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Samband mellan autistiska drag, emotionell smitta och anknytningsstil i en normalpopulation 

  

 

 

Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka samband mellan autistiska drag, 

emotionell smitta och anknytning i en normalpopulation. 214 personer 

i åldrarna 18-39, från Örebro och Karlstad universitet, besvarade en 

enkät bestående av Autism-Spectrum Quotient, Attachment Style 

Questionnaire och Emotion Contagion Scale. Könsfördelningen var 

90 män och 124 kvinnor. Det fanns samband mellan autistiska drag, 

emotionell smitta och anknytning. Det visade sig att ju starkare 

autistiska drag, desto mindre mottaglighet för emotionell smitta. Det 

fanns samband som visade att ju tryggare anknytning, desto större 

mottaglighet för emotionell smitta och ju starkare autistiska drag, 

desto mindre trygg anknytning. Det fanns en könsskillnad på 

Emotional Contagion Scale i att kvinnor var mer mottagliga för 

emotionell smitta än män. 
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Abstract 

 

The purpose of the present study is to study a relation between autistic 

characteristics, emotional contagion, and attachment style in a normal 

population. 214 students aged 18-39, at Örebro and Karlstad 

University in Sweden, filled in a questionnaire containing Autism-

Spectrum Quotient, Emotional Contagion Scale, and Attachment Style 

Questionnaire. The sample contained 90 men and 124 women. 

Relations between autistic characteristics, emotional contagion, and 

attachment style were found. Correlation studies showed that the 

higher level of autistic characteristics, the lower level of emotional 

contagion, and the more unsecure attachment. A difference in sex was 

found, showing that women were more susceptible for emotional 

contagion than were men. 
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 Samband mellan autistiska drag, emotionell smitta och anknytningsstil i en normalpopulation 

 

Anknytning 

Anknytning är de starka band som vi skapar med vår första omvårdare. Oftast handlar det om 

relationer mellan föräldrar och barn, men omfattar även kärleksrelationer och 

vänskapsrelationer mellan vuxna. (Broberg, A., Risholm Mothander, P., Granqvist, P., & 

Ivarsson, T., 2008). På 1950-talet grundade John Bowlby begreppet anknytning som senare, 

på 1970-talet, utvecklades vidare av Mary Ainsworth. De fokuserade på relationer mellan 

föräldrar och barn. Mary Main utvidgade under 1980-talet begreppet anknytning till att gälla 

vuxna (Broberg et al., 2006). Det finns fyra olika anknytningsstilar hos barn: A-, B-, C- och 

D-anknytning. Trygg anknytning, så kallad B-anknytning är den enda trygga 

anknytningsstilen och man uppskattar att ungefär 60 % av normalpopulationen har trygg 

anknytning. I en trygg anknytning har barnet funnit balans mellan närhet och avstånd, mellan 

sig och andra. Barnet tycker om psykologisk närhet och intimitet. De otrygga anknytningarna 

uppgår till ungefär 40% av normalpopulationen och delas in i A, C och D. Undvikande 

anknytning, så kallad A-anknytning är när barnet har lärt sig att klara sig bäst själv då barnet 

vet att anknytningspersonen inte finns tillgänglig. Detta resulterar i att barnet undviker närhet 

och i olika situationer föredrar självständighet. Ambivalent anknytning, så kallad C-

anknytning är då barnets anknytningsperson är nyckfull och oförutsägbar och barnet vet 

därför inte vad det kan vänta sig. Detta kan resultera i att barnet pendlar mellan att vara arg 

och aggressiv till att passivt klänga sig fast vid anknytningspersonen och inte våga släppa 

taget. Desorganiserad anknytning, så kallad D–anknytning innebär att barnets strategier för 

hur det ska bete sig faller samman. På grund av sin rädsla för anknytningspersonen kan barnet 

mitt i sitt val mellan flykt och attack fullkomligt stelna, så kallad freezing. Barn med D-
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anknytning kan även utveckla en extrem lyhördhet för anknytningspersonerna. Barnet 

uppträder då som förälder till föräldrarna (Havnesköld, Risholm, Mothander, 2002). Det har 

visat sig att de tidiga beteendemönster vi, som barn, får i relationen till våra föräldrar 

använder vi senare i livet som arbetsmodeller för relationer med andra (Broberg, A., Risholm 

Mothander, P., Granqvist, P., & Ivarsson, T., 2008). 

Empati och emotionell smitta 

Det är under anknytningsprocessen som den sociala och emotionellt intelligenta delen av 

hjärnan utvecklas.  En trygg anknytning genererar opiater som underlättar tillväxten av dessa 

delar av hjärnan.  I anknytningen utvecklar barnet sin empatiska förmåga (Gerhardt, S., 2004). 

Ett barn som på ett empatiskt sätt bekräftas av sina föräldrar lär sig att bejaka och acceptera 

sina känslor. Också förmåga till empati och att sätta sig in i andras perspektiv utvecklas 

genom det samspel som sker under anknytningen. Emotionell smitta är en viktig del av att 

empati uppstår mellan människor. Emotionell smitta uppstår i en kommunikationssituation då 

mottagaren automatiskt och ofta omedvetet speglar sändarens ansiktsuttryck, gester eller 

mimik. Imitationen ger autonoma fysiologiska reaktioner hos den som speglar ett 

ansiktsuttryck så att minnen av tidigare upplevelser av liknande situationer aktiveras. På så 

sätt blir vi medvetna om hur den andra känner (Marianne Sonnby-Borgström, 2002). 

Autismspektrum 

Vissa människor har svårt att sätta sig in i hur andra känner och att känna empati, till exempel 

personer med autismspektrum-störningar. Autismspektrum är ett paraplybegrepp som 

omfattar flera störningar med autistiska drag, till exempel Asperger Syndrom (Autismforum, 

2010). De som har Aspergers Syndrom har ett välutvecklat tal och ett IQ som ligger inom vad 

som anses vara normalt. Mest problematiskt för personer med autismspektrum-störningar är 

deras relationer till andra. De har svårt att förstå och medverka i sociala samspel mellan 

människor. Leo Kanner (ref. ur Nolen-Hoeksema, 2008) var den som först beskrev autism. 
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Han trodde att autism skapades genom delvis biologiska faktorer och delvis otillräckligt 

föräldraskap. Bettelheim (ref. ur Nolen-Hoeksema, 2008) myntade på 1970-talet begreppet 

kylskåpsmammor, som avsåg känslokalla mödrar, och spädde på tron om att dåligt 

föräldraskap var anledningen till autismspektrum-störningar. Numera är det vetenskapligt 

bevisat att autism har biologiska och genetiska faktorer (Nolen-Hoeksema, 2008). 

Autismspektrum kontinuum 

Enligt Baron-Cohen och medarbetare (2001) har man tidigare haft ett kategoriskt synsätt där 

man utgått från att autismspektrum-störningar varit kvalitativt skilda från det normala. 

Alternativet till det kategoriska synsättet - där man antingen uppfyller kriterierna för en 

sjukdom eller så gör man det inte - är att se psykologiska företeelser som kontinuerliga. Nu 

diskuteras antagandet att autismspektrum-störningar ligger på ett kontinuum av 

socialkommunikativ funktionsnedsättning med Asperger Syndrom som en övergång mellan 

autism och normalitet. Utifrån detta antagande har Baron-Cohen och medarbetare utvecklat 

Autism-Spectrum Quotient (Baron-Cohen, Wheelwright, Skinner, Martin, & Clubley, 2001). 

Autism-Spectrum Quotient har testats i pilotstudier och i olika versioner upprepade gånger 

under flera år. För att ta reda på om personer med Asperger Syndrom och High Functioning 

Autism kunde förstå frågorna och skatta sig själva på ett bra sätt har man jämfört enkäter som 

de fyllt i själva med enkäter som föräldrar fyllt i. Man kom därmed fram till att personer med 

Aspergers Syndrom och High Functioning Autism var fullt kapabla till att förstå och fylla i 

frågorna på ett bra sätt (Baron-Cohen et al., 2001).  

Anknytning, Emotionell smitta och Autismspektrum kontinuum 

Det viktiga sociala samspelet som sker mellan barn och föräldrar under anknytningen kan 

naturligtvis störas av de biologiska eller genetiska begränsningar som autismspektrum-

störningar för med sig. Studier har visat att barn med autismspektrum-störningar är mer 

otrygga i sin anknytning än andra barn (Rutgers, A. H., van IJzendoorn, M. H., Bakermans-
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Kranenburg, M. J., Swinkels, S. H., van Daalen, E., Dietz, C., o.a., 2007a). Andra studier har 

funnit att ju allvarligare autismspektrum-störning, desto mer otrygg anknytning (van 

IJzendoorn, M., van Engeland, H., Naber, F., Swinkels, S., Buitelaar, J., Dietz, C., o.a., 

2007b). Det har också visat sig att sambandet att ju mer sensitiv förälder desto tryggare barn 

endast visade sig i grupper med barn utan autismspektrum-störning. Alltså har man inte funnit 

något samband mellan förälders sensitivitet och barns trygga anknytning hos barn med 

autismspektrum-störning (van IJzendoorn et al.,2007b). Blair (2005) hävdar att personer med 

autismspektrum-störningar visserligen har problem med empati, men att det finns alltför svagt 

empiriskt stöd för att de har problem med den delen av empati som han kallar emotionell 

empati. I begreppet emotionell empati lägger han bland annat emotionell smitta (Blair, 2005). 

Johanna Eriksson (2008) gjorde en studie inför sin D-uppsats som visar att personer med 

Aspergers Syndrom har en signifikant lägre grad av emotionell smitta gällande emotionen 

arg, jämfört med en kontrollgrupp. När det gäller smitta av känslorna glad, rädd, ledsen, och 

kärlek avvek inte personerna med Aspergers Syndrom från kontrollgruppen vilket är i linje 

med Blair’s teori om att viss emotionell empati inte avviker nämnvärt hos personer med 

autismspektrum-störningar. 

Denna uppsats 

Denna uppsats syfte är att undersöka sambanden mellan autistiska drag, emotionell smitta och 

anknytningsstil vidare. Figur 1 visar de samband som vi föreställer oss finns mellan autistiska 

drag, mottaglighet för emotionell smitta och trygg anknytning. 
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Figur 1 

Samband mellan autistiska drag, mottaglighet för emotionell smitta och trygg anknytning. 

 

I uppsatsen utgår vi från antagandet att autismspektrum ligger på ett kontinuum och därmed 

antas att det i en normalpopulation kommer att finnas olika grad av autistiska drag. Van 

IJzerndoorn och medarbetare (2007a) hävdar att personer med autismspektrum-störningar ofta 

har en otrygg anknytning. Gerhardt (2004) hävdar att i trygg anknytning skapas emotionell 

smitta och emotionell empati. Utifrån detta kan antas att personer med starkare drag av 

autismspektrum har en mindre utvecklad emotionell empatisk förmåga, men Blair (2005) 

hävdar ändå att personer med autismspektrum har emotionell empati av samma grad som 

normalpopulationen. 

Hypoteser 

Hypotes 1: Ju starkare autistiska drag personer har desto mindre trygg anknytningsstil och 

desto lägre mottaglighet för emotionell smitta i en normalpopulation.  

Hypotes 2: Ju tryggare anknytning personer har, desto högre mottaglighet för emotionell 

smitta i en normalpopulation. 

 

- 

+ 
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Metod 

Deltagare 

I studien deltog 214 studerande vid Örebro och Karlstad Universitet. Det var studenter som 

läser kurserna Psykologi A, Sociologi A, Företagsekonomi A och Arbetsvetenskap B. Det var 

90 män (42,1%) och 124 kvinnor (57,9%). Åldersintervallet var mellan 18-39 år. 

Genomsnittsåldern är 22,6 år.  Det finns ett internt bortfall på 2,7 % (6 personer). Bortfallet 

har varit högst då enkäterna delats ut i anslutning till rast eller vid avslut av föreläsningarna. 

Få har öppet sagt ifrån att de inte velat delta, några har lämnat in en icke ifylld alternativt 

endast delvis ifylld enkät. 

Material 

Vi valde att arbeta med enkäter som metod för att vi är intresserade av att undersöka generella 

fenomen. Deltagarna är från olika orter och har olika studieinriktning för att få en så 

representativ grupp av normalpopulationen som möjligt. Ett frågeformulär konstruerades om 

105 påståenden uppdelade i tre delar, Autism-Spectrum Quotient, Emotional Contagion Scale 

och Attachment Style Questionnaire. Enkätens första sida bestod av kortfattade instruktioner 

samt plats för att fylla i ålder, kön och kurs/utbildning. 

Autism-Spectrum Quotient.  

Autism-Spectrum Quotient (Baron-Cohen et al., 2001) mäter grad av autistiska drag och 

översattes till svenska, inför denna studie, med godkännande av Baron-Cohen. Formuläret 

översattes av två professionella översättare under våren 2010. Autism-Spectrum Quotient 

omfattar 50 påståenden med fyra svarsalternativ från stämmer inte alls till stämmer helt 

(Baron-Cohen et al.2001). Exempel på påståenden är ”Jag föredrar att göra saker tillsammans 

med andra än på egen hand” och ”Jag föredrar att göra saker på samma sätt om och om igen”. 

Emotional Contagion Scale 

Emotional Contagion Scale mäter mottaglighet för emotionell smitta. Den ursprungliga 
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enkäten gjordes av Doherty (1997). Vi har använt den svenska versionen av Emotional 

Contagion Scale (Lundqvist 2006) Enkäten består av femton påståenden med fem 

svarsalternativ från stämmer inte alls till stämmer helt. Formuläret innehåller fem delskalor 

som representerar olika grundläggande emotioner: arg, rädd, ledsen, glad och kärlek 

(Lundqvist, 2006). Exempel på frågor är ”Om någon jag talar med börjar gråta får jag tårar i 

ögonen” och ”Att vara tillsammans med någon som är glad gör mig på bättre humör när jag 

känner mig nere”.  

Attachment Style Questionnaire 

Attachment Style Questionnaire mäter anknytning hos ungdomar och vuxna. Det utformades 

1994 av Judith A. Feeney, Patricia Noller och Mary Hanrahan i Australien. Vi har använt oss 

av den svenska versionen. (Håkansson och Tengström, 1997). Attachment Style 

Questionnaire innehåller 40 påståenden med sex svarsalternativ från stämmer inte alls till 

stämmer helt. De 40 påståendena är indelade i fem olika delskalor som representerar fem 

anknytningsstilar. Delskalorna är: distans, sakorientering, bifallsbehov, relationsfixering och 

tillit. Vi har endast använt delskalan Tillit som är den enda delskalan som mäter trygg 

anknytning. Trygg anknytning innebär att en person har trygga och tillitsfulla relationer till 

andra. Personer med trygg anknytning kan både knyta an och separera utan att uppleva 

oproportionerligt stor ångest. (Håkansson och Tengström, 1997). Exempel på frågor från 

Attachment Style Questionnaire är ”I stort sett är jag en person som är värd att lära känna” 

och ”Jag känner mig säker på att andra kommer finnas till hands för mig när jag behöver 

dem”.  

Procedur 

Ansvariga lärare för olika kurser vid Karlstad och Örebro Universitet har kontaktats 

personligen och via mail. Vi har därefter bokat tid för att besöka olika föreläsningar. Vid 

besöken har vi varit två undersökningsledare som vid varje besök gått tillväga på samma sätt. 
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Samma undersökningsledare har vid varje tillfälle muntligt givit deltagarna information 

medan den andra har delat ut enkäter samt skrivit upp kontaktuppgifter på en whiteboard 

längst fram i salen. Besöken har inletts med en kort information om c-uppsatsarbetet och att vi 

undersöker eventuell koppling mellan personlighetsdrag och mottaglighet för andras 

emotioner. Studenterna har informerats om att enkäten tar ca 20 minuter att genomföra, att de 

kan räcka upp handen om de har några frågor samt att de, när de är klara, kan gå på rast eller - 

när så har varit fallet - avsluta för dagen. Studenterna har även informerats om frivillighet, 

anonymitet och om möjligheten att kunna avbryta när som helst. Därefter har vi förklarat att 

vi skulle uppskatta deras medverkan och sedan frågat om de kan tänka sig att ställa upp. Efter 

ett generellt jakande, så kallat passivt medgivande, har enkäterna delats ut av 

undersökningsledarna. Studenterna har, då de fyllt i enkäten, lämnat salen. Det har tagit 

mellan 20 – 30 minuter och studenterna har tillåtits att ta den tid de behövt. Enkäterna har 

sedan kodats, lagts in och analyserats i statistikprogrammet SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences).  Gällande etik har vi följt Humanistisk-Samhällsvetenskapliga 

forskningsrådets forskningsetiska principer om information, samtycke, konfidentialitet och 

nyttjande (Andershed & Andershed, 2008). 

Statistisk analys och design 

Enkäter med färre än 95 ifyllda svar har räknats som bortfall och plockats bort, vilket är 6 

stycken enkäter.  I de fall, där fler än ett svarsalternativ har kryssats i eller i de fall där vi haft 

svårt att tolka svaret, har vi registrerat det som ett icke fullgott svar. Missade svar har ersatts 

med stickprovets medelvärde för den frågan. Vi har kodat Autism-Spectrum Quotient så att 

stämmer inte alls gav ett poäng, stämmer lite grann två poäng, stämmer ganska bra tre poäng 

och stämmer helt fyra poäng. Emotional Contagion Scale har kodats så att stämmer inte alls 

gav ett poäng, stämmer lite grann två poäng, stämmer något tre poäng, stämmer ganska bra 

fyra poäng och stämmer helt fem poäng. Attachment Style Questionnaire, har kodats så att 
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stämmer inte alls gav ett poäng, stämmer lite grann två poäng, stämmer något tre poäng, 

stämmer ganska bra fyra poäng, stämmer mycket bra fem poäng och stämmer helt sex poäng. 

Då det gäller Attachment Style Questionnaire är delskalan Tillit mest använd då den tydligast 

visar trygg eller otrygg anknytning. För att ha en trygg anknytning bör man ha ett medelvärde 

över fyra på delskalan Tillit, men det är svårt att göra en tydlig avgränsning eftersom skalorna 

är dimensionella och inte kategoriska (Håkansson & Tengström, 1997). De som har ett 

medelvärde över fyra anses ha en trygg anknytning i vår studie.  

En deskriptiv, kvantitativ design har använts då data har samlats in, i form av enkäter 

ifyllda i en normalpopulation. Detta för att undersöka samband mellan olika fenomen som 

antas vara kontinuerliga och samvariera. Sambanden har undersökts med Pearsonkorrelation. 

Oberoende t-test användes för att undersöka eventuella medelvärdesskillnader mellan män 

och kvinnor. Analyser har gjorts i statistikprogrammet SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences).   

Resultat 

Reliabilitet 

Samtliga instrument uppvisade god reliabilitet. Autism-Spectrum Quotient visar god 

reliabilitet (Cronbachs alpha = 0,70), Emotional Contagion Scale visar god reliabilitet 

(Cronbachs alpha = 0,84), Attachment Style Questionnaire visar god reliabilitet (Cronbachs 

alpha = 0,78). 156 stycken (72,9 %) hade Trygg anknytning. Tabell 1 visar medelvärden och 

standardavvikelser för Autism-Spectrum Quotient, Emotional Contagion Scale och 

Attachment Style Questionnaire’s delskala Tillit. 

 

 

 

 



 

Autistiska drag, emotionell smitta och anknytningsstil    [12]  

 
 

 
 

Tabell 1 

Medelvärde (M) och Standardavvikelse (SD) för Autism-Spectrum Quotient (AQ), Emotional 

Contagion Scale (ECS) och Attachment Style Questionnaire (ASQ): Tillit. 

 Kvinnor  Män  Totalt  

 M SD M SD M SD 

AQ 2,02 0,21 2,07 0,22 2,04 0,22 

ECS 3,78 0,57 3,22 0,60 3,54 0,64 

ASQ: 

Tillit 

 

4,39 0,85 4,39 0,83 4,39 0,84 

 

Könsfördelning och könsskillnader 

t-test visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan män och kvinnor på Autism-

Spectrum Quotient. Det fanns inte heller någon signifikant skillnad mellan män och kvinnor i 

anknytningsstilen Tillit.  Det fanns dock en signifikant skillnad mellan män och kvinnor på 

Emotional Contagion Scale (t(205) = -6,91, p<,001) på så sätt att kvinnor var mer mottagliga 

för emotionell smitta än män.  

Autism-Spectrum Quotient och Attachment Style Questionnaire: Tillit 

Autism-Spectrum Quotient korrelerar signifikant, negativt (r = -,47, p<,001) med den trygga 

anknytningsstilen Attachment Style Questionnaire: Tillit vilket innebär att ju starkare 

autistiska drag, desto mindre trygg anknytning. Attachment Style Questionnaire: Tillit och 

Autism-Spectrum Quotient korrelerade signifikant negativt också då vi kontrollerade för 

Emotional Contagion Scale i en partiell korrelation (r = -,43, p<,001). 
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Autism-Spectrum Quotient och Emotional Contagion Scale 

Det fanns en signifikant, negativ korrelation (r = -,27, p<,001) mellan Autism-Spectrum 

Quotient och Emotional Contagion Scale vilket innebär att ju starkare autistiska drag, desto 

mindre mottaglighet för emotionell smitta. Autism-Spectrum Quotient korrelerar signifikant, 

negativt med Emotional Contagion Scale´s delskalor arg (r = -,20, p<,01), ledsen (r = -,28, 

p<,001), glad (r = -,29, p<,001) och kärlek (r = -,21, p<,01). Detta innebär att ju högre poäng 

på Autism-Spectrum Quotient, desto mindre mottaglighet för smitta av emotionerna arg, 

ledsen, glad och kärlek. Emotionen rädd korrelerade inte signifikant med Autism-Spectrum 

Quotient. Mellan Autism-Spectrum Quotient och Emotional Contagion Scale fanns också en 

signifikant negativ korrelation då vi kontrollerade för Attachment Style Questionnaire: Tillit i 

en partiell korrelation (r = -,16, p<.05). 

 

Attachment Style Questionnaire: Tillit och Emotional Contagion Scale 

Attachment Style Questionnaire: Tillit och Emotional Contagion Scale korrelerar signifikant 

positivt med varandra (r = ,27, p<001) vilket innebär att ju tryggare anknytning, desto mer 

mottaglighet för emotionell smitta. Mellan Attachment Style Questionnaire: Tillit och 

Emotional Contagion Scale fanns en signifikant positiv korrelation då vi kontrollerade för 

Autism-Spectrum Quotient i en partiell korrelation (r = 0,18, p<05). 

Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka samband mellan autistiska drag, emotionell smitta och 

trygg anknytningsstil i en normalpopulation.  

Resultaten från Autism-Spectrum Quotient korrelerade signifikant negativt med den 

trygga anknytningsstilen Attachment Style Questionnaire: Tillit och mottaglighet för 

emotionell smitta, vilket innebär att ju starkare autistiska drag, desto mindre trygg anknytning 

och mindre benägen att smittas av andras emotioner. Dessa resultat ger stöd åt de studier där 
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personer med autismspektrum-störningar har visat sig vara mindre trygga i sin anknytning än 

andra personer och att ju allvarligare autismspektrum-störning desto mindre trygg anknytning 

(van IJzendoorn, 2007b). Våra resultat stödjer också antagandet att trygg anknytning hör ihop 

med hög mottaglighet av emotionell smitta. 

 Det vår studie har tillfört tidigare studier är att undersöka ovanstående samband 

tillsammans med ett autismspektrum-kontinuum i en normalpopulation. Uppsatsen visar 

alltså, stöd för antagandet om autism på ett kontinuum och att graden av autistiska drag i en 

normalpopulation har ett samband med både trygg anknytning och mottaglighet för 

emotionell smitta på ett sätt som förväntas utifrån tidigare forskning. Att vi kan känna med, 

visa empati, och därmed uppleva förståelse för andra människor är viktigt i våra dagliga liv 

och för att kunna fungera med andra människor. 

Vi fann att ju starkare autistiska drag, desto lägre mottaglighet för andras emotionella 

uttryck. Detta stämmer inte överens med vad Blair (2005) hävdar angående autism och 

emotionell empati. Det visar sig att då vi utgår från antagandet om autistiska drag på en 

kontinuumskala så motsäger våra resultat Blairs (2005) hypoteser om att personer med 

autismspektrum-störningar uppmäter lika resultat som normalpopulationen gällande 

emotionell empati. Det bör tilläggas att vi mätt emotionell smitta, inte emotionell empati, men 

att emotionell smitta, enligt Blair (2005) är en del i emotionell empati. Också Sonnby-

Borgström (2002) framhäver emotionell smitta som en viktig del av empati.  

Sambandet mellan autistiska drag och emotionell smitta i denna studie 

överensstämmer inte med Erikssons (2008) resultat där det visade sig att personer med 

Asperger syndrom inte avviker i mottaglighet för emotionell smitta mer än på emotionen arg. 

Då vi korrelerade varje emotion i Emotional Contagion Scale med Autism-Spectrum Quotient 

visades sambandet att ju mer autistiska drag desto lägre motaglighet för emotionerna arg, 

ledsen, glad och kärlek. Det fanns dock inget samband mellan grad av autistiska drag och 
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emotionen rädd. Att våra resultat skiljer sig från Erikssons kan bero på att Erikssons 

Aspergergrupp endast bestod av 15 personer. En grupp på 15 personer kan vara för liten för 

att upptäcka eventuella skillnader mellan Aspergergruppen och kontrollgruppen. Utifrån detta 

drar vi slutsatsen att det finns ett samband mellan autistiska drag och mottaglighet för 

emotionell smitta, med undantag för emotionen rädd. 

Att deltagarnas resultat hade så stor spriding på Autism Spectrum Quotient styrker 

antagandet om autism på en socialkommunikativ kontinuumskala. Liknande resultat kunde 

även ses hos Baron-Cohen och medarbetares (2001) kontrollgrupp. Om resultaten från 

Autism-Spectrum Quotient i en normalpopulation hade legat stadigt på värden långt under 

gränsvärdet för autismspektrum-störning hade det inte gett stöd åt antagandet om 

kontinuumskalan av autismspektrum. Ingen i stickprovet översteg gränsen för Asperger 

Syndrom, utifrån den brytningspunkt som Baron-Cohen och medarbetare fann i en tidigare 

studie (2001). 

En intressant upptäckt är att det i resultaten fanns en signifikant skillnad mellan män 

och kvinnor i mottaglighet för emotionell smitta på så sätt att kvinnor smittas av andras 

känslor i högre utsträckning än män. Vi fann ingen signifikant könsskillnad i resultaten för 

Autism Spectrum-Quotient eller Attachment Style Questionnaire: Tillit. Att kvinnor är 

signifikant känsligare för emotionell smitta tror vi kan bero på att kvinnor förväntas kunna 

läsa av andras känslor i större utsträckning än män. Formuläret vi använde oss av är ett 

självskattningsformulär och svaren kan ha påverkas av olika samhällskulturella förväntningar 

på förmåga att läsa av andras känslor. Vi tror att kvinnor uppfattar att det är en personlig 

tillgång att kunna läsa av andras känslor, vilket kan ha påverkat kvinnornas svar. Det skulle 

kunna antas att män inte har samma förväntningar, vilket minskar vikten för dem att 

framställa sig själva som känsliga för emotionell smitta. Det kan även vara så att vi uppfostras 
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könsdifferentiellt och kvinnor uppmuntras i högre grad än män, att utveckla emotionell smitta. 

Det vore intressant att fördjupa sig i orsaken till könsskillnaderna i emotionell smitta. 

En annan upptäckt som bör nämnas är skillnaden mellan denna studies 

normalpopulation och Baron-Cohen och medarbetares (2001) kontrollgrupp gällande 

könsskillnader på Autism-Spectrum Quotient. Baron-Cohen och hans medarbetare (2001) 

fann en könsskillnad mellan män och kvinnor på så sätt att män hade högre poäng på Autism-

Spectrum Quotient än kvinnor. I denna studie fanns ingen signifikant könsskillnad på Autism-

Spectrum Quotient.  

För att hålla oss inom ramen för en C-uppsats har vi gjort vissa avgränsningar. Då vi 

sökte underlag för vår studie i tidigare forskning stötte vi flera gånger på teorier om 

spegelneuronernas inverkan på emotionell smitta. Vi har medvetet valt att inte fördjupa oss i 

dessa teorier då vi anser att spegling av ansiktsuttryck och gester är något annat än det vi mätt 

med Emotional Contagion Scale. Emotional Contagion Scale’s syfte är att mäta huruvida 

känslor smittar, inte på vilket sätt. Det vill säga om ansiktsuttryck och gester imiteras av 

deltagarna. Det bör dock noteras att spegelneuronerna förefaller ha en viktig roll i emotionell 

smitta. Vi har också valt att inte vidareutveckla den könsskillnad vi fann i resultatet av 

Emotional Contagion Scale eftersom det var en upptäckt som inte omfattades av hypoteserna 

för den här studien. De olika delskalorna i Emotional Contaigon Scale har undersökts separat 

och det har funnits skillnader i mottaglighet mellan de olika känslorna glad, ledsen, arg, rädd 

och kärlek i relation till olika grad av autistiska drag. Det finns förslag till förklaringsmodeller 

till detta, bland annat har Blair ett förslag på förklaring, men utifrån våra hypoteser beslöt vi 

oss för att det inte var relevant för denna studie att närmre gå in på varför vissa emotioner 

verkar avvika i samband med autistiska drag. Vi nöjer oss med att konstatera att det verkar 

finnas vissa skillnader. 
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Miljöerna där vi genomförde undersökningarna varierade något. I vissa klasser var det 

alldeles tyst och lugnt, medan det i andra klasser blev mycket stökigt. Att enkäterna fylldes i 

vid olika tillfällen kan ha påverkat hur noggrant deltagarna fyllde i enkäten. Ibland gjordes 

undersökningen i samband med en rast, ibland i samband med slutet av en föreläsning och 

ibland precis efter en rast. Trots att miljöerna skiljde sig åt anser vi att det påverkat resultaten 

mycket lite. Vi försökte få förhållandena att vara lika genom att samma person gav deltagarna 

information varje gång. Vi hade också ett manus för vad som skulle sägas då vi informerade 

deltagarna. Vi diskuterade innan om vi skulle ha en tidsgräns för ifyllandet av enkäten, men vi 

bestämde oss sedan för att alla skulle få den tid de behövde. Enkäten vi använde oss av 

innehöll 105 frågor och vi anser, i efterhand, den vara för lång. Den tog ca 20 minuter att fylla 

i och flera deltagare uttryckte att den var för lång. Vi kunde även se på de ifyllda enkäterna att 

sista sidan innehöll fler överhoppade frågor än de andra sidorna. Enkätens längd innebar alltså 

en risk för internt bortfall, men trots detta var det bara sex personer av 220 som hoppat över 

mer än tio frågor. 

Vi använde oss av ett bekvämlighetsurval och satte upp en minimigräns på 150 

personer för att vi bedömde det vara ett rimligt antal deltagare under de förutsättningar vi 

hade. Vårt mål var att få ihop en deltagargrupp med jämn könsskillnad och viss spridning 

över de olika programmen och kurserna på universitetet. Vi fick fler deltagare än väntat (214 

st.) och med en jämn könsfördelning, vilket är positivt. Spridningen över kurserna är jämn 

mellan beteendevetare och samhällsvetare. Det hade varit önskvärt att också få med deltagare 

från mer tekniska program och kurser för att få ett mer representativt urval.  

Vi använde oss av en normalpopulation, men vi vet inte om det fanns personer med 

autismspektrumdiagnos i vårt stickprov. Å andra sidan bör det finnas både odiagnostiserade 

och diagnostiserade personer med austimspektrum-störning i en normalpopulation. Ingen 

deltagare fick dock resultat som indikerar en diagnostisering inom autismspektrat. 
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Den population som använts är en normalpopulation i det avseendet att deltagarna 

inte, vad vi känner till, är diagnostiserade inom autismspektrum. Faktum är dock att det är en 

studentgrupp och att generaliserbarheten av våra resultat till andra grupper är begränsad. 

Positivt med studien kan anses vara att den, med de begränsade tidsresurser som en C-

uppsats innebär, omfattar ett relativt stort stickprov. Positivt är även att studien genomfördes 

på en normalpopulation och visade att liknande samband uppvisas, gällande emotionell smitta 

och anknytningsstil, hos personer med normal grad av autistiska drag som hos diagnostiserade 

personer. Vår studie ger därmed ytterligare stöd till antagandet om autismspektrum på ett 

socialkommunikativt kontinuum. Ytterligare en styrka med studien är att testen som använts 

(Autism-Spectum Quotient, Emotional Contagion Scale och Attachment Style Questionnaire) 

var färdigutformade och väl beprövade innan de användes för vår studie. De anses därför ha 

god validitet. God och bred information om tolkning och analysarbete av resultaten är också 

till stor hjälp och ger god sannolikhet att få korrekt resultat.  

Med intentionen att undvika att, likt Bettelheim, skuldbelägga föräldrar till personer 

med autism(Nolen-Hoeksema, 2008), skickar vi vidare frågan om orsak. Om sambandet är att 

ju högre grad av autistiska drag desto mindre trygg anknytning, och ju mindre trygg 

anknytning desto högre grad av autistiska drag, så vore det en viktig fråga att undersöka hur 

anknytning påverkar autistiska drag i en normalpopulation. Detta skulle exempelvis kunna 

göras i en longitudinell tvillingstudie där man använder enäggstvillingar som växt upp i 

separata hem. På så sätt skulle man få möjlighet att jämföra anknytningsstil hos två personer, 

med lika genuppsättning, över tid. Det skulle också vara intressant att närmare undersöka 

mottaglighet för emotionen rädd vidare eftersom den avvek då vi undersökte korrelationer 

mellan emotionerna arg, glad, ledsen, rädd och kärlek, i Emotional Contagion Scale och 

Autism-Spectrum Quotient. Det vore intressant att undersöka vad mottaglighet för emotionen 

rädd har för betydelse för det sociala samspelet, då problem i det sociala samspelet är vanligt 
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hos personer med diagnostiserad autismspektrum-störning. Avslutningsvis hoppas vi på 

vidare forskning i området för att bringa klarhet i vad som är biologiskt, genetiskt och vad 

som är inlärt och utvecklat i vår anknytning när det gäller de nedsättningar i det 

sociokommunikativa samspelet som personer med autismspektrum störningar har. Detta 

samspel påverkar oss alla. Kanske kan den relativt nya forskningen kring spegelneuronerna 

och deras betydelse öppna upp för nya lösningar till frågorna runt sambanden mellan 

emotionell smitta, anknytning och autistiska drag. 

Sammanfattning 

Emotionell smitta skapas i en trygg anknytning, och personer med autism har ofta en otrygg 

anknytning. Detta borde rimligtvis betyda ett samband mellan hög grad av autism, otrygg 

anknytning och låg mottaglighet för emotionell smitta. Blair hävdar trots detta att personer 

med autism uppvisar en emotionell empati av samma grad som normalpopulationen. Eriksson 

kom fram till att personer med Asperger Syndrom inte visar någon skillnad jämfört med 

normalpopulationen i mottaglighet för emotionell smitta, förutom i emotionen arg. Resultaten 

i denna studie gav stöd till den första hypotesen och vi fann därmed samband mellan 

autistiska drag, emotionell smitta och anknytningsstil. I en normalpopulation fanns att ju 

starkare autistiska drag desto mindre trygg anknytningsstil och desto lägre mottaglighet för 

emotionell smitta Resultaten i denna studie gav också stöd till det andra hypotesen då det 

visade sig att ju tryggare anknytning, desto högre mottaglighet för emotionell smitta.  Det 

fanns alltså samband mellan de tre variablerna. Resultaten för undersökningen var också i 

linje med antagandet att autism ligger på ett kontinuum. 
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