24 års åldern blev skillnaden i förekomst hos 

flickar och pojkar mindre (Socialstyrelsen, 2019). Flickor tenderar alltså att i mindre 

utsträckning diagnostiseras med AST i ungdomsåren däremot verkar statistiken visa att flickor 

diagnostiseras senare än pojkar, då förekomsten jämnar ut sig i senare åldrar.  
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Behandling och stödinsatser vid autismspektrumtillstånd 
AST är en bestående funktionsnedsättning som en individ lever med resten av sitt liv. Det 

finns inga mediciner mot AST däremot så är det inte ovanligt att personer med AST också har 

exempelvis ADHD eller depression som är tillstånd som kan hjälpas av medicinering. Det är 

alltså inte så att AST är något som behandlas utan det är snarare insatser i form av stöd, social 

träning och hjälpmedel som kan underlätta vardagen för personen med AST (Herlofson, 

2014). Då svårigheterna inom AST spektrumet varierar och är individuella så behöver även 

stödinsatserna vara det. Vissa stödinsatser erbjuds via habiliteringen exempelvis träning i 

sociala färdigheter och motorik. Andra insatser som är viktiga är dem som finns i vardagen, i 

skolan, på fritiden och i hemmet. Dessa insatser passar in under begreppet ”psykosociala 

stödinsatser” som är ett begrepp som omfattar insatser som ges på alla områden i livet. Dessa 

psykosociala insatser kan handla om stöd i skolan, att ge information om 

funktionsnedsättningen till folk i ungdomens omgivning men även om att barnet eller 

ungdomen själv ska ges möjlighet att utveckla strategier och färdigheter som underlättar 

vardagen (Hellström, 2007) 

 

Ett barn eller en ungdom med AST kan behöva stöd i flera av livets delar. Stödet som ges 

tidigt, innan barnet når skolåldern, har bäst effekt men även när diagnosen fastställs senare i 

livet är det viktigt att barnet får ett individuellt anpassat stöd för att ha möjlighet att utvecklas 

gynnsamt (Hallberg & Hallberg, 2014; Socialstyrelsen 2010). Ungdomstiden innebär för alla 

barn och unga oavsett funktionsnedsättning eller inte en sårbar period där både fysiska och 

psykiska förändringar sker (Frisén, 2006). Tonåren innebär en transition till att bli mer 

oberoende, självständig och mycket cirkulerar kring identitetsutvecklingen. För unga med 

AST kan tonårstiden vara förvirrande då diagnosen kan innebära en svårighet att förstå andra 

personers perspektiv men samtidigt innebära en ovilja att få saker förklarade för sig av vuxna, 

eller att be om hjälp av vuxna. Att inte ha ett stort intresse för föräldrars åsikter är kanske inte 

ovanligt för tonåringar överlag, däremot kan det bli problematiskt när ungdomen i fråga har 

en bristande förmåga att själv se konsekvenser av handlingar. Då AST kan innebära 

svårigheter med mentalisering finns det en förhöjd risk att ungdomen exempelvis har svårt att 

avgöra vilka kompisar som är ”bra” eller ”dåliga” vilket kan leda till beteenden som kan få 

allvarliga konsekvenser. Detta innebär att oavsett föräldraförmåga eller socialt nätverk blir det 

därför viktigt att det finns stöd att få från samhället (Lindberg, 2016). Uteblivet stöd under 

denna period kan leda till social isolering, försämrad självkänsla och psykiskt dåligt mående. 

Ungdomar med funktionsnedsättningar är även generellt sätt mer sårbara för att utveckla 

riskbeteenden som droganvändning eller för att bli utsatta för övergrepp (Hallberg & 

Hallberg, 2014).  

 

Problemformulering 
Som tidigare nämnts tenderar AST hos flickor upptäckas senare än hos pojkar eller inte alls. 

Konsekvenser av AST som upptäcks sent eller när stödet brister kan bland annat vara psykisk 

ohälsa eller olika typer av riskbeteenden. Det är därför av stor vikt att det finns fungerande 

stöd från samhället (Giarelli et al., 2010; Lindberg, 2016). Ungdomstiden innebär flera 

förändringar, exempelvis sker sökandet efter identitet och självständighet även hos ungdomar 

med AST. Att både vara flicka, ungdom och ha en AST-diagnos kan därför tänkas innebära en 

ökad sårbarhet för riskbeteenden eller dåligt mående finns också ett behov av rätt anpassat 

stöd i alla delar av livet. Som socialarbetare är det vanligt att man genomför bedömningen av 

vilket stöd som en individ bör erhålla, därför är det viktigt att vara medveten om vilka behov 

vissa omständigheter medför. Genom att studera vad aktuell forskning påvisar om stödet till 

flickor i ungdomsåldern och om det tas hänsyn till eventuella könsskillnader kan ge en ökad 

kunskap om hur det psykosociala stödet bör vara utformat för att vara verkningsfullt. Att 
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belysa forskningen om stöd till flickor med AST innebär även att kunskap om att AST och 

hur det kan ta sig uttryck hos flickor synliggörs. Detta kan medföra att yrkesverksamma som 

dagligen möter unga flickor uppmärksammar signalerna på AST tidigare vilket i sin tur leder 

till att tidigare och korrekt stöd kan erbjudas. Vidare kan medvetenheten om specifika behov 

som möjligtvis finns bland flickor med AST öka bland socialarbetare vilket medför att stödet 

blir bättre anpassat både redan på utredning-och beslutsnivå men även i utförandet. Förutom 

en förbättring på individnivå för unga flickor med AST kan en indirekt positiv påverkan på 

samhällsnivå förutspås då mindre overksamma eller kontraproduktiva insatser kan undvikas. I 

och med att ett felaktigt eller uteblivet stöd kan resultera i problembeteenden som missbruk 

eller psykisk ohälsa (Hallberg & Hallberg, 2014) finns ytterligare en tydlig samhällsnytta med 

att kunskapen om AST hos flickor ökar. Om unga med AST får rätt stöd kan 

problembeteenden som exempelvis missbruk undvikas. Det resulterar i att kostnader för vård 

av missbruk på lång sikt kan komma att minskas.  

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att genom en litteraturstudie kartlägga det psykosociala stöd som 

ungdomar med AST får med fokus på flickor i åldern 13-19. Syftet genererar följande 

frågeställningar: 

 

1. Finns psykosocialt stöd beskrivet i tidigare forskning riktat till flickor med AST? 

2. Vad påvisar tidigare forskning om utfallet av psykosociala stödinsatser fokuserat till 

flickor med AST?  

3. På vilket sätt kan ett genusteoretiskt och utvecklingsteoretiskt perspektiv användas för 

att förstå och tolka utfallet av de psykosociala insatserna? 

 

 

Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras både internationell och svensk forskning om AST hos flickor, 

anledningar till varför flickor diagnostiseras i mindre utsträckning samt vilka specifika behov 

som det kan medföra att vara tonåring, flicka och ha AST. Tidigare studier som omfattar 

psykosocialt stöd med fokus på flickor har inte kunnat identifieras utan istället används 

tidigare forskning som undersöker huruvida AST ter sig olika hos flickor och pojkar samt 

orsaker till detta. 

 

Flickor med autismspektrumtillstånd 
Under de senaste åren har det lyfts fram i media och i forskningslitteratur att flickor tenderar 

att diagnostiseras senare än pojkar med diagnosen AST eller inte alls få diagnosen (Duvekot 

et al., 2017; Kopp, Kelly & Gillberg, 2010; Giarelli et al., 2010). Anledningarna till att 

prevalensen av autism hos flickor är lägre än hos pojkar är flera och spekulativa. En teori är 

att flickor med AST är bättre på kommunikation och sociala interaktioner än pojkar (Tierney, 

Burns & Kilbey, 2016). Flickor med AST hittar strategier för att passa in och maskera sina 

symptom. Maskering av symptom är en av de vanligast förekommande teorierna i den tidigare 

forskningen om varför prevalensen av AST skiljer sig så markant mellan flickor och pojkar 

(Dean, Harwood & Kasari, 2017; Tierney et al., 2016).  

 

Forskning har även undersökt huruvida bedömningsmanualen DSM-5 som används vid 

fastställandet av AST är utformad efter symptom som pojkar i större utsträckning visar vilket 

gör det svårt för flickor att uppnå dessa kriterier i bedömningsmanualen. Det kan även vara så 
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att flickor är mer troliga att istället få en annan diagnos vilket gör att AST missas (Haney, 

2016; Giarelli et al., 2010; Kopp et al., 2010). En annan möjlig förklaring är att flickor med 

AST oftare även blir diagnostiserade med intellektuell funktionsnedsättning, något som skulle 

kunna innebära att autism-diagnosen förbises (Giarelli et al., 2010). De tidigare studierna har 

utgått ifrån det numera allmängiltiga antagandet att eftersom beteendemönster hos flickor och 

pojkar utan AST skiljer sig åt bör det med största sannolikhet även göra det hos flickor och 

pojkar med AST. Likaså finns det olika förväntningar på pojkar och flickors beteende vilket 

kan färga uppfattningen om huruvida de beter sig ”normalt” eller inte. Få studier finns om 

stöd som är utformat efter behoven hos flickor med AST. Däremot så finns det i tidigare 

forskning efterfrågan om vidare forskning inom området då resultat visar att behoven hos 

flickor och pojkar med AST faktiskt är skilda (Dean et al., 2017; Kreiser & White, 2013; 

Haney, 2016).   

 

En av studierna vars slutsats resulterade i att flickor med AST maskerar sina symptom 

genomfördes av Tierney et al., (2016). Studien som var kvalitativ undersökte vilka 

erfarenheter tonårsflickor med AST hade av att dölja sin funktionsnedsättning och med vilka 

strategier. Resultaten visade att majoriteten av de intervjuade flickorna hade upplevt 

svårigheter att förstå det som beskrevs som sociala regler för tonårstjejers vänskap. Flickorna 

i studien uttryckte att trots motivation till att interagera socialt med andra jämnåriga och 

skaffa vänner, var detta svår utifrån att missförstånd ofta uppstod. Flickorna i studien 

uttryckte även en upplevs ökad stress när dem blev tonåringar då de sociala förväntningarna i 

form av kärleksrelationer, vänskapsrelationer och sexuell identitet ökade. Ytterligare en studie 

med liknande syfte redovisade samma resultat (Cridland et al., 2013). Båda studierna belyste 

behovet av fler kvalitativa studier som undersöker svårigheter och behov som är specifika för 

flickor med AST i tonåren. Likaså underströks behovet av att utforma insatser för dessa 

flickor för att minska risken för psykisk ohälsa och negativ utveckling under ungdomsåren 

(Cridland et al., 2013; Tierney et al., 2016). Att flickor med AST döljer sina symptom kan 

tänkas leda till att flickornas sociala svårigheter inte upptäcks då de inte uppfattas lika 

utmärkande som hos pojkar. Däremot så kan svårigheterna för flickor som har maskerat sina 

symptom bli större i tonåren när de sociala förväntningarna på flickor ökar (Cridland, Jones, 

Caputi & Magee, 2013).  

 

Under ungdomsåren sker mycket förändringar både biologiskt, socialt och psykologiskt. Ofta 

innebär tonåren skolbyten, mer ansvar och en ny betydelse av sociala relationer. Flickor med 

AST upplever att de sociala kraven blir högre när de når tonåren och att de sociala reglerna 

för relationer flickor emellan är svåra att förstå. Den ökade komplexiteten av sociala 

relationer kan bidra till ökad ångest och ensamhetskänslor för flickor med AST då det blir 

svårare att passa in. Andra utmaningar som visat sig specifikt svåra för flickor i tonåren med 

AST är att socialisera med jämnåriga normalfungerande flickor, sexualitet och sexuell 

sårbarhet. (Cridland et al., 2013; Tierney et al., 2016). Några studier drar slutsatsen att 

föreställningar om hur en flicka ska bete sig och vad som är förväntat av pojkar påverkar 

bedömningen av vad som anses vara ”normalt beteende” eller symptom för AST (Kreiser & 

White, 2014; Hiller, Young & Weber, 2014; Duvekot et al., 2017).  

 

Metod   
I följande avsnitt presenteras hur studien genomförts. Inledningsvis presenteras 

datainsamlingsmetod, inklusion-och exklusionskriterier samt litteratursökningen. Vidare 

beskrivs val och genomförande av analysmetod och slutligen presenteras en diskussion av de 

etiska aspekterna som övervägts i genomförandet av studien. Den vetenskapsteoretiska 
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utgångspunkt som genomsyrar studien är hermeneutisk. Syftet med studien är att undersöka, 

förklara och analysera vilket motiverar en hermeneutisk ansats då författaren av studien tillåts 

vara ett verktyg i processen av att tolka den insamlade empirin. En hermeneutisk ansats 

innebär att forskarens förförståelse kan vara en styrka så länge den medvetandegörs (Fejes & 

Thornberg, 2015). Den hermeneutiska ansatsen innebär också att sociala fenomen betraktas 

som delar av en större helhet och som möjliga att förstå på olika sätt beroende av kontext. 

Ingen objektiv sanning eftersträvas utan sanningen är beroende av sammanhang, tolkning och 

förförståelse (Andersson, 2014). Då en del av syftet med föreliggande studie är att undersöka 

hur insatser för flickor med AST beskrivs i tidigare forskning samt hur dessa kan tolkas ur två 

olika perspektiv går studien i linje med hermeneutikens inställning till kunskap.  

Denna studie är utformad som en litteraturstudie vilket innebär att empirin i uppsatsen består 

av tidigare forskning som publicerats om det aktuella ämnet. En litteraturstudie är ett sätt att 

sammanställa och utvärdera tidigare forskning vilket är tänkt att bidra till en samlad 

kunskapsöversikt och en kritisk diskussion om det valda ämnet (Coughlan & Cronin, 2013). 

För att en litteraturstudie ska vara objektiv, av god kvalitet och tillräckligt transparent behöver 

processen genomföras systematiskt. Genom att använda ett systematiskt tillvägagångssätt blir 

det lättare för läsaren att följa processen och genomförandet av litteraturstudien. En 

systematisk litteraturstudie innebär också att studiens validitet ökar då processen beskrivs 

systematiskt och eventuella metodfel blir synliga och färre (Booth, Sutton & Papaioannou, 

2016). Föreliggande studie är dels systematiskt utformad, dels upplagd som en narrativ 

litteraturstudie i syfte att försäkra objektivitet och kvalitet. Den narrativa litteraturstudien har 

valts som form för denna studie och är en av flera olika former av metoder som passar då 

syftet är att identifiera och analysera tidigare forskning. Den narrativa litteraturstudiens 

tillvägagångssätt tillåter olika former av empiriskt material. Det kan vara kvalitativa, 

kvantitativa och mixade metoder samt även tidigare genomförda litteraturstudier som 

användas som underlag för analysen (Coughlan & Cronin, 2013). Mot bakgrund av denna 

breda ansats har föreliggande uppsats utgått från den narrativa metoden och inkluderat såväl 

kvantitativa, kvalitativa som mixade metodstudier i det empiriska materialet för 

litteraturstudien.  

 

Litteratursökning 
En litteraturstudie förutsätter en grundligt genomförd litteratursökning i relevanta databaser 

med avgränsade sökord. För att hantera detta på ett systematiskt och trovärdigt sätt 

konsulterades en bibliotekarie vid Örebro universitetsbibliotek för vägledning och 

handledning. Sökningen genomfördes under november månad år 2019 i följande tre databaser 

som valdes då de behandlar ämnen av relevans för studiens syfte och forskningsfrågor. 

Databaserna som användes är: PsycINFO, Social Services Abstract och Applied Social 

Sciences Index & Abstracts (ASSIA).  

 

Ett antal sökord identifierades på engelska och användes samt kombinerades på olika sätt i 

databassökningarna. Följande sökord identifierades och användes: Autism, ASD, girl, female, 

child, adolescent, youth, social intervention, social participation. Sökprocessen finns 

redovisad i sin helhet i bilaga 1.  

  

Inklusions – och exklusionskriterier 

För att göra litteratursökningen mer specifik identifierades ett antal inklusions- och 

exklusionskriterier. I databaserna som användes fanns möjligheten att avgränsa sökningarna 

till språk, i detta fall till engelska och svenska. Det var även möjligt att avgränsa 

publikationsår till tidsperioden 2013–2019 och till artiklar som är vetenskapligt granskade 

”peer reviewed”. Dessa kriterier fylldes i databasernas sökmanual innan sökningarna 
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Exkluderade artiklar, 376  

 

påbörjades. Anledningen till att publikationsintervallet sträcker sig från år 2013 är att det var 

det år som begreppet AST började användas som paraplybegrepp för alla typer av autism i 

enlighet med DSM-5 (Socialstyrelsen, 2019). Vidare inkluderades studier som fokuserade på 

flickor i åldrarna 13-19. Studier som behandlade autism i kombination med någon annan 

funktionsnedsättning, såsom exempelvis intellektuell funktionsnedsättning exkluderades. 

Studier som enbart fokuserade på pojkar exkluderades, liksom artiklar som fokuserade på 

sociala interventioner riktade till anhöriga. Vissa artiklar innehöll insatser riktade till både 

ungdomar och unga vuxna i en annan åldersgrupp. Dessa artiklar inkluderades men endast det 

resultat som fokuserade på ungdomsgrupperna, det vill säga flickor i tonåren, användes i 

analysen. Även artiklar som utöver ungdomar som deltagare även hade deltagare i form av 

vårdnadshavare, lärare eller behandlare inkluderades då dessa studier bedömdes relevanta för 

att kunna mäta effekten av en psykosocial insats. I nedanstående flödesdiagram (figur 1) 

presenteras urvalsprocessen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figur 1. Flödesdiagram över inkluderade studier. 
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Antal inkluderade artiklar: 

• PsycINFO, 8 

• Social Services Abstract, 3 

• Applied Social Sciences Index & Abstracts, 3 

N= 14 

Antal träffar per databas: 

• PsycINFO, 332 

• Social Services Abstract, 44 

• Applied Social Sciences Index & Abstracts, 53 

N = 429 
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Analysmetod 
När litteratursökningen genomförts sammanställdes de utvalda artiklarna i en tabell där 

författare, publiceringsår, land, syfte, deltagare, metod och resultat redovisades i tabell 1. 

Eftersom uppsatsen är utformad som en narrativ litteraturstudie inkluderades artiklar där 

metoden var kvalitativ, kvantitativ eller mixad metod. Detta innebar att analysmetoden 

behövde kunna integrera både kvalitativa och kvantitativa resultat. Utifrån detta valdes en 

narrativ analys som analysmetod för att analysera den valda litteraturen. Genom en narrativ 

analys blir det möjligt att kombinera olika typer av studier och sammanställa dessa i en 

beskrivande text. Till skillnad mot en tematisk analys bidrar en narrativ analys till att 

organisera, beskriva och tolka tidigare forskning i syfte att förklara samt skapa förståelse för 

ett ämne. En narrativ analys består av fyra delar; 1. Utveckla en första förståelse om 

materialet, 2. Skapa en översikt genom att sortera och gruppera materialet i olika kategorier 3. 

Hitta likheter och olikheter i materialet. 4. Utvärdera analysprocessen kritiskt (Coughlan & 

Cronin, 2013; Booth et al., 2016). Dessa fyra steg följdes när den narrativa analysen 

genomfördes och finns mer utförligt beskrivna under nästa rubrik.   

 

Narrativ analys 
Vid genomläsning av materialet kodades delar av litteraturen i olika färgkombinationer som 

representerade olika kategorier som svarade på de formulerade frågeställningarna. För att 

besvara frågeställning 1 identifierades komponenter som var gemensamma för flera 

psykosociala insatser beskrivna i artiklarna. Dessa komponenter i insatserna bildade sedan tre 

övergripande teman för insatserna som fanns beskrivna vilka är: Social färdighetsträning i 

grupp, social färdighetsträning individuellt samt socialt stöd i skolan. En överblick över 

grupperingen av artiklarna utifrån vilka insatser riktade till flickor i tonåren som fanns 

beskrivna i litteraturen finns i tabell 2.  

 

För att besvara frågeställning 2 undersöktes utfallet av de beskrivna insatserna vilket kommer 

presenteras under rubriken ”Utfallet av de psykosociala insatserna”. Eftersom en narrativ 

syntesmetod har använts så kommer de kvantitativa utfallen presenteras i skrift tillsammans 

med de kvalitativa utfallen. Deltagarnas uppfattning av de olika psykosociala insatserna 

kommer också att beskrivas under samma rubrik. Frågeställning 3 kommer att besvaras 

genom att utvärdera huruvida de beskrivna insatserna utgår ifrån ett genusperspektiv eller 

inte. Insatsernas effekt och hänsynstagande till genus kommer att analyseras utifrån 

genusteori samt Eriksons psykosociala utvecklingsteori om livscykeln och då främst från 

ungdomsfasen där utvecklingskonflikten är ”identitet vs identitetsförvirring”. Svaret på 

frågeställning 3 kommer at presenteras under rubriken ” Resultatet utifrån ett genus-och 

utvecklingsteoretiskt perspektiv”. 

 

Forskningsetiska överväganden   
Även om en litteraturstudie oftast innebär att författarna av de utvalda artiklarna redan gjort 

ett etiskt ställningstagande till sin forskning är det fortfarande viktigt att som forskare göra en 

etisk avvägning av litteraturen. Det finns fyra grundläggande etiska principer som forskaren 

behöver förhålla sig till i sin forskning, dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet, samt nyttjandekravet (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2002). I 

föreliggande uppsats har det bedömts omöjligt att exempelvis informera eller inhämta 

samtycke från personer som berörs av den forskning som finns i använda artiklar. Övriga 

etiska principer har övervägts genom att läsa artiklarnas metodavsnitt för att undersöka om 
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deltagare i artiklarna har informerats och samtyckt till studierna. Alla artiklar som används i 

föreliggande litteraturstudie har genom en genomläsning bedömts utgå från de 

forskningsetiska principerna. Utöver de etiska riktlinjerna behöver forskningens nytta vägas 

mot eventuella konsekvenser. Forskaren bör reflektera över hur studien kan komma att 

påverka de grupper i samhället som forskningen berör (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

 Då föreliggande uppsats är utformad som en litteraturstudie finns det inga direkt berörda 

deltagare som kan tänkas ta skada av eventuella intervjuer eller enkäter. Däremot behöver 

hänsyn tas till de personer som litteraturstudien möjligtvis kan beröra, exempelvis individer 

med AST eller yrkesverksamma. Det finns en risk att någon tar illa vid sig av formuleringar 

eller generaliseringar, något som har försökt att undvikas genom tydliga referenser och 

osäkerhetsmarkörer. Nyttan med studien är att ett relativt outforskat ämne belyses och 

analyseras. En grupp i samhället som tidigare inte fått mycket uppmärksamhet 

uppmärksammas och kunskapen som produceras i och med litteraturstudien kan möjligtvis 

bidra till ett vidare perspektiv av ämnena som berörs. Detta kan tänkas bidra till att 

exempelvis yrkesverksamma inom socialtjänst eller sjukvården reflekterar över om stödet 

som flickor i tonåren med AST får är anpassat på bästa sätt. Med utgångspunkt i beskrivna 

konsekvenser och nyttor med litteraturstudien väger nyttan av studien upp de möjliga 

konsekvenser som kan medföras.  

 

Som forskare använder man också sig själv som redskap och inte minst tydligt framgår det vid 

kvalitativ hermeneutisk forskning (Fejes & Thornberg, 2015). Det är därför viktigt att förhålla 

sig till den egna förförståelsen vid tolkning och analys av resultat för att försäkra validiteten 

av resultatet. Min förförståelse vid författandet av föreliggande uppsats är att flickor med 

autismspektrumtillstånd ofta förbises och att det kan leda till att de går miste om det stöd de 

har behov av. Min förförståelse är också att personer med funktionsnedsättningar eller 

psykiatriska diagnoser ofta homogeniseras och i första hand förstås utifrån en diagnos istället 

för alla olika delar som utgör en person. Denna förförståelse om ämnet kan tänkas påverka 

sättet som resultatet i inkluderade artiklar tolkas eller hur jag analyserar resultatet utifrån den 

teoretiska ramen. 

 

Teoretiskt ramverk 

I föreliggande avsnitt presenteras det teoretiska ramverket som sedan kommer att användas i 

analysen av resultatet. Det teoretiska ramverket omfattar genusteori samt Eriksons 

psykosociala utvecklingsteori med fokus på identitetsutvecklingsfasen.  

 

Genusteori  
Den genusvetenskapliga forskningen utgick från en början enbart från ett kvinnoperspektiv, 

som ett verktyg för att uppmärksamma hur kvinnor på olika sätt marginaliserades i samhället. 

Under de senaste decennierna har dock genusvetenskapen kommit att inkludera hur 

maskulinitet konstrueras och hur män också begränsas i vissa kontexter. Genusforskningen 

idag innebär ett mer komplext perspektiv på föreställningen om manligt och kvinnligt. 

Genusvetenskapen tar sin utgångspunkt i ett konstruktivistiskt perspektiv, vilket innebär ett 

ontologiskt antagande om att verkligheten uppfattas olika beroende på vem som tolkar den. 

Med ett konstruktivistiskt perspektiv menas också att människor genom olika sociala 

processer skapar gemensamma antaganden om verkligheten, antaganden som ser olika ut och 

förändras beroende på vilken kontext dem befinner sig i (Mattsson, 2010).  
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Under 1970-talet började en åtskillnad mellan kön och genus att göras i syfte att inkludera 

personer vars fysiska kön skiljer sig från den könsidentitet de har. Detta innebar en möjlighet 

att skapa en djupare förståelse den sociala konstruktionen av kön då den tidigare tanken om 

enbart två biologiska kön frångicks. Begreppet genus kom att innebära konstruktionen av kön 

i sociala och kulturella kontexter medan begreppet kön syftar till det faktiska biologiska könet 

(Mattson, 2010). Att kön inom genusvetenskapen är att betrakta som en social konstruktion 

innebär inte att det inte finns biologiska olikheter mellan människor. Ett konstruktivistiskt 

perspektiv kan däremot vara ett verktyg i processen att förstå hur olika sociala omständigheter 

kan skapa och förstärka föreställningar om manligt och kvinnligt (Frisén & Hwang, 2014).  

 

Genusteoretisk forskning betraktar ofta genus som en maktrelation där männen som norm har 

en överordnad position gentemot kvinnor som avvikande betraktas som underordnade. Det är 

däremot viktigt att poängtera att detta inte gäller alla kvinnor i alla situationer utan det är 

andra faktorer som spelar in. Därmed är det relevant att identifiera i vilka diskurser som 

kvinnor utesluts för att varken homogenisera män eller kvinnor. Syftet med ett 

genusperspektiv är att utforska konsekvenserna av det som definieras som manligt eller 

kvinnligt (Barron, 2004). Ett genusperspektiv innebär även att analysera hur föreställningen 

om manligt och kvinnligt sker i samband med andra olika socialt konstruerade kategorier som 

exempelvis sexualitet eller etnicitet (Mattson, 2010). Genusperspektivet kan även användas 

för att synliggöra när genus inte är del av en diskurs och där varken manligt eller kvinnligt 

diskuteras. Exempel på sådana diskurser skulle kunna vara att prata om personer med 

funktionsnedsättning som en grupp, ett vanligt begrepp som används inom social omsorg och 

socialt arbete är ”brukare”. Att tala om en grupp människor på ett könsneutralt sätt kan bidra 

till att osynliggöra de maktrelationer och situationer där hierarkin av genus uppstår. Det kan 

även tänkas bidra till föreställningen att en person först och främst identifierar sig med sin 

funktionsnedsättning och inte som exempelvis kvinna eller man (Barron, 2004).  

 

 

Psykosocial utvecklingsteori: Eriksons livscykel 
Utvecklingspsykologi används för att förklara hur en individ utvecklas och varför den 

utvecklas på ett visst sätt. Flera teorier som delar in livet i olika delar och beskriver hur 

utvecklingen går till har skapats, en av dessa teorier beskriver att individens utveckling är 

sammanflätad med den sociala omgivningen är Eriksons teori om livscykeln. Erik Homburger 

Erikson beskrev en persons utveckling som en livscykel där utvecklingen är beroende av hur 

personen löser de kriser som uppstår i olika åldrar även kallade faser. Erikson delade upp livet 

i åtta olika faser där varje fas innehåller en kris som behöver hanteras, hur personen tar sig 

igenom krisen avgör sedan hur personen utvecklas och sedan tar sig an nya livskriser. Erikson 

menade att sökandet efter en identitet är ett grundläggande mänskligt behov och i 

ungdomsåren blir skapandet av en identitet en förutsättning för att kunna gå vidare till nästa 

fas i livet. Erikson var den första att beskriva den psykologiska utvecklingen som något som 

pågick hela livet. Han menade även att om individen inte har löst kriser i de tidigare faserna 

på ett positivt sätt skapar det svårigheter att sedan utveckla en identitet under tonåren (Hwang 

& Frisén, 2015). 

 

Identitet består enligt Eriksons teori av tre pelare: biologisk identitet, psykologisk identitet 

och social identitet. Den biologiska identiteten utgörs av det som är kopplat till det biologiska 

könet och uppfattningen om en själv. Den psykologiska identiteten består av behov, känslor 

och intressen medan den sociala identiteten avser hur miljön påverkar möjligheten att uttrycka 

sin identitet på olika sätt (Frisén, 2006).  Utveckling sker hela livet enligt Erikson men under 

tonårstiden sker förändringar i alla dessa delar av en individ vilket ger upphov till att 
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utvecklingen framhävs (Almqvist, 2006). Under de tidigare utvecklingsåren har identiteten 

reflekterat en bild som skapats av föräldrar och äldre syskon. När individen blir äldre börjar 

den identifiera sig med andra vilket skapar fler bilden av den egna identiteten. Under 

tonårstiden menar Erikson att individen tar ställning till de olika bilder av identitet som 

samlats under livet och behåller de som uppfattas stämma överens med den nu egna 

uppfattningen av identitet. För att lyckas med en positiv lösning på identitetskrisen i 

ungdomsåren behöver tonåringen via samspel med jämnåriga och vuxna hitta sociala roller 

och grupper som passar de egna förutsättningarna. Desto fler sociala arenor, ju fler 

identitetsalternativ vilket öppnar möjligheten att under tonårstiden prova olika sociala roller 

(Hwang & Frisén, 2015).  

 

Motsatsen till en positiv lösning av krisen i ungdomsåren är enligt Erikson identitetsförvirring 

vilket innebär en osammanhängande identitet som inte är komplett. Identitetsförvirringen 

kännetecknas av svårigheter med nära relationer och ansvarstagande. Identitetsskapandet är en 

förutsättning för nästa fas som Erikson beskriver som ”närhet vs isolering”. En stabil identitet 

och självkännedom skapar förutsättningen att kunna engagera sig själv i en annan människa. 

Erikson utgår ifrån att alla kulturer och sammanhang ställer olika krav, utvecklingen rättar sig 

efter dessa. Problem skapas när samhället och vuxna i samhället misslyckas att förbereda 

ungdomar för vuxenlivet. Dessa misslyckanden kan bero på att samhället har förändrats och 

de vuxna inte har hunnit med vilket innebär att uppfostran av ungdomen inte är korrekt 

anpassad efter samhällets krav (Hwang & Frisén,2015).  

 

 

Resultat och analys 
I följande avsnitt presenteras studiens resultat samt en analys ur ett genus-och 

utvecklingsteoretiskt perspektiv. Inledningsvis sammanfattas de inkluderade studierna i en 

tabell och förklaras kort i löpande text. Vidare presenteras resultatet under tre huvudrubriker; 

Psykosocialt stöd, utfall av de psykosociala stödinsatserna samt resultatet ur ett genus-och 

utvecklingsteoretiskt perspektiv. Under de två första rubrikerna presenteras enbart resultatet av 

de inkluderade studierna uppdelade i olika teman som presenteras i tabell 2. Slutligen under 

rubriken resultatet ur ett genus-och utvecklingsteoretiskt perspektiv genomförs en analys av 

resultatet.   

 

Fjorton artiklar identifierades att ingå i studien. En översikt och sammanställning av de 

inkluderade artiklarna är presenteras i tabell 1. Av dessa artiklar var åtta från USA (Bottema-

Beutel, Mullins, Harvey, Gustafson & Carter, 2016; Jamison & Schuttler, 2017; Koegel, Kim, 

Koegel & Schwartzman, 2013; Mcmahon, Vismara & Solomon, 2013; Mcvey et al., 2017; 

Schohl et al., 2014; White et al., 2013; Vernon, Miller, Ko, & Wu, 2016), tre från Australien 

(Goldingay et al., 2015; Ranson & Byrne, 2014; Tang, Falkmer, Chen, Bӧlte & Girdler, 2018) 

en från Italien (Laghi, Lonigro, Pallini & Baiocco, 2018), en från Sverige (Olsson et al., 2017) 

och en från Kina (Shum et al., 2018). Elva av artiklarna var kvantitativa där datainsamlingen 

till stor del bestått av enkäter och skattningsskalor. Två artiklar byggde på en kombination av 

metoder, så kallad mixad metod. En artikel var kvalitativ och genomfördes med 

semisstrukturerade intervjuer och fokusgruppsintervjuer. Syftet med samtliga inkluderade 

studier var att på något vis utvärdera en psykosocial insats för ungdomar med AST. 

Sammanlagt deltog 1365 personer i de inkluderade studierna, av dessa var 210 flickor i åldern 

13–19 år med AST och övriga deltagare var pojkar med AST, normalfungerande jämnåriga, 

vårdnadshavare, lärare och yrkesverksamma. I studierna som inkluderar studieobjekt som 

hamnar utanför målgruppen ”flickor i tonåren med AST” har resultatet varit uppdelat och 
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redovisat utfallet av stödinsatsen för olika målgrupper, därav har enbart resultatet som 

redovisar utfallet av stödinsatser riktat till ungdomar i tonåren använts. Resultatet av 

majoriteten av de inkluderade studierna visar generellt positiva utfall av de utvärderade 

insatserna, resultatet presenteras mer utförligt under rubriken Utfall av de psykosociala 

stödinsatserna. I tabell 2 framgår vilka inkluderade studier som berörde vilka typer av 

insatser.  
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Tabell 1: Artiklar inkluderade i studien 

 

 

 

Författare/år Land Syfte  Urval Metod Resultat 

Bottema-Beutel et 

al. (2016) 

USA Undersöka uppfattningen om 7 

olika psykosociala insatser som 

involverar jämnåriga riktade till 

ungdomar med AST.  

 33 deltagare med AST 

(11 flickor), 14–24 år. 

Mixad metod, enkät 

och intervjuer 

Insatser som involverade jämnåriga och 

familj fick högt betyg. Vuxna ska ha en 

passiv roll i stödet. Gemensamma intressen 

visade sig viktiga i interaktionen med 

jämnåriga. Insatser genomförda i grupp är 

mest uppskattade.  

Goldingay et al. 

(2015) 

Australien Undersöka effekten av en insats 

baserad på lek riktad till 

ungdomar med AST.  

5 deltagare med AST  

(1 flicka) samt 

vårdnadshavare 

Kvantitativ, enkät 

och bedömning enl. 

skattningsskala 

Insatsen resulterade i ökad förståelse för 

sociala interaktioner samt ökad självinsikt 

och empati bland deltagarna. 

Jamison & Schuttler 

(2017) 

USA Utvärdera effekten av insatsen 

”Girls night out”  

33 flickor med AST, 13–

19  år. 

Kvantitativ, enkät 95% av deltagarna tyckte om 

interventionen och rapporterade förbättrade 

sociala förmågor. 

Koegel et al. (2013) USA Undersöka effekten av en insats i 

skolan baserad på fritidsintressen 

för att öka socialt deltagande 

bland unga med AST. 

7 deltagare med AST (1 

flicka), 14–16 år.  

Kvantitativ, enkät 

och bedömning enl. 

skattningsskala 

Alla deltagare ökade sina sociala  

interaktioner med jämnåriga under 

interventionen.   

Laghi et al. (2018) Italien 1.undersöka attityder till AST 

samt villigheten att vara en 

kamratstödjare till en jämnårig 

med AST 

2. Undersöka hur sociala 

interaktioner hos elever med 

AST kan påverkas av ett 

kamratstödjarsystem 

1. 349 deltagare, 13–17 

år (123 flickor)  

2. 20 ungdomar med 

AST ( 3 flickor), 16-17 år 

samt vårdnadshavare och 

lärare.  

Kvantitativ, enkät 

och bedömning enl. 

skattningsskala 

1. 55% av studenterna var positivt inställda 

till att vara kamratstödjare. Dessa elever 

hade i större utsträckning en positiv attityd 

till att hjälpa jämnåriga med AST.  

2. Deltagarna visade positiva förändringar i 

sitt sociala beteende både gentemot 

kamratstödjare och övriga jämnåriga. 

Mcmahon et al. 

(2013) 

  

USA 

  

Undersöka sociala beteenden hos 

ungdomar med AST under 19 

veckor av social 

färdighetsträning i grupp samt 

utvärdera effekten av insatsen.   

14 deltagare med AST (5 

flickor), 10–16 år 

. 

Kvantitativ, enkät 

och bedömning enl. 

skattningsskala 

Insatsen resulterade i positiva förändringar 

av det sociala beteendet hos deltagarna. 

Ingen signifikant skillnad av effekt fanns 

utifrån kön.   
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Författare/år 

 

Land Syfte  Urval Metod Resultat 

Mcvey et al. (2017). USA Undersöka effekten av insatsen 

”PEERS” hos flickor och om 

effekten skiljer sig mot effekten 

för killar.  

177 deltagare med AST 

(27 flickor) samt 

vårdnadshavare.  

Kvantitativ, enkät Insatsen ”PEERS” visar positiv effekt 

oavsett kön.  

Olsson et al. (2017) Sverige Utvärdera effekten av 

interventionen ”KONTAKT”.  

296 deltagare  med AST 

(88 flickor), 8-17 år. 

Mixad metod, enkät 

och intervjuer 

Bäst effekt bland ungdomar och störst 

positiv effekt hos flickor i åldern 13-19. 

Ranson & Byrne 

(2014) 

Australien Utvärdera effekten av ett AST-

antistigma program riktat till 

flickor utan AST 

243 deltagare, flickor 12-

15 år 

Kvantitativ, enkät Deltagare visade ökad kunskap om AST 

och  ökad positiv inställning till jämnåriga 

med AST 

Schohl et al. (2014) USA Utvärdera effekten insatsen 

”PEERS” på sociala färdigheter 

samt upplevelsen av ångest bland 

unga med AST.  

58 deltagare med AST 

(11 flickor), 11-16 år 

samt vårdnadshavare.  

Kvantitativ, enkät 

och bedömning enl. 

skattningsskala 

 Insatsen ”PEERS” visade sig påverka 

sociala förmågor positivt och minska ångest 

hos unga med AST. 

Shum et al. (2018) Kina Utvärdera ”PEERS” 

interventionen och se om den kan 

appliceras/anpassas i Kina 

72 deltagare med AST, 

11-15 år (15 flickor), 

vårdnadshavare och 

lärare 

Kvantitativ, enkät 

och bedömning enl. 

skattningsskala 

Positiv utveckling av sociala färdigheter 

samt reduktion av begränsade och 

repetativa beteenden. 

Tang et al. (2018) Australien  Undersöka vad som motiverar 

unga med ASD att använda en 

dataspelsbaserad intervention. 

11 deltagare med AST 

13-24 år (1 flicka) och 11 

Yrkesverksamma 

Kvalitativ, 

fokusgrupp och 

intervjuer 

Viktigt att spelet har en bra handling, 

tydligt mål och tydlig feedback. 

Vernon et al. (2016) USA Utvärdera effekten av 

interventionen ”START”. 

6 deltagare med AST (3 

flickor), 12-17 år samt 

vårdnadshavare 

Kvantitativ, enkät 

och bedömning enl. 

skattningsskala 

Resultatet av interventionen visade att 

deltagarna förbättrade sina sociala 

färdigheter från innan till efter insats.    

White et al. (2013) USA Undersöka effekten av insatsen 

”MASSI” avseende sociala 

färdigheter samt upplevelse av 

ångest bland unga med AST 

30 deltagare (7 flickor) 

med AST, 12-17 år.  

Kvantitativ, enkät 

och bedömning enl. 

skattningsskala 

Majoriteten av deltagarna uppvisade 

positiva förändringar i socialt beteende och 

minskad ångest.  
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Psykosocialt stöd 
Av de analyserade artiklarna var det nio stycken som beskrev en insats utformad som social 

färdighetsträning i grupp. Dessa nio insatser hade liknande komponenter vilka var att de 

delvis bestod av utbildning i form av psykoedukation, beteendeövningar samt olika typer av 

hemuppgifter. Fyra av artiklarna beskrev insatser som innebar individuellt stöd där deltagaren 

enskilt träffade en behandlare alternativt genomförde olika övningar på dator. Fyra artiklar 

beskrev insatser som genomfördes i skolan. Dessa insatser kretsar kring att minska ensamhet 

och öka sociala förmågor bland ungdomar med AST i skolan. Flera av insatserna innebar en 

kombination av grupp och enskild färdighetsträning och alla insatserna innehöll en 

komponent som avsåg utbildning även om typen av utbildning kan skilja sig åt mellan de 

olika insatserna. Se tabell 2 för en översikt av hur de inkluderade studierna grupperades 

utifrån vilket psykosocialt stöd som de berörde.  

 

 

Tabell 2. Tabell över gruppering av artiklar utifrån psykosocialt stöd beskrivet i litteraturen. 

 

  

Social färdighetsträning i grupp 

Social färdighetsträning i grupp var den mest omskrivna psykosociala insatsen i de insamlade 

artiklarna. Insatsen pågår överlag ett antal veckor där ungdomar träffas tillsammans med en 

ledare och får öva på olika sociala färdigheter. Tre underliggande kategorier utgör 

grundmomenten i social färdighetsträning som kunde identifieras i artiklarna, dessa är; 

Utbildning, beteendeövningar och hemuppgifter.  

 

Teman  Komponenter Artiklar 

Social 

färdighetsträning i 

grupp 

Utbildning 

 

Mcmahon et al. (2013) 

Mcvey et al. (2017) 

Schohl et al. (2014) 

Jamison & Schuttler (2017) 

Olsson et al. (2017) 

Goldingay et al. (2015) 

Shum et al. (2018) 

White et al. (2013) 

Vernon et al. (2016) 

 

Beteendeövningar 

 

Hemuppgifter  

 

Individuell social 

färdighetsträning 

Individuellt stöd  

 

 

Tang et al. (2018) 

Vernon et al. (2016) 

White et al.  (2013) 

Olsson et al. (2017) 

 
Sociala övningar på dator  

 

 

Socialt stöd i skolan Kamratstödjare Laghi et al.  (2018) 

Koegel et al.  (2013) 

Ranson & Byrne (2014) 

Bottema – Beutel et al. 

(2016) 

 

 

Avstigmatisering 
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Utbildning  

De nio artiklarna som beskrev en insats i form av social färdighetsträning i grupp hade alla en 

eller flera sessioner där deltagarna fick lära sig mer om sin diagnos och hur den påverkar 

deras känslor, tankar och beteenden. En psykosocial insats vid namn Program for the 

Education and Enrichment of Relational Skills (PEERS) beskrivs i tre av artiklarna fast i lite 

olika fokus. Alla PEERS-program beskriver ett programupplägg där en del av varje session 

innebär en didaktisk del där ungdomarna teoretiskt får beskrivet vilka sociala färdigheter som 

behövs i olika situationer. Denna teoretiska undervisning förstärks genom att ledarna för 

programmet agerar ut olika rollspel inför ungdomarna för att demonstrera det teoretiska i 

praktiken (Mcvey et al., 2017; Shum et al., 2018; Schohl et al., 2014). PEERS-programmet är 

speciellt utformat för att passa ungdomar men det finns även ett program utformat för unga 

vuxna. Det som skiljer de båda programmen åt är att programmet för unga vuxna innehåller 

undervisning i sociala färdigheter avseende att utrycka romantiska känslor, passande 

beteenden på en dejt och kärleksrelationer (Mcvey et al., 2017). I en av artiklarna benämns 

den teoretiska utbildningsdelen som psykoedukation vilket är en vanligt förekommande del av 

kognitiv beteendeterapi (Mørch, 2006) Psykoedukation syftar till att dels förklara upplägget 

av insatsen och varför den är utformad som den är. Utöver det så är meningen med insatsen 

att lära deltagarna om sin diagnos och problemen som kan medfölja (Olsson et al., 2017). Den 

enda insatsen som endast är utformad för flickor med AST som identifierades innehåller ett 

teoretiskt utbildande moment som genomförs via video. Varje session under insatsens gång 

innehåller några minuters videouppspelning där jämnåriga flickor förklarar och visar sociala 

färdigheter i olika situationer (Jamison & Schuttler, 2017).  

 

Beteendeövningar  

Av artiklarna som beskrev insatser i form av social färdighetsträning i grupp så var 

beteendeövningar den största delen av de olika komponenterna. Dessa övningar var utformade 

på olika sätt men hade överlag samma syfte, att hjälpa ungdomar med AST att öva på sociala 

färdigheter. Tre av insatserna som presenteras i artiklarna använder till stor del en strategi som 

utgår ifrån mindre strukturerade övningar som exempelvis lekar eller spel där ungdomarna 

sedan eller under tiden får feedback på sitt beteende (Vernon et al., 2016; Goldingay et al., 

2015; Mcmahon et al., 2013). En insats beskriver en ostrukturerad del av sessionen i form av 

att deltagarna själva valde olika brädspel att spela tillsammans i olika grupperingar som de 

valde själva. Samma insats beskriver även att den ostrukturerade delen av sessionen kunde 

innebär att ungdomarna fick berätta roliga historier för varandra (Mcmahon et al., 2013). En 

annan ostrukturerad del med beteendeövningar pågick 20 minuter av varje session och 

innebar att ungdomarna skulle prata med varandra om något av deras intressen. Under tiden 

fick de fika i syfte att skapa en avslappnad och naturlig miljö. Ledarna var hela tiden 

närvarande och observerade hur ungdomarna använde sig av de sociala färdigheterna som de 

lärde sig under insatsens gång (Vernon et al. 2016). En annan intervention som hade 

ostrukturerade beteendeövningar hade ett slutmål som var att alla deltagarna tillsammans 

skulle skapa en film. Sessionerna bestod till stor del av att deltagarna skulle diskutera och 

vara kreativa för att i slutet av insatsen spela in en film tillsammans (Goldingay et al., 2015).  

 

Andra artiklar beskrev insatser med mer strukturerade beteendeövningar där ungdomarna fick 

öva på hur det är passande att bete sig i olika sociala situationer. Förespråkare för mer 

strukturerade övningar menar att ungdomar med AST trivs med struktur och därför passar den 

typen av beteendeövningar bättre. PEERS-programmet är en insats som bygger 

beteendeövningarna kring konkreta sociala regler. Övningarna omfattar bland annat hur 

vänskap utvecklas, hur man träffar nya vänner men också om hur mobbning, osämja och 

dåliga rykten uppstår och kan hanteras. Kontinuerligt under övningarna får deltagarna 
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feedback av gruppledarna och möjlighet att diskutera olika beteenden. De tre olika PEERS-

programmen erbjuder även vårdnadshavare att delta i gruppsessioner där de får öva på hur de 

bäst möter, uppmuntrar och stödjer ungdomen med AST. Även vårdnadshavare får öva 

genom rollspel hur de kan agera i olika situationer som involverar ungdomen (Mcvey et al., 

2017; Shum et al., 2018; Schohl et al., 2014). Ett av PEERS-programmen som beskrivs i 

litteraturen har anpassats för att passa ungdomar i Kina då PEERS-insatsen ursprungligen är 

utformad i USA har den anpassats till olika kulturella kontexter. Främst så har utövarna 

anpassat utbildningen för kinesiska vårdnadshavare då synen på uppfostran skiljer sig mot den 

syn på uppfostran som det ursprungliga PEERS-programmet utformats för (Shum et al., 

2018).  

 

Andra insatser som använde olika typer av beteendeövningar beskrev också rollspel som en 

huvudsaklig övning där feedback från ledaren var vägledande för att deltagaren skulle lära sig 

ett passande socialt beteende (Olsson et al., 2017; White et al., 2013). Två av insatserna i 

grupp innefattade en eller två normalfungerande jämnåriga deltagare för att öka möjligheten 

för deltagarna att öva på sociala färdigheter samt att få åldersadekvat feedback (Mcmahon et 

al., 2013; Jamison & Schuttler, 2017).  I insatsen som enbart är riktad till flickor med AST får 

flickor utan funktionsnedsättning, så kallade normalfungerande flickor genomföra en 

utbildning för att erhålla strategier för att ge positiv feedback samt strategier för att främja 

social interaktion bland deltagarna. Flickorna får även kontinuerlig handledning under 

insatsens gång och deltar i alla övningar samt aktiviteter som flickorna med AST gör 

(Jamison & Schuttler, 2017).  

 

Hemuppgifter  

För att färdigheterna som deltagarna lär sig under gruppsessionerna även ska kunna tillämpas 

i vardagen så används olika typer av hemuppgifter. Syftet med hemuppgifterna är att 

deltagarna ska lära sig använda färdigheterna som de lär sig under sessionerna i verkliga 

sociala situationer (White et al., 2013; Olsson et al., 2017; Mcmahon et al., 2013; Mcvey et 

al., 2017). Vissa insatser involverade vårdnadshavare i hemläxorna i syfte att stötta 

ungdomarna i övningarna hemma. Hemuppgifterna kan vara flera och är oftast kopplade till 

sessionens teoretiska utbildningsdel. Ett vanligt förekommande upplägg i gruppinsatserna är 

att sessionen inleds med att deltagarna redovisar sin hemläxa och eventuella svårigheter som 

uppstått vid genomförandet av hemläxan. I slutet av sessionen får sedan deltagarna en ny läxa 

som ska redovisas vid nästa grupptillfälle (Shum et al., 2018; Schohl et al., 2014). Deltagare i 

insatserna uppmuntrades även att diskutera det dem lärt sig under sessionerna med 

vårdnadshavare eller andra. Detta i syfte att hela tiden fortsätta upptäcka och utveckla nya 

sociala färdigheter. Hemläxorna kan alltså vara mer eller mindre strukturerade och se olika ut 

beroende på deltagarens målsättning (Vernon et al., 2016). En av insatserna använde sig av en 

kalender som deltagarna fick varsin, där hemuppgifter var listade och deltagarna kunde skriva 

ner sina tankar om dessa mellan sessionerna. Här fick vårdnadshavare som i denna insats inte 

var aktivt deltagande meddelanden från gruppledaren om veckans hemläxa för att de skulle 

kunna uppmuntra deltagaren att genomföra läxan och använda kalendern (Jamison & 

Schuttler, 2017).  

 

Individuell social färdighetsträning 

Individuell social färdighetsträning används här som begrepp för att beskriva de insatser 

beskrivna i artiklarna som till någon del använder sig av en komponent i form av individuellt 

stöd riktat till ungdomar med AST. Det var fyra artiklar som beskrev insatser där individuellt 

stöd var en del av insatsen (Tang et al., 2018; Vernon et al., 2016; White et al., 2013; Olsson 
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et al., 2017). Under detta tema benämns även insatser som använder sig av dataövningar då 

dessa genomförs individuellt av deltagaren.  

 

Individuellt stöd  

En av artiklarna beskriver en intervention som genomförs i grupp samtidigt som deltagarna 

parallellt även träffar en terapeut enskilt. Insatsen är baserad på tre moduler; social 

färdighetsträning i grupp, stöd och coaching till vårdnadshavare samt individuell terapi. Den 

individuella terapin genomförs i upp till 13 sessioner och pågår ca 60–70 minuter per gång. 

Samma terapeut som håller i den individuella terapin med en ungdom deltar även som stöd på 

gruppsessionerna. Syftet med att delta i individuell terapi och gruppträning samtidigt är att 

insatsen ska bli mer individanpassad och främja snabbare framsteg (White et al., 2013). Ett 

annat sätt att använda individuellt stöd i kombination med social färdighetsträning i grupp är 

att ha enskilda samtal med deltagarna i början och slutet av varje gruppsession. I början av 

varje gruppsession får deltagarna träffa en terapeut enskilt för att reflektera över tiden sedan 

den senaste sessionen och utvärdera hur den tilldelade hemuppgiften har genomförts. 

Deltagarna får även skatta sina framsteg på ett formulär som sedan används som grund för 

diskussion om vidare utveckling. I de enskilda sessionerna inför en gruppsession förbereds 

även deltagarna på det som kommer att behandlas i gruppen samt uppmuntrar till att aktivt 

delta under gruppsessionen. I slutet av varje gruppsession träffar deltagarna återigen en 

terapeut individuellt men denna gången deltar även vårdnadshavare. Deltagarna får återigen 

skatta sina framsteg på ett formulär och får personlig feedback om gruppsessionen från 

terapeuten. Tillsammans med vårdnadshavare bestäms även två hemuppgifter som ska 

genomföras till nästa tillfälle (White et al., 2013).   

 

Sociala övningar på dator 

Att öva på sociala färdigheter på datorn har visat sig vara ett effektivt sätt att förbättra social 

kompetens bland unga. I en kvalitativ studie som beskrivs i en artikel av Tang et al. (2018) 

undersöks inställningen till databaserade insatser och dess effektivitet bland unga med AST. 

Deltagarna beskrev vikten av att motivationen till att genomföra en insats överhuvudtaget är 

grundläggande för att en ungdom med AST ska vilja delta i social träning. Motivation 

specificerade deltagarna som att det är viktigt att det finns tydligt uppsatta mål med den 

databaserade interventionen men också att själva ”dataspelet” är spännande. Vidare menade 

deltagarna att en bra databaserad intervention behöver ge feedback när spelaren gör något rätt 

eller fel. En av deltagarna ger dataspelet ”The sims” som ett exempel på hur sociala 

färdigheter kan läras in genom dataspel: 

 

“Sims is also good because it sort of teaches you…if you have your Sim, and 

you have some random person who shares your interest, but you don’t go up to 

the random Sim you’ve never known and give them an enormous hug. They 

don’t like that!” (Tang et al., 2018).  

 

Deltagaren menar att genom att se reaktionerna som de virtuella personerna uttrycker i spelet 

går det att lära sig vad som är ett socialt accepterat beteende. Sammantaget visade studien att 

ungdomarna med AST värderade motivationen till den databaserade insatsen högst. I de andra 

insatserna som beskrevs i artiklarna beskrevs den databaserade interventionen involverad som 

en del av andra insatser. I det svenska programmet ”Kontakt”, som är en insats utformad som 

social färdighetsträning i grupp används övningar och dataspel som ett komplement till 

gruppsessionerna (Olsson et al., 2017).  
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Socialt stöd i skolan 

Förutom de psykosociala stödinsatser i grupp och individuellt som beskrivits så är 

stödinsatser för ungdomar med AST i skolan en viktig del för att vardagen ska fungera. Under 

uppväxten spenderar barn och unga en stor del av sin tid i skolan, det är där dem knyter 

vänskapsband och förbereds för vuxenlivet. Det ställs höga sociala krav på ungdomar i skolan 

och det finns behov av stöd för de ungdomar som av olika anledningar har svårigheter med 

sociala interaktioner. I artiklarna kunde insatser som använde jämnåriga som stöd till unga 

med AST samt insatser som syftade till att ta bort stigmat som det kan innebära att vara ung 

med AST identifieras.  

 

Kamratstödjare 

Det var fyra artiklar som beskrev insatser som använde normalfungerande jämnåriga 

ungdomar som stöd för ungdomar med AST i skolan. Alla insatserna hade olika sätt att göra 

detta på men syftet var detsamma, att öka social interaktion och deltagande bland unga med 

AST i skolan (Laghi et al., 2018; Koegel et al., 2013; Bottema-Beutel et al., 2016). En av 

insatserna som beskrivs har valt ut kamratstödjare efter vilka elever som visat intresse och en 

positiv attityd gentemot elever med AST enligt en undersökning. Dessa kamratstödjare har 

som uppgift att stötta de andra eleverna samt att försöka interagera elever som upplevs vara 

utanför med övriga elever. Kamratstödjarna i denna insats fick ingen speciell information om 

vilka elever som hade eventuella svårigheter men genomgick en kortare utbildning (Laghi et 

al., 2018). Huruvida kamratstödjare ska informeras om jämnårigas AST diagnoser och vad 

detta innebär vägs emot den potentiella utsattheten som det kan innebära i en artikel som 

undersöker ungdomars erfarenheter om sociala insatser i skolan. Deltagare som intervjuats 

menar att det är bra att berätta om svårigheterna i syfte att bli bättre förstådd av sina jämnåriga 

samtidigt som det har inneburit utsatthet för flera. Flera av de intervjuade ungdomarna hade 

deltagit i en insats som kretsat kring en aktivitet tillsammans med jämnåriga. Den typen av 

insats uppskattades mest då det skapade naturliga samtalsämnen kring den aktiviteten som 

genomfördes och gav ungdomarna med AST en möjlighet att bygga relationer med jämnåriga 

(Bottema-Beutel et al., 2016).  

 

Att bygga relationer kring intressen är syftet med en insats som försöker öka det sociala 

deltagandet i skolan bland unga med AST genom att skapa sociala klubbar utifrån de ungas 

intressen. Genom att skapa forum där ungdomen med AST har möjlighet att utöva ett intresse 

tillsammans med andra normalfungerande jämnåriga. Forumen är öppna för alla elever att 

delta i och är därmed tänkt att skapa en naturlig plattform för ungdomar med AST att umgås 

med jämnåriga. Även i denna insats informeras inte de jämnåriga om ungdomens diagnos om 

inte ungdomen själv väljer att berätta. Tanken är att vännerna som ungdomen med AST kan 

finna via forumet även ska kunna stötta ungdomen i andra sociala interaktioner i skolan 

(Koegel et al., 2013). 

 

Avstigmatisering  

En viktig del av skolinsatserna var överlag att motarbeta de fördomar och det stigma som 

ungdomar med AST kan möta under sin skolgång. Av den anledningen är det viktigt att inte 

enbart rikta stödet direkt till ungdomen med AST utan att även utbilda jämnåriga runtomkring 

i hur de kan stötta sina skolkamrater som upplevs ensamma, annorlunda eller utanför. En 

insats som gör detta har provats i Australien. Insatsen riktar sig till normalfungerande flickor i 

tonåren i syfte att förbättra den sociala situationen för jämnåriga flickor med AST. Insatsen 

genomförs i åtta sessioner om ca 50 minuter vardera och behandlade bland annat information 

om AST, hur man kan stötta någon med AST samt besök av jämnåriga flickor med AST som 

berättade om sig själva. En tanke med insatsen är även att utbildningen som de flickor som 
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deltog i insatsen fick skulle spridas till andra elever som inte deltog i insatsen (Ranson & 

Byrne, 2016).  Deltagare i den tidigare nämnda kvalitativa studien som erfarit insatser där 

jämnåriga utbildats om deras AST har olika åsikter om huruvida stigmat faktiskt minskar om 

jämnåriga får mer kunskap. Ett citat från en ungdom med AST som deltagit i en insats i 

skolan där vuxna har informerat jämnåriga om dennes diagnos är följande:  

 

“This would cause more trouble than it’s worth. Think about it. You’re putting a 

child with social issues who has trouble with his peers in a spotlight in front of 

his peers telling them how he/she is special. First off this will embarrass that 

student heavily … The peers will not react kindly to having to go to a lecture 

because of the one student. They will feel that the child said something against 

them. And here come the mentally retarded jokes. Uh-uh. This might work with 

adults, but I repeat. DO. NOT. USE. THIS. WITH. HIGH SCHOOL 

STUDENTS!” (Bottema-Beutel et al., 2016). 

 

Utöver oro för att jämnåriga ska få reda på diagnosen utryckte även deltagare i skolinsater oro 

över att vuxna ledde insatserna. Ungdomarna med AST uttryckte att vuxna ibland upplevdes 

som för påträngande och inte hade en korrekt uppfattning om hur det sociala spelet ser ut 

bland ungdomar idag, detta i sin tur leder till ett ökat stigma. Däremot så uppskattas en passiv 

och mer logistisk vuxeninblandning som exempelvis att skjutsa till aktiviteter samt skapa 

förutsättningar för gemensamma aktiviteter med andra ungdomar (Bottema-Beutel et al., 

2016).  

 

Utfall av de psykosociala stödinsatserna 
För att besvara frågeställning två undersöktes utfallet av insatserna som beskrevs i artiklarna. 

Resultatet delades in under rubriker med samma namn som de teman som identifierades i 

tabell 2. 

 

Social färdighetsträning i grupp 

Tre av artiklarna beskrev samma insats fast utformad och utvärderad på olika vis (Mcvey et 

al., 2017; Shum et al., 2018; Schohl et al., 2014). Programmet PEERS är som tidigare nämnt 

utformat som en gruppinsats för social färdighetsträning. En av studierna om PEERS 

fokuserade på att undersöka programmets effekt på sociala färdigheter och minskad social 

ångest bland ungdomar. Resultatet mättes utifrån enkäter som vårdnadshavare, lärare och 

ungdom fick fylla i och jämfördes sedan med en kontrollgrupp som inte genomförde insatsen. 

Resultatet visade signifikant förbättring i sociala färdigheter och även en ökning av 

inbjudningar till sociala tillställningar för gruppen som genomgick programmet. Vidare visade 

resultatet att ungdomarna upplevde en minskad social ångest. Vårdnadshavare och lärare 

rapporterade även en signifikant minskning av problembeteenden och uppvisande av 

symptomen för AST hos ungdomarna som genomgick programmet. Resultatet av insatsen 

mättes enligt sammanlagt 14 enkäter som berörde sociala färdigheter. På sju av dessa mättes 

en signifikant förbättring hos ungdomen. Ett chi två test för att undersöka skillnader mellan 

kön genomfördes men kunde inte visa något signifikant resultat (Schohl et al., 2014). Även 

studien som undersökte utfallet av ett anpassat PEERS-program i Kina använde en 

kontrollgrupp. Resultaten visade även här en signifikant förbättring av sociala färdigheter och 

en minskning av uppvisande av symptom på AST. Däremot kunde ingen signifikant ökning i 

inbjudningar till sociala tillställningar konstateras i utfallet, något som enligt författarna av 

studien vårdnadshavare uttryckt beror på små bostadssituationer som är vanliga i Kina. 

Studien undersökte inte om det fanns någon skillnad i utfallet beroende av kön (Shum et al., 

2018). Den tredje PEERS studien undersökte huruvida effekten av programmet skilde sig 
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beroende av kön. Resultatet visade ingen signifikant skillnad i effekt av insatsen beroende av 

kön, med andra ord var insatsen lika effektiv för flickor som pojkar (Mcvey et al., 2017).  

 
Resultatet av en mindre studie visade att en intervention baserad på lek och skapande för 

ungdomar visade ingen signifikant förbättring i sociala färdigheter. Vårdnadshavares 

skattning av ungdomens empatiska förmågor, ansvarskänsla och flexibelt tänkande visade en 

signifikant förbättring efter genomförandet av insatsen. Ungdomarna som deltog i insatsen 

skattade däremot sin egna empatiska förmåga och sociala kunskap lägre efter genomförandet 

av insatsen. Detta förklarar författarna i studien genom att ungdomarnas självinsikt ökade 

under insatsens gång. Studien inkluderade endast en flicka och tog ingen hänsyn till 

eventuella könsskillnader i resultatet (Goldingay et al., 2015).  I studien som genomfördes av 

Mcmahon et al. (2013) visade resultaten av insatsen att den överlag hade god effekt. 

Resultaten visade att deltagarna i slutet av interventionen deltog i samtal i större utsträckning, 

flickor visade mer socialt deltagande i början av interventionen jämfört med pojkar. I 

jämförelse med en grupp av yngre deltagare visade resultaten att ungdomsgruppen var mer 

socialt engagerade i början av interventionen än de yngre. Även om resultaten visade en 

skillnad mellan kön i början av insatsen kunde inte en signifikant skillnad påvisas i effekten 

av interventionen. Insatsen var alltså lika effektiv för flickor som pojkar (Mcmahon et al., 

2013). I studien som omfattade den enda insatsen enbart utformad för flickor med AST visade 

utfallet att flickorna rapporterade en signifikant förbättring av psykisk hälsa, livskvalitet och 

sociala färdigheter. Resultatet visade även att flickorna upplevde en signifikant minskning av 

internaliserade problem. Efter varje genomfört program samlas feedback om programmet in 

både genom enkäter och skriftliga berättelser. Sammanställda utvärderingar av sex 

genomförda grupper visade att ca. 95% av alla deltagare och vårdnadshavare var nöjda med 

programmet och upplevde positiva förändringar i socialt beteende (Jamison & Schuttler, 

2017).  

 

Individuell social färdighetsträning eller en kombination 

Fyra av studierna berörde insatser som innehöll både individuell terapi och social 

färdighetsträning i grupp (Olsson et al., 2017; White et al., 2013; Vernon et al., 2016; Tang et 

al., 2018). En av dessa insatser hade lika stor eller större del individuell terapi som social 

färdighetsträning i grupp. Utfallet av insatsen visade en signifikant förbättring i övergripande 

sociala färdigheter bland deltagarna däremot kunde ingen signifikant förbättring av upplevd 

social ångest redovisas. Studien undersöker inga skillnader av utfall beroende av kön. 

Utvärderingen av insatsen som genomfördes efter avslutat program visade att de deltagande 

ungdomarna ansåg att sessionerna som innebar social färdighetsträning i grupp var mest 

hjälpsamma (White et al., 2013). Resultatet av den svenska insatsen KONTAKT visade ingen 

signifikant förbättring i sociala färdigheter hos deltagarna även om en förbättring fanns. 

Resultaten mättes mot en kontrollgrupp som inte genomgick programmet. I jämförelse med 

yngre barn som genomgick samma program kunde en signifikant större förbättring 

konstateras i ungdomsgrupperna. Resultaten visade att flickor oavsett ålder som genomförde 

insatsen visade en signifikant större förbättring jämfört med pojkar som genomförde insatsen. 

Resultaten för tonåriga flickor var särskilt positiva (Olsson et al., 2017). Vernon et al. (2016) 

redovisar resultaten av sina studier genom att redovisa resultatet för varje enskild deltagare 

tillsammans med ett sammanställt resultat. Insatsen START utvärderas i studien, en insats 

som är kombinerad grupp och enskild terapi. Studien utvärderar utfallet av insatsen bland sex 

deltagare, varav tre flickor. Överlag visar resultatet en positiv utveckling av sociala 

färdigheter hos alla deltagare. Ingen analys av utfallet relaterat till kön genomförs men genom 

att gå igenom redovisningen av resultaten för de deltagare som är flickor så kan slutsatsen 

dras att samtliga deltagande flickor ökade sitt sociala deltagande under insatsens gång.  
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Alla vårdnadshavare skattade ungdomarnas sociala färdigheter högre efter insatsen än innan. 

Ungdomarna själva skattade också sina egna sociala färdigheter som ökade efter insatsen. 

Ungdomarnas skattade sina egna sociala färdigheter högre än vad respektive vårdnadshavare 

gjorde både innan och efter insatsen (Vernon et al., 2016).  I den kvalitativa studien om 

databaserade interventioner visade resultatet att motivation var den viktigaste delen av en 

lyckad databaserad intervention. Både flickor och pojkar deltog i studien men ingen 

jämförelse mellan kön genomfördes. Författarna av studien konstaterar själva att resultatet 

antagligen inte representerar det som flickor med AST tycker är viktigt i databaserade 

interventioner och påpekar att studier som enbart undersöker inställningen till sociala insatser 

på datorn behövs (Tang et al., 2018).   

 

Socialt stöd i skolan  

Fyra studier avsåg att utvärdera insatser i form av socialt stöd i skolan (Laghi et al., 2018; 

Koegel et al., 2013; Ranson & Byrne, 2014; Bottema-Beutel et al., 2016). Kamratstödjare som 

en insats för att öka socialt deltagande i skolan bland ungdomar med AST visade sig ha en 

positiv effekt. De positiva sociala interaktionerna observerades öka under insatsen samtidigt 

som negativa sociala interaktioner minskade. Resultatet visade att eleverna med AST främst 

ökade sin sociala interaktion i grupper när de utvalda kamratstödjarna var närvarande. Ingen 

jämförelse görs mellan flickor och pojkar i studien (Laghi et al., 2018). Resultatet av en insats 

som gick ut på att efter vilka intressen elever med AST har, skapa forum för att träffa 

jämnåriga kamrater visade att alla deltagande elever med AST överlag ökade sina sociala 

interaktioner i skolan. Kön var inte en variabel i resultatet men då resultaten även redovisades 

enskilt för varje deltagare kunde resultatet för den deltagande flickan med AST identifieras. 

Flickan visade innan interventionen ingen till lite interaktion med jämnåriga. Under insatsens 

gång ökade flickans sociala interaktioner signifikant men när insatsen avslutades på skolan 

sjönk de sociala interaktionerna till lite social interaktion. I enkäten som utvärderade vad både 

normalfungerande elever och eleverna med AST tyckte om de utformade forumen uttryckte 

den deltagande flickan med AST att hon hade fått en ny vän och att insatsen hade varit rolig. 

Även normalfungerande deltagare i insatsen nämnde flickan med AST som en ny vän i 

utvärdering av insatsen (Koegel et al., 2013).  

 

I en mixad metodstudie undersöktes ungdomars erfarenheter och åsikter av sociala insatser i 

skolan. Resultaten av studien visade att insatser som involverar jämnåriga överlag var mest 

populära, specifikt insatser som involverar jämnåriga med samma intressen och som består av 

en aktivitet. Vidare visade resultaten att även om stöd från vuxna uppskattades var det 

föredraget att umgås med jämnåriga utan vuxen iblandning. Studien jämförde inte skillnader 

mellan kön men det var lika många deltagande flickor som pojkar (Bottema-Beutel et al., 

2016). En studie för att utvärdera en insats som syftar till att förändra inställningen till flickor 

med AST i skolan bland normalfungerande jämnåriga för att öka socialt deltagande bland 

flickorna med AST genomfördes av Ranson & Byrne (2014). Resultatet av insatsen visade en 

signifikant ökad förståelse av elever med AST och deltagarna i insatsen ökade uppfattningen 

av att flickor med AST inte skiljer sig mot dem själva. Deltagarna visade också ökad kunskap 

om AST och sociala strategier som kan användas för att inkludera jämnåriga med AST i 

skolan. Författarna av studien hade förväntat sig att elever som inte deltog i studien också 

skulle visa en ökad positiv inställning till jämnåriga med AST på grund av att deltagarna 

skulle influera icke deltagande, vilket inte var fallet. Resultaten visade att ingen förbättring 

hos övriga elever som inte deltog i programmet kunde identifieras. 
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Insatserna utifrån ett genus- och utvecklingsteoretiskt perspektiv 
För att besvara frågeställning tre analyserades utformandet av insatserna samt resultatet ur ett 

genus-och utvecklingsteoretiskt perspektiv. För att beskriva ett utvecklingsteoretiskt 

perspektiv används Eriksons teori om livscykeln och då främst fasen som beskriver 

utvecklingen under ungdomstiden. Ett genusteoretiskt perspektiv används för att analysera om 

och hur genusskillnader-och likheter tar sig uttryck i studierna.  

 

Genusteoretiskt perspektiv 

Genusteorin utgår ifrån antagandet om att manligt och kvinnligt är socialt konstruerat men 

också ett mer komplext perspektiv på genus som omfattar maktförhållanden ur ett 

intersektionellt perspektiv. Ett syfte med ett genusteoretiskt perspektiv är att undersöka de 

konsekvenser som kan uppstå av att kategorisera beteenden eller annat utifrån manligt och 

kvinnligt (Barron, 2004). Tidigare forskning har visat att pojkar mer frekvent diagnostiseras 

med AST än flickor (Duvekot et al., 2017; Kopp, Kelly & Gillberg, 2010; Giarelli et al., 

2010).  En av orsakerna som beskrivs i en stor del av den tidigare forskningen är de socialt 

konstruerade föreställningarna om hur flickor och pojkar ska bete sig. Exempelvis kan sociala 

svårigheter hos en flicka lättare riskeras att förklaras som blyghet medan hos en pojke kanske 

det uppfattas mer avvikande utifrån föreställningen om att pojkar är mer ”vilda” eller tar mer 

plats (Kreiser & White, 2014; Tierny et al., 2016). I en av de inkluderade studierna mättes 

resultatet delvis genom observationer fördes in i bedömningsformulär. Resultatet av studien 

visade att flickor i början av insatsen var mer socialt aktiva och att de förbättrades i samma 

utsträckning som de deltagande pojkarna (Mcmahon et al., 2013). Eftersom en del av 

resultatet bestod av data insamlad via observation är det möjligt att observatörernas egna 

uppfattning om manligt och kvinnligt påverkade hur de tolkade olika beteenden hos 

ungdomarna. Exempelvis kanske flickorna inte förbättrades i samma utsträckning som 

pojkarna utifrån att de i början av insatsen redan visade mer socialt deltagande än pojkarna.  

 

En del av den tidigare forskningen och flickor och AST berör ett fenomen som handlar om att 

flickor med AST är duktiga på att maskera symptomen och därmed inte uppvisar ett 

avvikande beteende i samma utsträckning som pojkar (Tierney et al., 2016; Cridland et al; 

2014; Dean et al., 2016). Ytterligare en slutsats som dras i tidigare forskning är att eftersom 

föräldrar tenderar att uppfostra flickor och pojkar olika kan en förklaring till de mer 

utvecklade sociala färdigheterna hos flickor vara att föräldrar tenderar att verbalisera mer med 

döttrar än söner (Kreiser & White, 2014). Resultatet av insatsen KONTAKT som beskrivs i 

en av de inkluderade studierna visade att flickor i tonåren var den grupp som i slutet av 

insatsen hade förbättrat sina sociala färdigheter bäst (Olsson et al., 2017). Med hänsyn till den 

tidigare forskningen skulle anledningen till att flickor förbättrades mest under interventioner 

kunna härledas till tidigare erfarenheter av att kamouflera symtom. Det skulle även kunna 

tänkas att då förväntningar på flickor i tonåren i samhället i mycket är kopplat till sociala 

relationer upplever flickor en press att vara duktiga socialt. Detta i sin tur leder till att flickor 

med AST försöker att passa in mer än pojkar med AST som kanske upplever ett annorlunda 

socialt krav utifrån mansnormen.  

 

Genusteoretisk forskning utgår ifrån att genus är en maktrelation och det är därmed av 

relevans att identifiera forum där kvinnor utesluts eller är underordnade män. Det är även 

viktigt att undersöka om det finns forum där kvinnor eller män homogeniseras (Barron, 2004). 

Av de inkluderade studierna i föreliggande uppsats använder sju studier kön som en variabel 

utan att diskutera eller undersöka eventuella skillnader mellan könen (Bottema-Beutel et al., 

2016; Shum et al., 2018; Laghi et al., 2018; White et al., 2013; Koegel et al., 2013; Tang et 
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al., 2018; Vernon et al., 2017).  Fem av de inkluderade studierna använder kön som variabel 

samt gör jämförelser mellan resultaten för olika kön (Olsson et al., 2017; Mcmahon et al., 

2013; Schohl et al., 2013; Mcvey et al., 2017; Goldingay et al., 2015). Två av insatserna berör 

enbart insatser som riktas till flickor med AST, varav endast en beskriver en insats direkt 

riktad för att förbättra sociala färdigheter hos flickor i tonåren med AST (Jamison & Schuttler, 

2017; Ranson & Byrne, 2014). Alla studierna utgår ifrån en tvåkönsprincip, man eller kvinna, 

oavsett om könsskillnader uppmärksammas eller inte och av studierna som jämför kön räknas 

inte andra faktorer som exempelvis etnicitet påverka resultatet. Av studierna som 

inkluderades så kan det förstås som att flickor till viss del exkluderas i forskningen om 

psykosociala insatser till ungdomar med AST. Detta kan tänkas bero på att färre flickor 

diagnostiseras och därmed deltar i studierna. Det går även att tänka sig att flickor i studierna 

där de inkluderas presenteras som en homogen grupp och inte ur ett intersektionellt perspektiv 

där andra faktorer också kan tänkas påverka vilket behov av stöd en flicka med AST har.  

 

Genusperspektivet kan även användas för att undersöka när genus inte är del av en diskurs, 

som exempelvis i många fall när man talar om personer med funktionsnedsättning. Genom att 

inte inkludera kön i en diskurs finns risken att ojämlikheter inte synliggörs samt att personer 

med exempelvis funktionsnedsättning enbart bli identifierade utifrån sin funktionsnedsättning 

(Barron, 2004). I de 14 studierna så gjorde endast fem studier jämförelser i resultatet utifrån 

kön. I övriga studier identifierades deltagarna som man eller kvinna vilket sedan inte 

användes i analysen. Detta skulle kunna vara ett resultat av att personer med olika 

funktionsnedsättningar först och främst betraktas av andra utifrån just sin 

funktionsnedsättning. Det går att tänka sig att AST först och främst betraktas som en 

funktionsnedsättning och att det är därför forskningen om just en specifik målgrupp som 

flickor i tonåren med AST inte har kommit så långt än. 

 

Utvecklingsteoretiskt perspektiv 

Av de inkluderade studierna beskrev fyra stycken insatser som genomfördes i skolan. Dessa 

insatser inkluderade alla jämnåriga elever i syftet att öka det sociala utbytet för ungdomar 

med AST i skolan (Laghi et al., 2018; Koegel et al., 2013; Bottema-Beutel et al., 2016; 

Ranson & Byrne, 2014). Att inkludera jämnåriga i insatserna kan tänkas fördelaktigt för den 

personliga utvecklingen och sökandet efter en identitet, vilket Erikson menar är 

huvudkonflikten under tonårstiden (Hwang & Frisén, 2015). Ungdomarna med AST får 

genom inkluderingen av andra jämnåriga en möjlighet att utforska sin identitet genom att 

spegla sig i andra ungdomars personligheter. Detta går i sin tur i linje med Eriksons antagande 

om att vänner blir mer viktiga för den personliga utvecklingen än exempelvis 

familjemedlemmar under tonårstiden (Hwang & Frisén, 2015). Även i studierna som 

beskriver insatser i form av social färdighetsträning i grupp involveras jämnåriga. I vissa av 

insatserna deltar både ungdomar med AST och normalfungerande ungdomar i syfte att främja 

utvecklandet av sociala beteenden som är anpassat efter det sociala språk som ungdomar 

använder idag. Ytterligare en poäng med jämnåriga normalfungerande deltagare nämns vara 

att öka möjligheterna att hitta vänner under grupptillfällena (Mcmahon et al., 2013; Jamison 

& Schuttler, 2017).   

 

Under tonåren står identiteten i fokus och alla tre delar av identiteten är under utveckling, den 

biologiska, psykologiska och sociala identiteten. För att resultatet av tonårens 

identitetsutveckling ska bli positiv menar Erikson att ungdomen behöver samspela med 

jämnåriga på så många arenor som möjligt men även att ungdomen behöver stöd och 

vägledning av samhället (Frisén, 2006). Detta konstaterande kan tolkas som att alla 

ungdomar, oberoende av exempelvis funktion, kön eller etnicitet, behöver stöd som hjälper 
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dem att utveckla en positiv identitet. I och med de sociala svårigheterna som AST kan 

innebära går det att dra slutsatsen att dessa ungdomar behöver extra mycket stöd då de sociala 

arenorna där ungdomen kan utveckla sin identitet är färre. Genom att skapa arenor där 

ungdomen med AST känner sig bekväm att delta socialt kan de sociala färdigheterna främjas, 

något som en insats i en av studierna hade som syfte (Koegel et al., 2013). Insatsen i studien 

byggdes runt ett intresse hos ungdomen med AST och tanken var att öka det sociala 

deltagandet även i andra forum än skolan. (Koegel et al., 2013). I en studierna framgick av 

resultatet att insatser som var utformade just utifrån intresse och aktivitet var mest uppskattat 

av de deltagande ungdomarna med AST (Bottema-Beutel et al., 2016).  

 

En av insatserna som beskrevs i studien innebar en lika stor del individuella sessioner som 

gruppsessioner. Ungdomen med AST fick träffa en terapeut individuellt parallellt med 

gruppträningen i sociala färdigheter. I Utvärderingen av insatsen visade det sig att den mest 

uppskattade delen av hela insatsen var gruppsessionerna. Gruppsessionerna involverade inga 

normalfungerande ungdomar utan leddes och utformades enbart av vuxna (White et al.,2013). 

Ur Eriksons teoretiska perspektiv på identitetsutvecklingen i tonåren poängteras att alla 

sammanhang, kulturer och kontexter ställer olika krav som bör bidra i utformandet av 

identiteten. Erikson menar även att om inte stödet som ges till ungdomarna under 

identitetsutvecklingen är anpassat efter samhällets krav finns en risk att ungdomarna 

misslyckas med identitetsutvecklingen (Hwang & Frisén, 2015). Om en insats enbart är 

utformad av vuxna och deras uppfattning om vad som är ”korrekt socialt beteende” för 

ungdomar styr den sociala färdighetsträningen för ungdomar med AST kan det tänkas att de 

sociala färdigheterna som förespråkas inte överensstämmer med det faktiska sociala klimatet 

bland ungdomar idag. Hur ungdomar pratar och beter sig förändras kontinuerligt och sociala 

beteenden som var etikett för 10 år sedan kan idag riskera att betraktas som avvikande. Det 

kan alltså tänkas finnas en risk med att öva in sociala beteenden utifrån vad som har betraktats 

som ”normalt” beteende tidigare om inte beteendeövningarna uppdateras och utvecklas i takt 

med samhället.  

 

Den biologiska identiteten menar Erikson beskriver det biologiska könet och uppfattningen 

om det medan den psykologiska identiteten är knuten till behov och känslor. Utöver dessa så 

finns den sociala identiteten som beskriver omgivningens påverkan på möjligheten att 

uttrycka sin identitet (Frisén 2006). Enligt Eriksons teori kan det tänkas att det är under 

tonåren som sexualitet-och könsidentitet utformas hos en individ. Detta innebär att även inom 

dessa områden behöver ungdomar stöd för att utveckla en positiv identitet. Ungdomar utan 

AST har troligtvis större möjligheter att söka kunskap och stöd hos vänner medan ungdomar 

med AST till större del behöver förlita sig på andra källor. Ingen av studierna redovisade 

insatser där undervisningsplanen omfattade lektioner där sexualitet, könsidentitet eller kärlek 

diskuterades. Det kan tänkas att ungdomar med AST hade gynnats av att diskutera dessa 

ämnen eftersom det är ämnen som frekvent diskuteras av ungdomar överlag. I en av studierna 

beskrivs kort att PEERS-programmet även finns utformat för unga vuxna (18–29 år) och den 

undervisningsplanen omfattar ämnen som kärlek och sex (McVey et al., 2017).  Då Eriksons 

teori beskriver att utvecklingen av identiteten sker i tonåren kan det tänkas att det vid 18 års 

ålder är försent att diskutera dessa ämnen och att det istället förefaller sig lämpligt att 

inkludera dem i undervisningsplanerna för tonåringar med AST.   
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Diskussion och slutsats 
I följande avsnitt diskuteras resultatet av studien i relation till den tidigare forskningen. Även 

metodens svagheter och styrkor diskuteras och ställs i relation till studiens reliabilitet och 

validitet.  

 

Resultatdiskussion 
Resultatet och analysen av den här litteraturstudien, vars syfte var att kartlägga vilket 

psykosocialt stöd som finns att erhålla för flickor i åldern 13-19 år, undersöka utfallet av 

dessa insatser samt undersöka resultatet ur ett genus-och utvecklingsteoretiskt perspektiv, 

visade att ytterst lite tidigare forskning finns om ämnet. Trots att den tidigare forskningen 

styrker skillnader mellan flickor och pojkar med AST samt olika behovsbilder har ännu inte 

någon forskning om psykosocialt stöd för enbart flickor publicerats. Endast en studie som 

avsåg social färdighetsträning utformad efter och enbart riktad till flickor i tonåren med AST 

kunde identifieras (Jamison & Schuttler, 2017). Detta är anmärkningsvärt då en stor del av 

den tidigare forskningen efterfrågar och styrker behovet av psykosociala stödinsatser 

utformade efter behoven hos flickor i tonåren med AST (Cridland et al., 2013; Tierney et al., 

2016; Dean et al., 2017; Kreiser & White, 2013; Haney, 2016). En svensk studie presenterade 

resultat från en insats i form av social färdighetsträning i grupp. Resultatet visade att flickor i 

tonåren med AST var den grupp av deltagare som visade mest förbättring (Olsson et al., 

2017). Det kan tänkas ha flera förklaringar, men en förklaring som överensstämmer med 

tidigare forskning är att flickor med AST lättare smälter in i den sociala omgivning de 

befinner sig i (Dean et al., 2017; Tierney et al., 2016).  

 

Flera av insatserna som beskrevs i de inkluderade studierna inkluderade normalfungerande 

ungdomar (Laghi et al., 2018; Koegel et al., 2013; Bottema-Beutel et al., 2016; Ranson & 

Byrne, 2014). Att inkludera normalfungerade ungdomar för att kunna ge anpassad och 

trovärdig feedback samt ta hänsyn till att ungdomar tenderar att söka bekräftelse hos 

jämnåriga motiveras av den tidigare forskningen. Flickor med AST upplever förhöjda sociala 

krav i tonåren när de sociala reglerna blir mer komplexa (Cridland et al., 2013; Tierney et al., 

2016). Ur ett utveckling-och genusteoretiskt perspektiv kan det tänkas att inkluderingen av 

jämnåriga normalfungerande ungdomar i insatserna försäkrar att flickor med AST erhåller 

stöd som anpassas efter hur det sociala klimatet förstås ur ett ungdomsperspektiv. 

 

Resultatet av analysen blir intressant att betrakta i relation till Barnkonventionen, LSS samt 

Socialstyrelsens riktlinjer om stöd riktat till barn och unga med funktionsnedsättning. Stödet 

till barn och unga med AST har bättre effekt om det ges tidigt i livet. Stödet som ges ska vara 

individuellt anpassat för att barnet eller ungdomen ska ha samma möjligheter att utvecklas 

gynnsamt som barn utan funktionsnedsättning (Socialstyrelsen, 2010; SFS 1993:387, LSS). 

Den tidigare forskningen visar att flickor i större utsträckning får en AST diagnos senare, 

delvis beroende av att symptomen missas eller misstolkas (Kopp et al., 2010; Duvekot et al., 

2017). Om diagnosen fastställs senare i livet, vilket är vanligast bland flickor med AST, går 

det att ifrågasätta om stödet som finns är likvärdigt. Ingen av insatserna som har beskrivits i 

de inkluderade studierna berörde frågan om huruvida stödet ska anpassas i fall där diagnosen 

ställs senare i livet. Det är inte heller något som lyfts i socialstyrelsens riktlinjer i så många 

ord, men som kan tänkas vara underförstått i formuleringen ”individuellt anpassat”. Resultatet 

av analysen visade även att majoriteten av insatserna inte var utformade för att passa flickor i 

tonåren med AST och deras specifika sociala behov. För att stödet ska kunna bedömas vara 

individuellt anpassat bör det finnas stöd som är utformat för att passa både flickor och pojkar i 

olika åldrar och sociala situationer.  
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För att kunna förbättra utformandet av stödet till flickor och pojkar med AST behöver 

kunskap om diagnosen och hur den uttrycker sig spridas till yrkesverksamma som möter dessa 

individer. Relevansen av att yrkesverksamma inom socialt arbete och inom flera olika 

arbetsområden har kunskap om AST och vilka behov samt individuella anpassningar som 

ungdomar med AST kan behöva är stor. Att som skolkurator förstå hur AST tar sig olika 

uttryck och uppfattas olika beroende av kön kan leda till en tidigare diagnostisering och i sin 

tur tidigare stöd. Likaså att socialsekreterare på utredningsenheter är medvetna om vilka 

stödinsatser som är verksamma för ungdomar med AST och vilka stödinsatser som rentav kan 

motverka en positiv utveckling för unga med AST kan bidra till att rätt stöd utformas och 

onödigt lidande eller beteendeproblem undviks. Vidare är det av relevans att yrkesverksamma 

inom socialt arbete på en utförarnivå har förståelse för att stödet som erbjuds behöver 

anpassas även efter kön och att flickor och pojkar med AST i tonåren kanske kan motiveras 

till stöd i en högre grad om hänsyn tas till kön. Sammanfattningsvis är det av vikt att 

socialsekreterare som beslutar om olika typer av stöd har kunskap om de specifika behoven 

och att yrkesverksamma är medvetna om att symptomen för AST kan ta sig olika och 

uppfattas olika. Det skull kunna innebära att fler flickor med AST får rätt diagnos och 

behandling vilket innebär att annan psykisk ohälsa eller utsatthet kan undvikas.  

 

Metoddiskussion 
När datainsamlingsmetod och analysmetod valdes togs hänsyn till de begräsningarna som 

fanns för genomförandet av studien. Faktorer som hade inverkan på metodvalet var den 

begränsade tidsramen och att uppsatsen författades av en person istället för två. Studien 

behövde vara möjlig att genomföra på ett bra sätt för en person inom loppet av 10 veckor. Det 

kan tänkas vara problematiskt att som ensam författare genomföra en litteraturstudie då endast 

en person kan överse urval, resultat och analys. Att studien är författad av enbart en person 

innebär att studiens validitet påverkas negativt. Med validitet menas att forskaren studerar det 

som ska studeras i en studie, med andra ord innebär det att studien är rimligt genomförd 

utifrån det beskrivna syftet (Bryman, 2011). Validitet innebär också att de kausala 

förhållandena är trovärdiga, är slutsatserna rimliga och finns det eventuella bias att ta hänsyn. 

Flera författare av studien hade inneburit att risken för eventuell bias minskat samt att 

resultatet hade stärkts.  

 

Då forskningen inom det valda ämnet var begränsad valdes en narrativ metod av 

litteraturstudie för att kunna inkludera studier oavsett metod. Den begränsade tiden innebar 

också att inte allt för lång tid kunde avvaras till datainsamling samt att mängden data inte 

kunde vara för omfattande. Datainsamlingen avgränsades därför och de artiklar som ansågs 

bäst kunna besvara syftet inkluderades i studien. De inkluderade artiklarna är främst 

kvantitativa och enbart statistisk analys används förklaras inte resultaten utifrån något 

teoretiskt perspektiv eller liknande. Av de kvantitativa studierna som inkluderats kan inte 

majoriteten bedömas som generaliserbara till en större population då urvalsgrupperna är 

mycket små. Detta påverkar även resultatet i denna studie och medför att resultatet inte är 

generaliserbart. De inkluderade studierna är genomförda i fem olika länder, majoriteten är 

genomförda i USA och endast en är genomförd i Sverige. Det kan tänkas att resultatet av 

studien därmed inte kan appliceras i Sverige beroende av olika kulturella aspekter som hur 

skolgången och sjukvården är utformad. Det kan också vara en styrka att de inkluderade 

studierna har genomförts i olika länder då majoriteten av studierna visar ett positivt resultat 

från de genomförda stödinsatserna. Detta i sig skulle kunna styrka att de typer av stödinsatser 

som presenteras är effektiva oavsett land.  
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En av studiens styrkor är den gedigna litteratursökningen som genomförts med hjälp av en 

handledare på biblioteket. Det styrker studiens reliabilitet att metoden är utförligt presenterad 

och kan återskapas (Bryman, 2011; Booth et al., 2016). Urvalet har presenterats med hjälp av 

ett flödesdiagram, resultatet i en tabell och tematiseringen av resultatet har också presenterats 

i en tabell. Detta gör lätt för läsaren att följa med i processen och stärker på så vis 

reliabiliteten. Däremot skulle fler databaser kunnat användas och därmed gjort resultatet mer 

generaliserbart. Ett annat sätt att bredda sökningen hade varit att utvidga tidsspannet av 

publikationsår och på så sätt få fler träffar som omfattade artiklar innan AST begreppet kom 

att bli ett paraplybegrepp. Ytterligare en styrka med studien är att den bidrar till ett 

forskningsområde som är relativt outforskat men troligtvis på god väg att utvecklas. Resultatet 

av studien påvisar mer forskning om stöd till flickor i tonåren med AST behövs och är ett, om 

än litet, bidrag till ett vetenskapsområde som står i utveckling.  

 

Något som kan tänkas påverka resultatet av studien är faktumet att mindre än häften av 

deltagarna i de inkluderade studierna är flickor i åldern 13–19 med AST. I flera av de 

inkluderade studierna är det bara en deltagande flicka något som kan tänkas spegla den mer 

frekventa förekomsten av AST hos pojkar. Även detta kan tänkas bidra till svaret på 

frågeställningarna, då det i en överblick kan bedömas att psykosocialt stöd till flickor i åldern 

13–19 inte är ett utforskat ämne. Den begränsade forskningen om ämnet innebar också att den 

tidigare forskningen som presenteras i uppsatsen inte berör stödinsatser till flickor med AST, 

då den typen av forskning inte fanns att tillgå. Istället berör den tidigare forskningen ämnet 

flickor med AST och kan användas för att motivera behovet av insatser specifika för flickor 

med AST.  

 

Slutsatser 
Av resultatet framgår att endast en psykosocial insats specifikt utformad efter behoven hos 

flickor i tonåren med AST kunde identifieras (Jamison & Schuttler, 2017). Ett begränsat antal 

psykosociala insatser riktade till ungdomar med AST finns beskrivna i den tidigare 

forskningen som ligger till grund för litteraturstudien. I utvärderingen av utfallet av insatserna 

visar resultatet att majoriteten av insatserna visar positiv utveckling i sociala färdigheter bland 

deltagarna. Social färdighetsträning i grupp var den mest beskrivna insatsen i olika former och 

även den mest uppskattade av deltagande ungdomar med AST.   

 

Ett fåtal av insatserna analyserades utifrån ett genusperspektiv vilket gör det svårt att avgöra 

huruvida insatserna är passande för flickor i tonåren med AST. Avslutningsvis kan det 

konstateras att ytterligare forskning behövs för att kunna försäkra att flickor i åldern 13-19 

med AST får stöd utifrån sina specifika behov, stödet de har rätt till.  

 

Förslag till fortsatt forskning 
Som konstaterat i slutsatsen behövs mer forskning om psykosociala stödinsatser till flickor i 

tonåren med AST. Studier med större urval som undersöker effekten av psykosociala insatser 

i relation till genus behövs för att kunna fastställa om insatserna är lika verksamma för pojkar 

och flickor. Även kvalitativa studier som undersöker vad flickor i tonåren själva upplever att 

de behöver för stöd och hur de önskar att det stödet är utformat behövs. Utifrån dessa studier 

skulle sedan pilotstudier kunna genomföras där en insats som är utformad efter de behov som 

uttrycks i de kvalitativa studierna utvärderas. Vidare hade det varit intressant att undersöka 

om även pojkar i tonåren med AST upplever könsspecifika behov av stöd.  
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Litteratursökning (Bilaga 1) 
 

Föreliggande bilaga är en översikt över litteratursökningen till uppsatsen och redovisar i detalj 

vilket antal träffar per kombination av sökord. Litteratursökningen genomfördes i november 

månad i sammanlagt tre olika databaser; Social Services Abstract, Applied Social Sciences 

Index & Abstracts (ASSIA) och PsycINFO. I alla databaser genomfördes testsökningar för att 

identifiera vilka sökord som var mest relevanta i vilka databaser samt vilka synonymer som 

användes i artiklar. I alla databaser var det möjligt att redan från början avgränsa sökningarna 

till språk, publikationsår samt vetenskapligt granskade artiklar. I alla sökningar avgränsades 

språk till engelska-svenska, publikationsår till 2013-2019 samt valdes peer reviewed.  

 
Social Services Abstract är den databas som rekommenderas för sökningar avseende socialt 

arbete enligt ämnesguiden på Örebro universitetsbiblioteks hemsida. Sökningar genomfördes 

med följande kombination av sökord:  

 

(Autism* OR ASD) (adolescent* OR child* OR youth*) (social intervention*) 

 

Sökningen resulterade i 44 träffar. Efter genomläsning av titel och abstract kunde 37 artiklar 

exkluderas. Resterande sju artiklar genomlästes i sin helhet. Två artiklar valdes bort på grund 

av att fel ålder berördes och två artiklar valdes bort på grund av att stödet var riktat till fel 

målgrupp, vårdnadshavare. Sammanlagt identifierades tre artiklar som relevanta för 

litteraturstudien.  

 

Ytterligare en sökning genomfördes i databasen Applied Social Sciences Index & Abstract. 

Följande söksträng användes:  

 

(autism* OR ASD)(girl* OR female*)(adolescent* OR child* OR youth*)(Social 

Intervention* OR social participation*) 

 

Sökningen resulterade i 53 träffar och efter genomläsning av titel och abstract exkluderades 

38 artiklar. 15 artiklar hämtades hem och lästes igenom i sin helhet. Av dessa exkluderades 

fyra artiklar på grund av att de berörde autism och annan funktionsnedsättning, fem artiklar 

exkluderades på grund av intervention till fel målgrupp och tre artiklar exkluderades på grund 

av fel åldergrupp. Sammanlagt tre artiklar bedömdes relevanta och inkluderades i 

litteraturstudien. Då få artiklar kunde identifieras i de databaser som rekommenderades för 

artikelsök avseende socialt arbete användes ytterligare en databas som innehåller artiklar om 

psykiatri och psykologi, PsycINFO. I sökningen användes följande söksträng:  

 

(autism* OR ASD)(girl* OR female*)(adolescent* OR child* OR youth*)( social 

intervention* OR social participation*)  

 

Sökningen resulterade i 332 träffar och efter genomgång av titel och abstract kunde 301 

artiklar exkluderas. 31 artiklar genomlästes i sin helhet och därefter kunde 23 artiklar 

exkluderas utifrån inklusions-och exklusionskriterier. Sju artiklar exkluderades då de beskrev 

fel åldersgrupp, sex artiklar exkluderades utifrån att de fokuserade på stöd till vårdnadshavare, 

tio artiklar exkluderades utifrån att de berörde autism i samsjuklighet med annan 

funktionsnedsättning. Åtta artiklar bedömdes som relevanta och inkluderades i 

litteraturstudien. Sökningen finns även beskriven i figur 1, i form av ett flödesschema.  

 


