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Sammanfattning 
 
Syftet med studien är att undersöka vad personer som diagnostiserats med 
autismspektrumtillstånd (AST) har för upplevelser, föreställningar och kunskaper om sex och 
kärleksrelationer. Detta för att undersöka om deras intellektuella svårigheter, som diagnosen 
medför, har någon inverkan på deras möjligheter till att utveckla önskvärda relationer. Studien 
är en kvalitativ undersökning och data har samlats in via kvalitativa intervjuer med sex 
personer diagnostiserade med AST. Intervjupersonerna rekryterades genom yrkesrelaterade 
kontakter. Datan har sedan tematiskt analyserats med hjälp av interaktionsteorin, sexuella 
script teorin och teoretiska begrepp om psykiska funktionsnedsättningar och sexualitet. Av 
analysen framkommer bland annat att det finns en stor önskan om att få vara i en relation 
samtidigt som de intellektuella svårigheterna som diagnosen medför skapar problem med 
relationer. Förhoppningen med studien är att väcka intresset kring personer med AST och 
deras sexualitet och bidra till forskningsfältet inom området.  
     
Nyckelord: Autismspektrumtillstånd, intellektuella funktionsnedsättningar, relationer, kärlek, 
sexualitet, 
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Abstract 
       
The purpose of this study is to examine what experiences, conceptions and knowledge people 
diagnosed with autism spectrum disorder (ASD) have about sex and love relationships. This is 
to ascertain whether their intellectual difficulties, that the diagnosis entails, have any 
influence on their ability to develop desirable relationships. The study is qualitative and data 
was collected through qualitative interviews with six individuals diagnosed with ASD. The 
respondents were recruited through personal and professional contacts. The data have been 
thematically analyzed using interaction theory, sexual scripts theory and theoretical concepts 
of mental disability and sexuality. The analysis reveals a great desire to be in a relationship 
while the intellectual difficulties, caused by the diagnosis, creates problems with 
relationships. The study wishes to bring interest in the subject and contribute to further 
research. 
    
Key words: Autism spectrum disorder, intelectual disabilitys, relationships, love, sexuality 
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Ett varmt tack: 
 
Till våra intervjupersoner som tagit sig tid och bidragit med värdefull information till vårt 
uppsatsskrivande. Utan er medverkan hade inte arbetet varit genomförbart.  
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Inledning 
2013 började kanal 5 sända ”de dejtbara” som är ett program där svenska singlar med 
funktionsnedsättning får hjälp med att hitta kärleken. Programmet skapade rubriker och 
debatter redan innan det hade hunnit visats på TV då programidén från början hette “de 
odejtbara”. Under programmets gång får tittarna följa åtta singlar i deras jakt på kärlek, från 
det första nervösa samtalet, till den första kyssen och den pirrande förälskelsen (Kanal 5, 
2013). 
 
En av deltagarna i programmet är 25-åriga Anders som har diagnosen Aspergers syndrom, en 
diagnos som idag ingår i autismspektrumtillstånd (AST). Anders bor tillsammans med sin 
familj utanför Stockholm och medverkar i programmet för att han söker en partner. Anders 
beskriver sin längtan efter att få träffa en flickvän: 

 
Jag är idag väldigt nöjd med mig själv som person känner jag, idag så skulle 
väl jag inte vilja ändra på någonting hos mig idag i alla fall. Det är väl det här 
med flickvän som saknas bara för att mitt liv ska vara perfekt. 

 
Anders förklarar vidare att han känner sig ensam när han ser att andra har en partner och att 
han stundtals mått ganska dåligt över sin ensamhet samtidigt som han upplever att det är svårt 
att veta hur han ska kunna träffa någon och få en relation att fungera. Detta för att Anders 
uttrycker att han tycker det känns som att hans diagnos medför svårigheter med att skaffa en 
partner (Kanal 5, 2013). 

Problemformulering 
Personer med AST beskrivs ofta ha problem i samspelet med andra människor (Attwood, 
2008). Problematiken grundar sig i att kunna förstå och sätta sig in i andra människors känslor 
och tankar, vilket kallas theory of mind. Theory of mind (Attwood, 2008) anses vara en av de 
mest grundläggande förmågorna för relationsskapande. För människor med AST är det just 
theory of mind som är problematiskt. En person med AST har svårt med att förstå och känna 
igen andra människors tankar och känslor samt svårt för att tolka dessa signaler på ett 
förväntat sätt (Attwood, 2008). Samtidigt beskrivs ofta samspelet med andra forma och skapa 
vår egen bild av vilka vi är, vår identitet och vår personlighet (Nordeman, 2005). Detta 
kommer även att präglas av individens medfödda behov av närhet, kärlek och sex. Behov som 
är viktiga för alla människor, med eller utan AST (Nordeman, 2005). För att kunna uppfylla 
det medfödda behovet av kärlek, närhet och sex behöver människan relationer till andra i sin 
omgivning. För att en individ ska kunna skapa och upprätthålla relationer krävs därför en 
förmåga att kunna sätta sig in i hur andra tänker och känner.  
 
Efter en undersökning av forskningsläget fann vi internationell forskning som på olika sätt 
undersökt personer med ASTs relationer och sexualitet. Det som framkommit av studierna är 
att människor med AST har problem med socialt samspel och interaktion med andra 
människor samtidigt som de önskar ha kärleksrelationer och sex. Personer med ASTs 
kunskaper om sex och samlevnad problematiseras även då de i viss mån kan vara beroende av 
omgivningen för att kunna tillgodose sig korrekt information.  
 
Mot bakgrund av ovanstående förstår vi det som att relationer, där kärlek och sex ingår kan 
bli problematiskt för personer med AST på grund av deras uttalade svårigheter med socialt 
samspel och interaktion med andra människor i sin omgivning. Trots detta verkar det finnas 
en önskan om kärlek och sex. Vår studie syftar därför till att undersöka vad personer med 
AST själva har för uppfattning om sex och kärlek, kopplat till sin problematik med 
interaktion. För att kunna ge en beskrivande bild av personer med ASTs situation bygger vår 
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studie på personliga intervjuer. Detta för att belysa deras egna upplevelser av sin problematik 
och samtidigt göra deras egna röster hörda. 

Studiens betydelse för socialt arbete 
Det sociala arbetet inbegriper ett arbete med människor i olika, ofta utsatta situationer av 
olika slag. En förståelse kring olika typer av utsatthet och beroendeställningar är därför av 
stor vikt, då förståelse lägger grunden för att socionomen ska kunna möta varje individ där 
den befinner sig och se individen utifrån en helhetssyn (Thorsén, s. 84, 2010). Den grupp vi 
undersökt är en utsatt grupp, då de på grund av sin diagnos och de svårigheter som den 
medför kan ha en beroendeställning gentemot professionella och andra omgivande människor. 
Dels för att de ofta har behov av stöd och hjälp i vardagliga situationer där också mer intima 
interaktionssituationer såsom sex och sexualitet inryms men också för att de är beroende av 
omgivande människors intellektuella stöd för det sociala samspelet. 
 
I Sverige har människor med AST enligt personkrets 1, 1§ i Lag (1993:387) om stöd och 
service till vissa funktionshindrade [LSS] rätt att få stöttning och hjälp i deras vardag. Vid 
socionomens arbete inom LSS kan hen komma i kontakt med denna utsatta grupp, exempelvis 
genom bedömningar av ärenden. Oavsett inom vilken yrkesroll som socialarbetaren kommer i 
kontakt med personer som diagnostiserats inom autismspektrat, anser vi att det behövs en 
bred förståelse för människors olika utsatthet och beroendeställning, då det sociala arbetet 
inbegriper att möta olika människor med olika bakgrunder och problematik. Vår studie ger 
möjlighet att bredda förståelsen kring människor med ASTs utsatthet när det kommer till 
kunskaper och erfarenheter om kärlek, relationer och sex. Enligt FNs konvention, som nämnts 
tidigare, ska denna grupp ges samma möjlighet till stöttning och stöd vad det gäller kärlek, 
sex och relationer som den genomsnittliga befolkningen. De ska ha samma tillgång till 
sexualundervisning som en individ utan diagnos och de kan ofta behöva stöd från sin 
omgivning för att kunna utforma meningsfulla och hållbara relationer. Deras diagnos medför 
problem med just theory of mind, som innebär grundläggande förmågor för relationsskpanade, 
vilket kan anses göra kärlek, sex och relationer till en svårhanterlig och svårförståelig del för 
personer som lever med de intellektuella svårigheter som diagnosen AST medför. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med vår studie är att undersöka vilka kunskaper, upplevelser och föreställningar 
människor med AST har om sex och samlevnad. Detta för att ta reda på om de, enligt dem 
själva, kan utveckla meningsfulla och hållbara kärleksrelationer, trots sina svårigheter med 
relationsskapande. 
 

• Vilka upplevelser har människor med AST av sex och samlevnad? 
• Vilka föreställningar har människor med AST om sex och samlevnad? 
• Vilka kunskaper uppfattar sig personer med AST sig ha om sex och samlevnad? 

 
Detta ämnar vi undersöka genom att intervjua personer med AST för att få ta del av deras 
egna berättelser och beskrivningar av deras liv. Berättelserna kommer sedan analyseras med 
hjälp av teoretiska begrepp och teorier för att skapa en större förståelse för deras situation. För 
att få en ökad förståelse för problematiken, som AST medför, kopplat till relationer och kärlek 
följer ett avsnitt nedan om bakgrunden och uppkomsten av diagnosen. 
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Kort historik 

Diagnosen autismspektrumtillstånd 
Begreppet autism (Gillberg, 1999) beskrevs första gången av psykiatrikern Eugen Bleuler. 
Begreppet användes då för att beskriva en viss typ av tillstånd hos patienter med schizofreni. 
1943 använde barnpsykiatrikern Leo Kanner begreppet autism för att beskriva barn vilka hade 
svårt att relatera till andra människor eller situationer. Kanner menade att extrem 
självisolering och rädsla för förändringar kännetecknade autism. 1944 publicerade 
barnläkaren Hans Asperger en vetenskaplig artikel om barn med liknande problematik; 
bristande sociala och emotionella förmågor samt snäva specialintressen. Asperger använde sig 
dock av termen autistisk psykopati och beskrev att gruppen hade ett välutvecklat språk, till 
skillnad från den grupp som Kanner beskrivit. Kanners publicerade arbeten belystes och 
diskuterades samtidigt som Aspergers arbeten förblev okända fram tills 1981, då psykiatrikern 
Lorna Wing omarbetade hans arbeten. Wing gav även symtomen ett nytt namn: Aspergers 
syndrom. Enligt studier vilka publicerats på senare år beräknas ca 1 % av populationen ha 
någon slags form av autismspektrumtillstånd (Gillberg, 1999). 
 
Autism och Aspergerförbundet (http://www.autism.se/) förklarar att diagnosen idag definieras 
via “Diagnostic and Statistival Manual of Mental Disorders” (DSM). Tidigare har 
diagnoserna autism och Aspergers beskrivits som två separata diagnoser men i den femte 
versionen av DSM, vilken publicerades 2013, ingår Aspergers i autismspektrum. Båda 
funktionsnedsättningarna sammanfaller därför numer under samma diagnos. Autism beskrivs 
vidare vara en medfödd problematik och kännetecknas av svårigheter med social interaktion, 
kommunikation och beteende. 

Funktionsnedsättning och sexualitet 
Löfgren-Mårtensson (2013) förklarar att synen på människor med intellektuella 
funktionsnedsättningar och deras sexualitet konstant förändras. Ibland har människor med 
intellektuella funktionsnedsättningar ansetts vara befriade från sexuella drifter och istället 
uppfattats som oskuldsfulla barn. Under 1900-talets början ansågs de istället ha 
okontrollerbara sexuella drifter och ansågs därmed vara en fara för samhället. Flera av 
individerna växte även upp på stora institutioner där kontroll, och då särskilt kontroll över 
individens sexualitet, ansågs vara viktig. 
 
1934 infördes en steriliseringslag (Löfgren-Mårtensson, 2013) vilket gjorde det möjligt för 
läkare att besluta om sterilisering för människor med funktionsnedsättningar, utan deras 
medgivande. Denna form av tvångssterilisering avskaffades först 1975. Löfgren-Mårtensson 
förklarar vidare att de stora samhällsreformerna gällande normalisering, självbestämmande 
samt integrering vilka genomfördes under 1970-talet har påverkat dagens syn på människor 
med funktionsnedsättningar; att både deras identitet, självbestämmande och sexualitet skall 
respekteras. Idag finns istället andra boendelösningar för människor med 
funktionsnedsättningar, exempelvis gruppboenden eller eget boende med personlig assistent. 
Löfgren-Mårtensson tydliggör dock att detta kan skapa nya etiska dilemman som exempelvis 
hur mycket personalen ska stötta och hjälpa i frågor som rör intimitet och sex.   

Metod 
Nedanstående avsnitt presenterar tillvägagångssätten och metoden som berör uppbyggnaden 
av studien. Detta med hjälp av ett flertal rubriker: Val av metod, Urval, Datainsamlingsmetod, 
Intervjuguide, Genomförande, Analysmetod, Studiens reliabilitet och validitet, Etik, 
Svårigheter i samband med forskning kring personer med autismspektrumtillstånd samt 
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Metoddiskussion. Dessa metoder avser beskriva de verktyg som använts för att möjliggöra 
studien. 

Val av metod  
Fejes och Thornberg (2009) och Bryman (2002) beskriver två distinktioner av metodval inom 
samhällsvetenskaplig forskning; dels kvalitativ och dels kvantitativ forskning. Den 
kvantitativa forskningen betraktas som en forskningsstrategi som utgår från antagandet att det 
finns en objektiv verklighet. Den kvalitativa forskningen tar istället inriktning på individens 
tolkning av sin sociala verklighet. Den kvalitativa metoden kommer till sin rätt då den kan 
fånga intervjupersonernas och gruppens tolkningar samt upplevelser av den verklighet som de 
lever i. Vi har gjort en kvalitativ studie då vi ansåg att denna metod ansågs mest lämplig i vårt 
fall med tanke på att vårt syfte och våra frågeställningar berör individers egna upplevelser och 
föreställningar om kärleksrelationer och sex. En kvalitativ metodansats lämpade sig därför 
bäst för att kunna uppnå vårt syfte med studien då vi önskade att beskriva individers egna 
tolkningar och upplevelser av sin verklighet.  

Urval 
I studien har ett strategiskt urval gjorts som Danermark (2003, s. 297f) även kallar målinriktat 
urval där olika typer av kriterier används för att finna och urskilja intervjupersoner. Exempel 
på kriterier kan vara diagnos, ålder eller yrkesgrupp. Det enda urvalskriteriet i vår studie har 
varit att respondenterna tillhör autismspektrumet. Av de personer som deltar i studien har de 
alla olika grader av autism och därmed har de även olika intellektuella svårigheter som har 
olika stor betydelse och inverkan på individernas liv. Fem av sex intervjupersoner har uppgett 
att de är heterosexuella medan en av intervjupersonerna uppgett att han är homosexuell. Två 
av sex intervjupersoner är kvinnor och fyra av dem är män. Respondenterna är mellan 
åldrarna 20-50 år och rekryteringen av intervjupersonerna i vår studie har endast skett med 
hjälp av yrkesrelaterade kontakter.  

Datainsamlingsmetod 
Vi har använt oss utav intervjuer vid insamlandet av data då vi undersökt individers egna 
upplevelser och erfarenheter om sex och kärleksrelationer. Vi har intervjuat sex personer. Vi 
ansåg att det varit viktigt att ha personliga möten med våra intervjupersoner då vi önskade att 
ta del av intervjupersonernas kroppsspråk och ansiktsuttryck för att minska risken för att vi 
som forskare skulle kunna missförstå eller feltolka intervjupersonernas svar. För att få 
intervjupersonerna att känna sig delaktiga över sin egen medverkan har de själva fått 
bestämma var de ville att intervjun skulle äga rum. Detta såg vi även som viktigt då vår avsikt 
var att få intervjupersonerna att känna sig trygga och på så sätt vilja öppna upp sig och berätta 
om sig själva och sina upplevelser. Bryman (2002) förklarar fördelarna med intervjuer inom 
kvalitativ forskning då intervjuerna ger utrymme för flexibilitet. Vidare förklarar Bryman 
(2002) att en viktig tes inom kvalitativ forskning är “att se världen genom intervjupersonens 
ögon” då det enda funktionella sättet att ta reda på saker och ting om andra individer är att 
fråga dem om deras åsikter och upplevelser. Intervjuer är den mest använda och mest vanligt 
förekommande metoden vid kvalitativa forskningsmetoder. Bryman (2002) skriver att 
kvalitativa intervjuer huvudsakligen delas in i ostrukturerade och semistrukturerade 
intervjuer. Ostrukturerade intervjuer utformas som ett vanligt samtal där forskaren kan ha en 
promemoria som stöd till frågor. Under en semistrukturerad intervju har istället forskaren en 
lista över förutbestämda teman. Semistrukturerade intervjuer är att föredra när forskaren har 
ett relativt tydligt fokus med intervjuerna och när flera individer ska studeras. 
Semistrukturerade intervjuer användes då vi dels hade ett tydligt mål med intervjuerna 
samtidigt som vi ville ge intervjupersonerna möjlighet att utforma sina svar på ett sätt som 
kändes bekvämt för dem. Detta då ämnet vi valt att undersöka kan uppfattas som känsligt och 
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personligt varpå en öppenhet och respekt gentemot intervjupersonerna kändes viktigt. Då 
studien innehåller data från flertalet respondenter kan detta ytterligare motivera valet av 
semistrukturerade intervjuer.  

Intervjuguide 
Vi utformade en intervjuguide (bilaga 1) utifrån våra frågeställningar som Bryman (2002) 
menar finns till för att skapa en viss ordning under intervjuns gång. Intervjuguiden delades in 
i tre olika teman och frågor formulerades utifrån studiens frågeställningar. Vid utformandet av 
intervjuguiden försökte vi göra frågorna så lättförståeliga som möjligt och tänka på att 
formulera dem på ett sätt som inte skulle uppfattas kränkande för individen. Vi försökte även 
lämna utrymme för om oväntade frågor och funderingar skulle dyka upp. Vi valde att 
konkretisera vår intervjuguide med olika teman under intervjun; föreställningar/drömmar, 
upplevelser och kunskaper om kärleksrelationer och sex. Detta samtidigt som vi hade en 
öppenhet för att intervjupersonerna själva fick besvara frågorna i den följd som de själva 
önskade. Bryman (2002) beskriver att det är viktigt att lämna utrymme i intervjuguiden för 
intervjupersonernas egna önskemål och möjlighet till medskapande av intervjun.  

Genomförande 
Alla sex intervjuer genomfördes under personliga möten och tog mellan 30 och 60 minuter. 
Innan intervjuernas start skrev intervjupersonerna på en skriftlig samtyckesblankett där de 
undertecknade på de ville medverka i studien. De fick även ge sitt muntliga medgivande till 
att intervjuerna spelades in via bandspelare. Samtliga intervjuer spelades in med bandspelare 
och transkriberades därefter för att underlätta inför den kommande analysen. Bryman (2002) 
motiverar användandet av bandspelare under kvalitativa intervjuer med att kunna fånga in 
intervjupersonernas egna berättelser och för att på så sätt undvika att viktig information 
bortfaller. 

Analysmetod                   
Intervjuguidens olika teman, som nämnts ovan, studiens valda begrepp och teorier användes 
för att urskilja och analysera de resultat, utifrån de olika temana, som framkommit av den 
insamlande empirin. Både Bryman (2002) och Fejes och Thornberg (2009) problematiserar att 
kvalitativa undersökningar ofta kan generera i en stor mängd insamlad data. Detta kan 
försvåra analysprocessen och göra den otymplig. För att underlätta processen kan exempelvis 
en tematisk analysmetod användas. Forskaren skapar då olika teman av den insamlande datan 
för att sedan analysera de olika temana (Fejes & Thornberg 2009). I studien bearbetades det 
empiriska datamaterialet med hjälp av en tematisk analys. Vår studies insamlade data delades 
därför in i tre olika huvudteman; föreställningar/drömmar, upplevelser och kunskaper om 
kärleksrelationer och sex för att på så sätt underlätta analysprocessen. Under analysen lades 
fokus på att analysera det insamlande materialet med hjälp av interaktionsteorin, scriptteorin 
och de teoretiska begreppen under olika teman vilka belysts av den insamlande datan. Temana 
delades sedan in i fem olika underrubriker och analyserades var för sig. De teoretiska 
begreppen och teorierna användes som analysverktyg för att kunna belysa och beskriva 
diagnosens betydelse och svårigheter i förhållande till relationer och sex. Dessa analysverktyg 
låg till grund för att möjliggöra för en förståelse kring intervjupersonernas svårigheter med 
sociala situationer.  

Studiens reliabilitet och validitet     
Inom samhällsvetenskapliga studier (Bryman, 2002) är de två viktigaste 
bedömningskriterierna reliabilitet och validitet. Vad gäller reliabilitet inom kvalitativ 
forskning är begrepp som extern och intern reliabilitet aktuella. Den externa reliabiliteten 
anses svår att uppfylla då den handlar om huruvida det går att återskapa en exakt kopia av den 
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social miljö som rådde vid tidpunkten för studien. Den interna reliabiliteten handlar istället 
om huruvida forskarna är samspelta och ense om hur datamaterialet ska tolkas (Bryman, 
2002). Studien kan anses ha en låg extern reliabilitet då tidpunkterna och de omgivande 
faktorerna kring de olika intervjutillfällena inte kan återskapas. Studiens interna reliabilitet 
kan däremot bedömas vara relativt hög då vi som forskare kontinuerligt diskuterat den 
huvudsakliga riktningen för tolkning av materialet under arbetets gång. 
 
Bryman (2002) förklarar även begreppet validitet vilket beskrivs bedöma hur trovärdig en 
studies slutsats är. Validitet delas in i extern och intern validitet. Extern validitet innebär 
huruvida resultatet för studien är statistiskt generaliserbart. Intern validitet inom kvalitativ 
forskning handlar om i vilken utsträckning något kan vara beroende av något annat, 
exempelvis hur väl studiens teori stämmer överens med forskarens insamlande data. 
Forskningens externa validitet kan bedömas som låg då vi endast haft möjlighet att intervjua 
sex personer i studien. Studiens resultat är därför inte statistiskt generaliserbart. Den interna 
validiteten bedöms däremot som hög då studiens resultat har analyserats och jämförts med 
teoretiska utgångspunkter vilka tidigare har fastställts genom forskning eller litteratur.   
 
Fejes och Thornberg (2009, s. 231ff) poängterar dock att även om det som Bryman (2002) 
hävdar är rimligt så är generaliseringsanspråket i en kvalitativ studie av mer kontextuell 
karaktär, och handlar om situerad generalisering. Detta möjliggörs genom de beskrivningar 
och tolkningar av områden som erbjuder läsaren att få ta del av en process eller en kvalitet 
inom ett område som henom tidigare inte reflekterat över eller varit medveten om. Genom 
detta kan läsaren få ta del av tolkningen av området och senare använda sig av den för att 
förstå eller tolka ett annat område när just denna förståelse passar in. Fejes och Thornberg 
(2009) förklarar därför att “generalisering sker således genom igenkännande av resultatets 
gestaltning i andra situationer.” (s. 231). Forskningen bidrar därför till identifiering av 
mönster och processer vilka läsaren annars inte varit lika medveten om. Vi hoppas med vårt 
resultat kunna presentera nya perspektiv och synvinklar vilka kan användas för att dels förstå 
intervjupersonernas upplevelser och uppfattningar men också för att läsaren ska kunna 
använda denna kunskap i liknande situationer. Resultatet må därför inte vara statistiskt 
generaliserbart men vi som forskare har ändå en förhoppning om att resultatet ska kunna ge 
användbara och generaliserbara tolkningar för att skapa förståelse. 

Etik 
Vetenskapsrådet (2002) tydliggör fyra huvudkrav på forskning: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitets kravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 
forskaren måste informera personerna som deltar i studien vilket syfte forskningen har. Detta 
innebär att intervjupersonerna skall få information om eventuella skador eller obehag vilka 
kan uppstå i samband med forskningen. De skall även informeras om att allt deltagande är 
frivilligt samt att de när som helst kan avbryta sitt deltagande i studien. Forskaren skall även 
lämna ut kontaktuppgifter så att intervjupersonerna på så sätt kan nå forskaren och avbryta sitt 
deltagande, om så önskas. Utifrån dessa riktlinjer informerades alla intervjupersoner om syftet 
med studien samt att allt deltagande i studien är frivilligt. Intervjupersonerna informerades 
även om att de kan avbryta sin medverkan när som helst under studiens gång. Ur en etisk 
aspekt kändes det viktigt att på ett så tydligt sätt som möjligt informera om vad deltagandet i 
studien kan betyda för intervjupersonerna. Detta skedde därför både skriftligt och muntligt vid 
flera tillfällen för att på olika sätt få fram information och därmed minska risken för att 
intervjupersonerna skulle kunna missförstå vad deltagandet och syftet med studien innebar. 
Intervjupersonerna uttryckte att de var nöjda över att informationen getts både skriftligt och 
muntligt.  
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Samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002) handlar om intervjupersonernas rätt till att själva 
avgöra om de önskar delta i studien eller inte. Samtycke måste inhämtas från 
intervjupersonerna av forskaren. Kravet är av särskild stor vikt då känsliga ämnen behandlas. 
Utifrån samtyckeskravet utformades en samtyckesblankett (bilaga 2) med fokus på enkel och 
tydlig information. Vid intervjuerna lämnades samtyckesblanketten fram till 
intervjupersonerna som antingen fick läsa igenom blanketten själva eller kunde få blanketten 
uppläst för sig av oss forskare. Alla intervjupersoner godkände deltagandet i studien och skrev 
under samtyckesblanketten. Detta anser vi varit en viktig etiskt aspekt då flera av 
intervjupersonerna hade läs och skrivsvårigheter varpå de lades extra stor vikt vid att varje 
respondent fick ta del av informationen på ett eget önskat sätt.  
 
Konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002) tydliggör respondenternas rätt till 
anonymisering i undersökningen. Forskaren skall därför hantera materialet så att ingen annan 
kan ta del av det eller så att enskilda individer går att identifiera. Vid etiskt känsliga uppgifter 
om enskilda personer bör även forskaren avidentifiera sina respondenter. Då vår studie berör 
känsliga och privata ämnen krävdes en stor medvetenhet om respondenternas utsatthet och 
materialet hanterades därför varsamt och med största försiktighet.  En etisk aspekt utifrån 
detta som beaktades var att deltagarna inte är anonyma, eftersom det är kända för oss som 
forskare. Intervjupersonerna informerades dock om att deltagandet i studien kommer att 
anonymiseras.  I uppsatsen presenteras därför intervjupersonerna med fiktiva namn för att 
minimera risken för identifiering.  
Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002) berör att det insamlade materialet endast får 
användas för forskningsändamål. Viktigt blir därför att informera de deltagande personerna 
om vad den insamlade informationen kommer att användas till. Innan påbörjandet av 
intervjuerna informerades respondenterna om vad den insamlade informationen skulle 
användas till och vad deras medverkan i studien skulle ha för värde för oss som forskare. Vi 
ansåg det viktigt att föra denna dialog tillsammans med respondenterna för att försäkra oss om 
att de var medvetna om vad intervjuerna skulle användas till. Allt inspelat material som 
samlades in under intervjuerna raderades och förstördes så snart intervjuerna var 
transkriberade. De transkriberade intervjuerna raderades i sin tur efter färdigställandet av 
uppsatsen då det kändes viktigt att förstöra information som kan uppfattas personlig och 
utelämnade om intervjupersonernas privatliv.  
 
En etisk aspekt utifrån denna kvalitativa utformning på studien i kombination med studiens 
personliga och privata upptagningsområde gjorde det än mer viktigt att bemöta 
intervjupersonerna med stor respekt och ödmjukhet inför att de delar med sig av personliga 
och privata angelägenheter. Vi förklarade för intervjupersonerna att vi hade full förståelse och 
respekt för om det ville avstå att svara på vissa intervjufrågor och tydliggjorde att de endast 
behövde dela med sig om sådant som kändes bekvämt för dem själva. En annan etiskt aspekt 
vi beaktade var om just vår studie kunde medföra obehag för intervjupersonerna. Då ämnets 
personliga karaktär kan leda till att frågor väcks hos intervjupersonerna, även efter 
intervjuernas slut. Utifrån detta delades därför kontaktuppgifter till forskarna ut till 
intervjupersonerna och vi förklarade att de gärna fick kontakta oss vid vidare frågor eller 
funderingar. Detta för att erbjuda respondenterna en möjlighet till att diskutera eventuella 
obehag som kan ha uppstått av intervjuerna. Det har hittills inte inkommit några frågor från 
respondenterna.  

Svårigheter i samband med forskning kring personer med autismspektrumtillstånd 
Attwood (2007) beskriver att människor med AST har problem kring den sociala 
interaktionen med sin omgivning. För att kunna kommunicera med andra behöver dessa 
människor anstränga hela sitt intellekt för att kunna hänga med och förstå dialoger vilket ofta 
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är väldigt jobbigt och utmattande. Därför är det viktigt att ha ett syfte med samtalet/mötet och 
hålla sig konkret till det bestämda syftet samt avsluta när syftet uppnåtts (Attwood, 2007). Det 
är viktigt att inte lägga ansvaret för kommunikationen på personen med AST samt att 
kommunikationen mellan parterna är så tydlig som möjligt. Med tanke 
på kommunikationssvårigheterna, menar Attwood, (2007) att det kan ses som en bidragande 
faktor till svårigheterna med forskning om denna grupp. Under intervjun med respondenterna 
försökte vi som forskare tydligt föra samtalet framåt så att intervjupersonerna på så sätt inte 
skulle känna sig ansvariga över kommunikationen och vad som framkom under 
intervjusamtalet. Vi som forskare försökte istället ställa följdfrågor och anpassa frågornas 
utformning till varje enskild intervjuperson för att intervjumaterialet skulle passa för varje 
specifik respondent.  

Metoddiskussion       
Under studiens gång har vi diskuterat vad forskarens roll har för betydelse för studien. Vi har 
varit medvetna om att våra värderingar och tankar kommer att färga resultatet då vi som 
forskare haft makten att avgöra vilka frågor som ska utgöra intervjuguiden och hur dessa 
frågor ska ställas till intervjupersonerna. Detta påverkar därför vilket material som kommer 
vara möjligt att insamla. Bryman (2011) skriver att den kvalitativa metoden ofta uppfattas 
vara subjektiv vilket därmed innebär att forskarens egna värderingar och tankar kommer att 
påverka studiens upplägg. Under forskningsprocessen har vi försökt att ha detta i åtanke 
exempelvis vid utformandet av intervjuguiden då vi ständigt försökt ifrågasätta oss själva vad 
varje specifik intervjufråga ska svara på och vad svaret ska användas till för att minska risken 
för att ställa frågor till respondenterna som inte kommer att användas i resultatet och på så sätt 
minimera inblandning av vår egen nyfikenhet som forskare. Då forskningsämnet kan komma 
att upplevas stötande har vi frågat oss själva som forskare om intervjufrågorna kräver sådan 
känslig och privat information som vi själva hade velat dela med oss utav.  
 
Angående de svårigheter som Attwood (2007) nämnt tidigare i samband med forskning om 
personer med AST, ansågs kommunikationen vara en bidragande orsak till detta. Detta är 
något som vi behövt ta stor hänsyn till i arbetet då respondenterna, beroende på vilken grad av 
autism de haft, skulle kunna uppfatta kommunikationen och intervjuerna på ett helt annat sätt 
än vad vi forskare gjort. Vad som ansetts som en självklar fråga att ställa för oss som forskare, 
har kanske inte varit lika självklar att svara på för dem som respondenter. Därför har vi bland 
annat försökt att förklara, där de behövts, varför vissa frågor ställs och vad de ska användas 
till för att öka förståelsen för respondenterna. Respondenternas problem med theory of mind 
har också gjort att vi vid en del intervjuer fått lägga stor vikt vid att försäkra både oss som 
forskare, och dem som respondenter, om att de uppfattat våra intervjufrågor korrekt. Detta har 
gjorts genom att försöka ha en dialog med intervjupersonerna efter intervjutillfällena om hur 
de upplevt och uppfattat intervjufrågorna. Vi kan inte försäkra oss helt om att vi som forskare 
och respondenterna uppfattat intervjun på liknande sätt men den respons som 
intervjupersonerna gett efter intervjusamtalen har tytt på att respondenterna har förstått syftet 
med intervjun. En annan, kanske ännu viktigare aspekt, är huruvida vi som forskare lyckats 
tolka och förstå respondenternas intervjusvar på ett korrekt sätt. Utifrån denna aspekt försökte 
vi ställa följdfrågor under intervjuerna och återge korta sammanfattningar på de 
respondenterna berättat för att på så sätt minska risken för missförstånd. Sådant material som 
framkommit under intervjun där vi som forskare känt oss osäkra på hur respondenterna menat 
har uteslutits från uppsatsen för att på så sätt undvika feltolkningar.  
 
Som nämnt tidigare togs kontakten med våra respondenter genom yrkesrelaterade kontakter 
till oss som forskare, detta tror vi var en förutsättning för att arbetet skulle vara genomförbart. 
Vi hade båda sedan innan kontakter till personer som diagnostiserats med AST eller till 
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professionella som arbetade med personer med AST. Utan denna kontakt tror vi inte att 
studien hade varit möjlig att genomföra då flera av intervjupersonerna har uttryckt att det 
kändes tryggt att de hade en viss kännedom om oss sedan innan, då området som studerats 
varit känsligt och personligt för intervjupersonerna.  

Tidigare forskning 
I det här avsnittet introduceras de forskningsartiklar som vi funnit relevanta för uppsatsen och 
som gett oss en inblick i ämnet. De studier som vi valt att använda oss utav har ett 
internationellt perspektiv och anses kunna ge en inblick i hur forskningsfältet ser ut kring 
personer med AST kopplat till sexualitet och relationer.  

Problematiken med social interaktion 
Roth och Gillis (2014) har i en kvantitativ studie undersökt hur personer med AST använder 
sig av internet för att träffa nya människor och skapa kärleksrelationer. Det framkommer att 
hälften av deltagarna använder sig av olika dejtingsidor för att träffa andra. Det fastslås även 
att deltagarna använder sig av hjälpmedel, så som internet och dejtingsidor, för att undvika 
tidigare obehagligheter vilka uppstått i samband med dejting. Roth och Gillis (2014) menar att 
svårigheterna i samband med social interaktion ofta leder till bristande sociala relationer 
vilket i sin tur kan leda till psykisk ohälsa. Användandet av dejtingsajter blir därmed både 
positivt och negativt för individerna då de dels kan undvika sina problem med 
kommunikation till viss del samtidigt som de inte vet hur de ska ta relationer vidare efter en 
första kontakt. Det fastslås även att färre sociala relationer minskar livskvaliteten för vuxna 
människor med AST. 
 
Aylaz, Yılmaz och Polat (2012) har genom fokusgrupper med föräldrar undersökt vilka 
svårigheter de anser att deras barn har i samband med relationer och relationsbyggande. Det 
som framkommer är att diagnosen AST kännetecknas av brister i det sociala samspelet med 
omgivningen samt svårigheter med sociala relationer. Den grundläggande problematiken 
bakom diagnosen AST, som är en allvarlig störning i utvecklingen, börjar i ett tidigt skede av 
livet och kan bland annat försvåra språk, social interaktion och kommunikations färdigheter. 
Aylaz, et al. (2012) beskriver att diagnosen kan ha olika stor inverkan på individens liv men 
oavsett omfattning innebär diagnosen främst sociala svårigheter där interaktionen med 
omgivning ofta blir problematisk.   

Tillgång till kunskap och undervisning om sex och relationer 
Hellemans, Roeyers, Leplae, Dewaele och Deboutte (2010) har med kvantitativa metoder 
undersökt sexuellt beteende hos unga män med autism och unga män med borderline boende 
på institution. Av resultatet i studien framkommer att de flesta deltagarna i studien endast har 
en viss kunskap om sex och samlevnad vilket i sin tur skapar frustration hos deltagarna varpå 
forskarna belyser vikten av mer information om sex och samlevnad till personer med AST. 
Det redogörs för att det är 10 % av deltagarna som tidigare haft sex, att flertalet av deltagarna 
har onanerat samt att majoriteten av deltagarna önskar fysisk närhet med andra människor. 
Trots intresset och önskan om sex, kärlek och närhet uttrycker enbart en minoritet av 
deltagarna att de anser sig kunna prata med närstående om området (Hellemans, et al., 2010).  
 
Nichols och Blakeley-Smiths (2009) har undersökt föräldrar till barn med AST genom en 
explorativ fokusgruppsstudie. Av resultatet framkommer att föräldrarna är oroliga för att prata 
med sina barn om sex och samlevnad då de inte riktigt vet hur de ska bemöta sina barns 
sexuella beteenden, särskilt om de är olämpliga. Det poängteras vidare att föräldrarna behöver 



 15 

främja sitt barns lärande kring sex och hälsa då föräldrarna anses viktiga i lärandeprocessen. 
Nichols och Blakeley-Smiths (2009) förklarar vidare att alla ungdomar genomgår fysiska och 
hormonella förändringar under puberteten, oavsett diagnos eller kognitiv nivå, dock kan dessa 
förändringar vara särskilt svåra i samband med AST. Den naturligt biologiska utveckling hos 
individen kan därför upplevas som överväldigande för ungdomar med AST som samtidigt, på 
grund av deras diagnos, har problem med social ömsesidighet och social kommunikation. 
Detta kan göra det svårt för föräldrarna till dessa barn att möta sina barn i deras problematik 
och kring deras frågor om sex och hälsa. Nichols och Blakeley-Smiths (2009) fastslår att 
föräldrar till barn med AST behöver stöd för att veta hur de, på bästa sätt, ska kunna stödja sin 
tonåring och främja deras barn sexuella utveckling på ett lämpligt och gynnsam sätt.  
 
Tissot (2009) har i en fallstudie undersökt skolors, personals och föräldrars attityder gentemot 
den sex och samlevnadsutbildning som personer med AST får ta del av. Det framkommer att 
personer med AST på grund av omgivande attityder inte får ta del av det stöd som de uppges 
behöva i samband med sex och relationer. Den tilldelade informationen om sexualitet anses 
vara bristande och oanpassad vilket i sin tur leder till att personer med ASTs sexuella identitet 
hämmas. Den sexuella identiteten är viktig för både den fysiska och psykiska hälsan skriver 
Tissot (2009) och utvecklandet av den sexuella identiteten är en del av att träda in i vuxenlivet 
då den sexuella identiteten är en del av personligheten hos en individ. Viktigt blir därför att de 
omgivande attityderna förändras samt att personer med AST får bättre stöttning och hjälp 
inom området. 
 
Koller (2000) har i sin undersökning studerat olika metoder och strategier i samband med 
sexualundervisning. I studien skriver författaren att sexualiteten omfattar mer än bara sexuellt 
beteende. Den innehåller allt ifrån en individs självbild, känslor, värderingar, attityder, 
övertygelser, beteenden, relationer, etc. den utgör därmed en stor del av individen och är 
viktig. Lämplig utbildning inom sexualiteten är också avgörande för utvecklingen av en 
persons positiva självkänsla. Koller (2000) menar att sociala svårigheter inte behöver innebära 
att personer med AST är oförmögna eller ointresserade av att driva sociala relationer, själva 
problemet ligger i att personer med AST har svårt att förvärva och förstå de subtila reglerna 
för social interaktion och utveckla empati med andra. Koller (2002) fastslår i studien att 
känslan av att känna tillhörighet är viktig för alla människor och att tonårsperioden för 
personer med AST ofta är en svår tid. Personer med AST blir ofta medvetna om skillnader 
mellan dem själva och sina jämnåriga vilket kan leda till depression och känslor av 
ensamhet och utanförskap för personer med AST. Koller (2002) skriver att personer med AST 
ofta kan ta socialt avstånd från omgivningen och att det är viktigt att få dessa människor att 
förstå meningen med att skapa relationer så att personer med AST kan se vinningen i 
relationsskapande. Författaren menar att sociala svårigheter inte behöver innebära att personer 
med AST är oförmögna eller ointresserade av att driva sociala relationer, själva problemet 
ligger i att personer med AST har svårt att förvärva och förstå de subtila reglerna för social 
interaktion och utveckla empati för andra. En slutsats som görs av Kollers (2000) i studien är 
att trots att de flesta autistiska personer inte kommer att gifta sig och bilda familj, vill de ändå 
ha kunskap och utbildning för att få möjlighet att etablera relationer.  

Utsatthet och övergrepp 
I Sevlever,  Roth och Gillis (2013) kvalitativa studie framkommer det att personer med AST, 
på grund av att deras diagnos har eventuella kognitiva brister så som bland annat bristande 
kommunikationsförmåga och bristande social kompetens vilket dels kan försätta dem i utsatta 
situationer och dels bidra till att de begår övergrepp mot andra. En anledning till att individer 
med AST har större risk att utsättas för sexuella övergrepp menar författarna kan bero på att 
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personer med AST ofta kan ha avvikande sexuella intressen än individer med exempelvis 
enbart utvecklingsstörning vilket kan bidra till att öka risken för sexuella övergrepp för denna 
grupp. För personer med AST kan den sexuella utveckling under tonåren, och i vuxen ålder 
kompliceras av det som anses vara karaktäristiskt för diagnosen det vill säga, sociala 
svårigheter, kommunikation, och eventuella kognitiva brister. Då individer med AST 
genomgår puberteten, saknar de ofta proportion till sociala beteenden som finns i typiska 
ungdomar menar Sevlever, et al. (2013). Därför kan denna grupp ha svårt att veta vad som är 
ett lämpligt sexuellt beteende på allmänna platser. Studien fastslår att kriminellt beteende i 
samband med AST kan förklaras av underskott av social emotionell ömsesidighet vilket är 
karaktäristiskt för sjukdomen. På grund av underskott på dessa känslor kan individer med 
AST agera aggressivt mot andra och begå brottsliga gärningar och sexuella övergrepp. 

Svårigheter med närhet och sex 
Byers, Nichols, Voyer och Reilly (2012) har med hjälp av en kvantitativ undersökning 
kommit fram till att de svårigheter som personer med AST har med social interaktion och 
kommunikation skapar utmaningar i romantiska och sexuella relationer. Detta då de 
egenskaper och kvalitéer som behövs för att förstå, utveckla och upprätthålla dessa relationer 
är just de egenskaper som är problematiska hos personer med AST. Personer med AST 
beskrivs även kunna vara överkänsliga för beröring då de kan ha svårt att organisera 
sinnesintryck och att fysisk beröring därmed kan leda till obehag. Trots detta så var 60 % av 
deltagarna i en romantisk relation vid tiden för studien och majoriteten av deltagarna hade 
tidigare erfarenheter av förhållanden. 80 % av deltagarna angav att de tänkte på sex och de 
ibland upplevde sexlust. Ett fåtal deltagare redogjorde däremot för vissa sexuella problem och 
sexuell ångest. Byers, et al. (2012) menar dock att resultaten redogör för sexuellt 
välbefinnande hos personer med AST då majoriteten önskar ingå i romantiska och sexuella 
relationer samt att flertalet deltagare har erfarenheter av närhet, sex och kärlek. Deltagarna 
beskrivs även generellt sett ha tillräckliga kunskaper om sex och samlevnad och det finns ett 
engagemang och intresse för området. Av resultatet framkommer ett samband mellan 
deltagarnas svårigheter med interaktion och med deras sexuella hälsa. Individer som har 
mindre svårigheter beskrivs ha högre sexuell tillfredsställelse, självsäkerhet, sexlust och färre 
sexuella problem skriver Byers, et al. (2012) . 
 
Byers och Nichols (2014) redogör för att det hos personer utan AST tidigare har visat sig 
finnas en tydlig koppling mellan ett övergripande välbefinnande i relationer och med sexuell 
tillfredsställelse. Byers och Nichols (2014) har därför studerat med kvantitativa metoder 
huruvida relationell och sexuell tillfredsställelse förhåller sig till varandra hos personer med 
AST. I studien jämförs personer med AST med personer utan någon känd diagnos. Det som 
framkommer är att individer med AST anser att relationen i sig är av mycket stor vikt för att 
de ska uppleva sexuell tillfredsställelse. Personer med AST som har betydande svårigheter 
med närhet och interaktionen till andra uppger dock sämre sexuell och relationell 
tillfredsställelse än personer som själva inte anser sig ha så stora problem med närhet och 
interaktion till andra. Resultatet jämförs därför med personer utan AST och det förklaras att 
de problem med interaktion och närhet som personer med AST har direkt påverkan på deras 
möjligheter till sexuell och relationell tillfredsställelse (Byers & Nichols 2014). 
 

Teoretiska utgångspunkter  
Detta avsnitt presenterar de teoretiska utgångspunkter i form av de teorier och teoretiska 
begrepp vilka används för att analysera och förstå vårt resultat. Interaktionsteorin används för 
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att kunna förstå människor med ASTs tidigare beskrivna problematik kring interaktion och 
samspel med omgivningen. Script teorin använts för att få en förståelse för vilket sexuellt 
script som varit rådande och hur det påverkat intervjupersonerna. De teoretiska begreppen 
används sedan för att vidare förklara problematiken som kan uppstå i samband med kärlek 
och sexuella relationer.   

Interaktionsteori 
Berger och Luckmann (1998) förklarar att verkligheten, utifrån interaktionsteorin, är socialt 
konstruerad genom samspelet mellan samhället och individen. Människan är en social varelse 
som blir den hon är i samspel med andra (Berger & Luckmann 1979, s. 41-47). Genom olika 
interaktionssituationer delar människan sin verklighet och vardag med andra människor i sin 
omgivning. Människan föds med en biologisk instinkt om att leva och konstruera en 
gemensam värld med andra människor runt omkring sig. Kommunikationen och interaktionen 
med andra präglar ständigt människans vardag. Utifrån interaktionsteorin existerar vi endast 
genom kommunikation och interaktion med andra (Berger & Luckmann 1998). 
 
Berger och Luckmann (1979, s. 41-47) beskriver att grundformen för social interaktion äger 
rum när vi står “ansikte mot ansikte” med våra medmänniskor. De är då den viktigaste 
upplevelsen av interaktion sker eftersom den andre parten först då är “fullständigt verklig” för 
individen. Ansikte mot ansikte situationer ger tillgång och utrymme för verbala och 
ickeverbala uttrycksmöjligheter. I detta ögonblick är individerna närvarande i ett levande nu 
som delas av samtliga parter. Följden av denna interaktion blir ett utbytande av 
uttrycksrörelser där individerna upplever och tolkar tankar motpartens känslor. Detta kan 
exempelvis ske genom att den ena individen ler mot den andra och denne i sin tur ler tillbaka 
då båda individerna uppfattar de ömsesidiga och fortlöpande expressiva handlingarna som 
äger rum. Berger och Luckmann (1979) menar att man först blir verkliga och närvarande för 
varandra i just “ansikte mot ansikte” situationen och att all annan form av interaktion är en 
avlägsen form av interaktion.  
 
Berger och Luckmann (1998) menar att vi uppfattar andra i vår omgivning genom olika 
typifieringsscheman som ständigt är föränderliga. Det är genom en mängd kontinuerliga 
typifieringsscheman, värderingar och normer som människan uppfattar sin sociala verklighet. 
Typifieringscheman kan komma att ändra form under interaktionens gång då individerna 
reviderar sin syn på den andre. Låt säga att vi typifierar en viss person som tråkig men att 
uppfattningen ändras efter att ha integrerat med individen, vi har nu ändrat vårt 
typifieringsschema och typifierar numer personen som rolig. Dessa typifieringsscheman 
uppstår som ett mönster under “ansikte mot ansikte” interaktionen mellan två individer. 
Beroende på kontexten och vad som är målet med interaktionen kommer individen att 
uppfatta den andre på olika sätt. De olika formerna av typifieringsscheman som uppstår under 
“ansikte mot ansikte” interaktionen är ömsesidiga mellan parterna (Berger & Luckmann, 
1979). Dessa former av typifieringar som individerna gör av den andre påverkar deras 
interaktion med varandra. Berger och Luckmann (1979) skriver att interaktionsteorin 
avspeglar det ständiga samspelet och interaktionen som pågår mellan olika individer i 
samhället. Det är genom detta samspel med andra människor vi lär oss och förstår vår 
omvärld. Genom att exempelvis förstå och tolka en annan individs fysiska tecken såsom 
ansiktsuttryck, kroppsspråk och specifika rörelser i en “ansikte mot ansikte” interaktion kan 
individen tolka den sociala situationen.  
 
Berger och Luckmann (1998) beskriver att, enligt interaktionsteorin, blir människan en social 
varelse genom olika socialisationsprocesser. Den primära socialisationen är den första 
socialisationen som präglar barnet (Berger & Luckmann 1979, s. 153). Den signifikante 
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andre, som betyder den betydelsefulla andre, blir den/de personer som ger barnet dess 
grundläggande behov. Det är genom denna process som individen blir en del av samhället. 
Under den primära socialisationen spelar den signifikante andre en stor roll i barnets liv då 
barnet gör ett rollövertagande av den signifikante andres syn och tolkning av världen.  
 
Berger och Luckmann (1979, s. 162ff) skriver att den sekundära socialisationsprocessen bör 
innehålla samma byggklossar som den primära. Genom den primära socialisationen förvärvar 
individen en “basvärld” det är sedan genom den sekundära socialisationen som gör att 
människan kan utveckla sitt kunskapsförråd. I den sekundära socialisationen internaliseras 
olika “undervärldar”. Den sekundära socialisationen sker i samband med att barnet börjar i 
förskolan och fortlöper sedan livet ut. Processen handlar om individens anpassning efter 
samhällets normer och föreställningar vilka ska integreras hos individen så att denne kan 
fungera i enlighet med samhället.  

Sexuell script-teori 
Löfgren-Mårtenson (2005, s. 72ff) förklarar att varje kulturs tidstypiska samlade värderingar 
och normer om sexualitet tillsammans utformar ett sexuellt script. Den sexuella script-teorin 
utgår därmed från att sexuella beteenden, förhållningssätt och mönster är kulturellt betingade 
och därmed måste förstås utifrån den omgivande kontexten. Scripten beskrivs vara 
föränderliga då de kontinuerligt utvecklas och omformas beroende på omgivningen och de 
människor som ingår i den. 
 
Människan beskrivs, enligt Löfgren-Mårtenson (2005, s. 74), som mottagare av de omgivande 
scripten och påverkas i hög grad av dem för att slutligen omforma sina egna ideal efter 
rådande normer. Även individens handlingar påverkas av de omgivande scripten då varje 
kultur anses förespråka vissa accepterade beteenden vilka individen förväntas rätta sig efter. 
Individen beskrivs dock inte som passiv då hen kan göra individuella anpassningar vilka 
skiljer sig från normerna. Löfgren-Mårtenson (2005, s. 73ff) förklarar att även om varje 
individ föds med just sina egna biologiska förutsättningar så är det i interaktionen med andra 
som människan förstår hur hen ska uppträda som sexuell varelse. Även den sexuella lusten 
beskrivs vara beroende av de sexuella scripten för att individen ska förstå hur lusten ska 
tolkas och uttryckas. Om individen lyckas hitta ett fungerande sätt för att uttrycka sin 
sexualitet på ritualiserar individen ofta det som ett sexuellt beteende och anammar ofta de 
medföljande scripten. Ett exempel på detta kan vara om en individ antar sig ett heterosexuellt 
beteende och sedan agerar utifrån det scriptets förväntade roller. Med detta menas att det med 
heterosexuellt beteende medföljer förväntade roller utifrån det heterosexuella scriptet vilka 
individen förväntas anpassa sig efter. 
 
Varje grupp i samhället beskrivs, enligt Löfgren-Mårtenson (2013, s. 79ff), tillskrivas olika 
sexuella script och scriptet påverkar därmed gruppen som helhet men även individerna som 
ingår i den. Människor med psykiska funktionsnedsättningar ses ofta som en egen grupp och 
tillskrivs därför ett eget sexuellt script. Löfgren-Mårtenson beskriver att detta skript förändrats 
avsevärt under 1900-talet då gruppen först ansågs ha okontrollerbara drifter medan skriptet 
idag är att människor med funktionsnedsättningar skall respekteras och stöttas inom området. 
 

Teoretiska begrepp  

Theory of mind 
Det psykologiska begreppet Theory of mind (Attwood, 2007, s. 57, 63f) beskrivs som 
förmågan att sätta sig in i och förstå andra människors känslor och tankar. Denna förmåga 
beskrivs vara så pass välutvecklad hos personer utan diagnos att de automatiskt tillskriver 
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situationer, andra människor och till och med döda ting egenskaper och personliga 
värderingar utan vidare reflektion. Förmågan är därmed såpass grundläggande att en person 
utan problem med theory of mind tar förgivet att även andra människor och djur delar denna 
förmåga. Attwood (2007, s. 132ff) redogör för att det vid undersökningar av theory of mind 
hos personer med AST och med personer utan AST visat skillnader på hur välutvecklat theory 
of mind är och hur det uttrycks. Personer utan AST kan ofta utan problem beskriva och 
personifiera döda föremål då de har så pass välutvecklad theory of mind att de överför känslor 
och egenskaper för att skapa mening för föremålet. Personer med AST ger istället enklare 
beskrivningar, utan egna projicerade känslor, då förmågan till theory of mind är nedsatt. 
Attwood poängterar dock att detta inte innebär att personer med AST helt saknar förmåga till 
theory of mind men att den kan vara begränsad eller problematisk.  
 
Problem med theory of mind (Attwood, 2007, s. 132ff) skapar vidare problem i flertalet 
sociala situationer då det skapar svårigheter med att förstå och tolka socialt samspel. Personer 
som har problem med theory of mind kan även göra bokstavliga tolkningar av information, ha 
svårigheter med att lösa konflikter och ha svårt att anpassa kommunikation efter olika 
situationer. På grund av problemen med att förstå sociala interaktioner beskrivs personer med 
AST ofta som naiva och lättlurade i samband med relationer, detta då de har svårt att avgöra 
vad som anses vara korrekt beteende och inte. Personer med AST faller därför lätt offer för 
andra människor som kan utnyttja dem för egen vinning. Personer med AST beskrivs även ha 
svårt att skilja på vänlighet och attraktion vilket kan leda till att personen med AST tolkar en 
vänlig handling från en annan individ som ett bevis på sexuell eller romantisk attraktion. 
Även om den andra personen skulle sända ut signaler om avvisande finns en risk att personen 
med AST inte uppfattar dessa korrekt då problemen med theory of mind (Attwood, 2007, s. 
132ff) gör att signalerna riskerar att misstolkas. Personen med AST kommer då istället 
fortsätta i god tro om att den andra personen delar samma känslor.  
 
Attwood (2007, s. 132ff, 248ff) tydliggör att det är av stor vikt att personer med AST får hjälp 
med att hitta verktyg och hjälpmedel för att förstå social interaktion och kompensera sina 
problem med theory of mind. Olika typer av information kopplat till praktiska och vardagliga 
situationer anses vara av extra stor vikt. Om informationen uteblir försöker ofta personer med 
AST själva eftersöka kunskap om exempelvis relationer och sex genom pornografi, tidningar, 
filmer och/eller tv-program. Detta kräver dock att individen som tar del av informationen kan 
förstå den på ett korrekt sätt då exempelvis pornografi sällan avger en korrekt beskrivning av 
verkligheten. För en person med problem med theory of mind finns därför risk för att den 
information som framställs feltolkas eller kan komma att användas i andra situationer än 
tänkt.   

Metarepresentationer 
Metarepresentation (Gillberg & Peeters, 2002, s. 16ff) beskrivs som förmågan att kunna förstå 
betydelsen utöver det som beskrivs. För att kunna förstå vad mänsklig kommunikation 
förmedlar krävs ofta en förståelse för mer än vad som ordagrant sägs, skrivs eller uttrycks. 
Hos människor med AST är denna förmåga mycket problematisk och de beskrivs vara hyper 
realister då tolkningen av mänsklig kommunikation för dem ofta sker ordagrant och 
bokstavligt. Personer med AST kan exempelvis förstå att språk beskriver vad som händer och 
sker i verkligheten men har mycket svårt att förstå den bakomliggande och ofta flertydiga 
betydelsen av orden. Detta skapar stora problem med fantasi samt med att förstå beskrivande 
bilder, kommunikation och socialt samspel. Människor med AST beskrivs därför ha en 
hyperrealistisk begreppsvärld.  
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Gillberg och Peeters (2002, s. 12ff) redogör för att problem med metarepresentation leder till 
fördröjd ekolali. Ekolali handlar om när språkets betydelse inte analyseras tillräckligt så att 
det kan förstås utan att det enbart lagras i minnet. Inlärningen av vad ord betyder och innebär 
stannar därför vid den bokstavliga betydelsen varpå språket för personer med AST kommer 
att sakna en vidare mening.  

Sexualitet 
Löfgren-Mårtenson (2013, s. 10ff) specificerar begreppet sexualitet som en stor del av en 
människas personlighet, oavsett kön eller ålder och anses vara ett grundbehov samt en aspekt 
av att vara mänsklig. Det förklaras att sexualiteten inte enbart är våra sexuella eller erotiska 
handlingar utan att den även inrymmer den energi vilken driver oss att söka efter kärlek, 
värme och närhet. Sexualiteten beskrivs även stå i direkt relation till vår psykiska och fysiska 
hälsa då de påverkar och påverkas av varandra. Om en individ mår psykiskt dåligt kommer 
detta att påverka sexualiteten och om en individs sexualitet kränks kommer detta att påverka 
individens mående. Sexualiteten anses, enligt Löfgren-Mårtenson (2013, s. 50ff) få sin 
mening utifrån den sociala kontexten och varje individ har därför sin egen syn på vad 
sexualiteten inrymmer. Löfgren-Mårtenson påpekar att sexualiteten numer har stort utrymme i 
dagens media i form av upplysningar, bilder och råd. Medias bild av sexualiteten beskrivs 
som avmystifierande samt avdramatiserande av ett ämne som tidigare väckt uppmärksamhet. 
Det beskrivs dock som oklart huruvida denna form av konstant exponering påverkar 
individens egen förståelse av sexualitet eller hur denna nya bild av sexualiteten kommer eller 
har påverkat de sexuella normer och värderingar som finns.  
 
Sexuell hälsa (Löfgren-Mårtenson, 2013, s. 10ff, 37ff) anses vara en aspekt av sexualiteten. 
För att en individ ska kunna uppnå sexuell hälsa krävs att individen respekteras och är fri från 
förtryck och diskriminering. För att hälsan sedan skall upprätthållas krävs att individens 
sexuella rättigheter respekteras och skyddas. Byers, Nichols, Voye och Reilly (2012) 
tydliggör att den sexuella hälsan är mer än sexuella handlingar då den även inbegriper 
sexualkunskap, tankar, känslor samt individens egen syn på sig själv och sin sexualitet. 
Sexualundervisningen poängteras som extra viktig då den krävs för att individen ska kunna 
säkra och upprätthålla sin egna sexuella hälsa.  

Sexuell identitet   
Moin, Duvdevany och Mazor (2009) redogör för att sexuell identitet definieras som varje 
individs medvetenhet om sig själv som sexuell varelse. Begreppet är ett mångdimensionellt 
begrepp och inbegriper dels sexuell läggning och könstillhörighet men även sexuell 
självkänsla, sexuell upptagenhet och sexuell tillfredsställelse. Sexuell självkänsla handlar om 
individens uppfattning om sig själv som sexpartner. Sexuell upptagenhet berör vikten av sex i 
en människas liv och sexuell tillfredsställelse kännetecknas av huruvida individen är nöjd med 
sitt sexuella liv. Moin et. al. (2009) beskriver att en välutvecklad sexuell identitet är mycket 
viktig för psykiskt välmående. Trots detta är det inte en självklarhet för alla människor att 
kunna utveckla sin sexuella identitet optimalt, då det kräver att individen får den kunskap och 
stöttning som den själv behöver.  
 
Även Tissot (2009) poängterar betydelsen av att varje individ utvecklar sin sexuella identitet 
på ett optimalt sätt då sexualiteten är viktigt både för den fysiska, psykiska och sociala hälsan 
hos en individ. Tissot (2009) menar att utvecklandet av den sexuella identiteten är en stor del 
av att bli vuxen och när karaktären av ett funktionshinder har en inneboende begränsning i 
social medvetenhet, vilket är fallet för personer med AST, kan utvecklingen av den sexuella 
identiteten bli hämmad. Personer med AST har ofta en senare social mognad som då inte 
håller jämna steg med individens fysiska utveckling. Detta kan då bli problematiskt för 
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utvecklandet av den sexuella identiteten då de råder en obalans mellan personens önskan om 
att utveckla en sexuell identitet samtidigt som begränsningarna vad gäller de sociala 
färdigheterna (som ofta är nödvändiga för att definiera sin identitet) sätter stopp för 
utvecklingen av den sexuella identiteten. 

Relationell hälsa 
Relationell hälsa är ett begrepp som är aktuellt för alla människor, med eller utan AST. 
Människan har ett behov av ömhet, kärlek och närhet med andra människor utöver de fysiska 
behoven så som mat och sömn osv. Genom att få ingå i en gemenskap med andra i vår 
omgivning bekräftas vi som individer både, socialt, fysiskt och psykologiskt. Det är genom 
gemenskap med andra som vi bildar oss en egen uppfattning om vår personlighet, vår 
identitet, förmågor, svårigheter och sociala kompetens. Detta är gemensamt för alla individer 
oavsett funktionsförmåga. Människor med en funktionsnedsättning fungerar självklart på 
samma sätt, dessa individer har dock behov av att miljön anpassas för att underlätta det 
dagliga livet (Nordeman, 1999, s. 40ff).  
 
Attwood (2007, s. 248ff) problematiserar människor med ASTs relationella hälsa då de kan 
ha svårt för att visa känslor, förstå sin partners känslor och för att personer med AST inte 
känner samma behov av närhet som personer utan AST. Ofta kan därför personen med AST 
ha lärt sig korrekta sociala beteenden för att kunna träffa en partner. Attwood förklarar även 
att personer med AST kan välja att visa sina känslor genom praktiska handlingar istället för 
att förklara sin kärlek med känslor. 

Användning av begrepp  
Samtliga begrepp kommer att användas för att utöka förståelsen för intervjupersonernas 
berättelser och problematik. Theory of mind samt metarepresentation används för att förklara 
och förstå problematiken kring de sociala svårigheter som diagnosen AST medför. Resterande 
begrepp används för att förstå olika delar av vad som framkommit i resultatet. Sexualitet och 
sexuell identitet används för att beskriva och förstå intervjupersonernas eventuella 
problematiska upplevelser och kunskaper om sex. Medan begreppet relationell hälsa används 
för att förstå respondenternas eventuella problematik kring upplevelser av relationer. 

Analys 
I nedanstående avsnitt presenteras det som framkommit av studien. De sex respondenterna i 
studien presenteras inledningsvis och sedan följer resultat och analysdel som utgått från olika 
teman. Med utgångspunkt i studiens syfte presenteras följande avsnitt utifrån olika teman: 
kärleksrelationens betydelse, svårigheter med relationer, sex och relationer, kunskaper och 
föreställningar om sex och samlevnad samt avslutningsvis utsatthet. Resultatet presenteras i 
form av berättelser och citat från intervjupersonerna. Detta analyseras sedan med hjälp av de 
tidigare nämnda teoretiska begreppen och teorier för att få en teoretisk förankring och 
förståelse för den inhämtade empirin. 

Presentation av intervjupersoner 
 
“Alexandra” 
 
Alexandra är född och uppvuxen med sin familj i en medelstor stad. Hon beskriver sig själv 
som “nyfiken” och “ambitiös”. Hon tycker om att träffa nya människor och besöka nya 
platser samt att undersöka saker och ting för att lära sig nya saker. Alexandra tycker även om 
att sikta mot nya mål som gör att hon får möjlighet att utvecklas. Hennes fritidsintressen är att 
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titta på film, spela Tv-spel och att umgås med vänner. Hon växte upp med sina föräldrar som 
är gifta och har tre syskon. Alexandra beskriver att hon nog aldrig varit kär någon gång men 
att hon har varit förtjust i människor. Hon har gjort försök till att inleda kärleksrelationer men 
tycker att det varit svårt och den relation hon haft avslutades väldigt hastigt. Hon beskriver att 
hon endast haft heterosexuella förhållanden med män och aldrig haft sex med någon. 
 
“Emil” 
 
Emil är född och uppvuxen i en mellanstor stad och trivs mycket bra där han bor. Emil skulle 
beskriva sig själv som “fartfylld”, “musikkunnig” och “slarvig” och han tycker också att han 
är snäll och omtänksam samt bra på att komma på nya idéer. Hans fritidsintressen är musik 
men han har också ett intresse för datorer, dels att spela på dem, men också att montera isär 
dem och bygga ihop dem igen. Emil växte upp med sin mamma och pappa som levde 
separerade efter att Emil fyllt tre år. Emil beskriver att han har fyra äldre syskon. Han är 
tillsammans med en flicka och beskriver sig själv som heterosexuell. Han uppger även att han 
haft sex tidigare och att han är sexuellt aktiv för tillfället.  
 
“Nisse” 
 
Nisse är uppvuxen i en mindre stad. Han tycker att det är svårt att beskriva sig själv men om 
han måste så beskriver han sig som en kille som tycker om att greja och pyssla med lite allt 
möjligt. Han tycker också mycket om att få hjälpa nära och kära med det som behövs. Nisse 
växte upp med sin mamma, pappa och sina tre syskon. Han beskriver sig själv som 
heterosexuell och har tidigare haft ett längre förhållande ganska nyligen. Nisse uppger att han 
aldrig haft sex med någon. 
 
“Stina” 
 
Stina är född och uppvuxen i en medelstor stad där hon bott tillsammans med sin mamma, 
pappa och syster. Hon beskriver sig själv som glad men lite blyg. Stina har sedan länge varit 
intresserad av djur och natur. Stina är för tillfället tillsammans med en kille och beskriver sig 
själv som heterosexuell. Stina uppger att hon aldrig haft sex 
 
“Albert” 
 
Albert är född och uppvuxen i en medelstor stad och trivs väldigt bra där han bor för tillfället. 
Han tycker det är lite svårt att sätta ord på hur han skulle beskriva sig själv men uppger att 
han är en glad och munter person som trivs med sitt liv i stort. På sin fritid tycker han om att 
gå ut och äta på restaurang, gå på bio och göra olika små aktiviteter och utflykter. Albert 
tycker även om att umgås med sin familj på fritiden, hans mamma och pappa är gifta och han 
är enda barnet i familjen. Albert uppger att han varit kär flertalet gånger tidigare och att han 
haft två, tre stycken kärleksrelationer tidigare, som har varit tillsammans med män då Albert 
är homosexuell. För tillfället är han dock singel. Albert uppger att han har haft sex tidigare 
men att han för närvarande inte är sexuellt aktiv.  
 
“Mattias”  
 
Mattias har bott i en medelstor stad under större delarna av sitt liv tillsammans med sin 
mamma, styvfar och sin lillebror. Han har även då och då kontakt med sin pappa som bor på 
annan ort. Han beskriver sig själv som rolig, snäll, trött och speciell. Några av hans intressen 
är att spela datorspel samt att skriva och läsa. Mattias är singel för tillfället men har tidigare 
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haft förhållanden och sex, även om han idag inte är sexuellt aktiv. Mattias beskriver sig själv 
som heterosexuell.  

Kärleksrelationens betydelse 
Majoriteten av respondenterna i studien är för närvarande singlar och beskriver sig inte ha så 
stora erfarenheter av kärleksrelationer. Samtliga respondenter i studien uttrycker dock att de 
vill ha en relation i framtiden och att de drömmer om den perfekta partnern just för dem. Det 
många intervjupersoner berättar är att vardagliga och praktiska saker är viktigt att göra ihop 
med sin partner, så som exempelvis att ha någon att gå till affären med eller ha någon som 
följer med dem till vårdcentralen eller likande. Många av respondenterna menar att det är 
viktigt att visa sin kärlek genom att göra saker för sin partner. Samtliga respondenter 
beskriver att en eventuell partner skulle ha stor betydelse i deras liv. Mattias beskriver vad en 
partner skulle betyda för honom: 
 

Om någon skulle nässla sig in i den här partner-rollen då blir det den där 
tvåsamheten. Jag tror det är därför jag är så kräsen för den här personen blir 
verkligen en sån stor del av mig och av mitt liv, på ett sätt som människor 
vanligtvis inte blir.  

- Mattias 
 
Många av respondenterna berättar att det är stora skillnader mellan en vänskapsrelation och 
en kärleksrelation. Många av respondenterna berättar att de tänker och drömmer mycket om 
den de är kär i. Några av intervjupersonerna berättar att den fysiska närheten i form av pussar, 
kramar och sex skiljer vänskaps- och kärleksrelationen markant åt då denna form av närhet 
inte ska finnas i en vänskapsrelation. Albert förklarar vad han tycker är skillnaden mellan 
vänskap och kärlek:  
 

I en vänskapsrelation där får man inte liksom blanda in något sexuellt, där får 
man inte gå omkring och vara kär. Man kan inte gå omkring och vara kär i 
den personen utan då ska man liksom hålla det på ett vänskapligt plan. Men 
man får liksom inte inleda något känslomässigt för den personen för då blir 
det ju ett förhållande (..) Eller jag vet inte, men kärlek är ju liksom som, tja 
som fjärilar i magen och kaos i huvudet kan man kanske säga och sånt får jag 
ju aldrig känna för en vän. 

- Albert 
 

Respondenternas beskrivningar av de praktiska handlingarnas vikt i en kärleksrelation skulle 
kunna kopplas till det som Attwood (2007) skriver utifrån den relationella hälsan då personer 
med AST kan ha problem med att uttrycka sin kärlek genom känslor och istället uttrycker 
kärleken genom praktiska handlingar samt att personer med AST skulle ha svårt med närhet. 
Intervjupersonernas berättelser ovan vittnar om att kärlek ska visas och mottas genom 
praktiska handlingar. Detta överensstämmer med det som Attwood skriver, samtidigt som 
intervjupersonerna även beskriver att det som skiljer en vänskapsrelation och en 
kärleksrelation åt är att pussar, kramar och sex och att de ändå önskar sig en kärleksrelation 
trots den beskriv närheten. Denna del motsäger det som tidigare framkommit om personer 
med ASTs relationella hälsa varpå den relationella hälsan kan antas vara mer komplex än vad 
Attwood tidigare beskrivit.  
 
Intervjupersonerna tydliggör tvära skillnader mellan en vänskapsrelation och en 
kärleksrelation. Attwood (2007, s. 132ff) menar att problemen med theory of mind gör att 
personer med AST kan ha svårt att tolka och förstå de signaler som andra människor sänder 
ut. De kan därmed ha svårt att skilja på vänlighet och attraktion. Av intervjupersonernas svar 
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beskrivs dock tydliga skillnader på vänskap och kärlek vilket motsäger det Attwood tidigare 
beskrivit om problemen kring theory of mind. En tänkbar förklaring till detta skulle kunna 
vara att dessa intervjupersoner inte har problem med att skilja på just vänskap och kärlek. En 
annan tänkbar förklaring skulle kunna vara att intervjupersonerna lärt sig att pussar, kramar 
och sex enbart hör till kärleksrelationer. Om detta är fallet skulle detta kunna tänkas vara en 
strategi för att undvika att misstolka sådan ömhet i vänskapsrelationer och på så sätt undvika 
de svårigheter med tolkning av signaler vilka theory of mind medför.  

Svårigheter med relationer 
Vissa av respondenterna beskriver att de upplever det svårt att hitta motivation till att gå in i 
en relation medan andra tycker att det är en självklarhet att en ska bli två. Flera av 
respondenterna beskriver dock att de saknar att få vara tillsammans med någon och att de inte 
vet hur de ska få en relation att fungera, eller vart de ska vända sig för att ta kontakt eller få 
möjlighet att träffa någon. Flera av intervjupersonerna uttrycker att de känner en tomhet över 
att vara ensam och att den blir mer påtaglig när de ser andra par som har varandra eller TV-
program som tar upp sex, kärlek och relationer. Flera av intervjupersonerna berättar även att 
de känner sig osäkra på om det finns någon som kan tänkas tycka om dem, och vilja vara 
tillsammans med dem på grund av deras intellektuella svårigheter som diagnosen medför. 
Nisse berättar att han tror att det skulle vara svårt att hitta någon som vill vara tillsammans 
med honom: 
 

Intervjuare: Önskar du att du skulle träffa någon framöver?  
Nisse: Ja det skulle man ju inte tacka nej till. Ja det vill jag, om någon vill ha 
mig, men de tror jag ju inte. 

 
Nisses citat ovan illustrerar att han inte tror att någon skulle vilja inleda ett förhållande med 
honom på grund av hans diagnos samtidigt som han själv önskar ingå i en relation. 
Intervjupersonernas berättelser vittnar även om att önskan om att ingå i en kärleksrelation är 
stor, samtidigt som de inte vet hur detta ska kunna möjliggöras. Nordeman (1999) och 
Attwood (2007) skriver om relationell hälsa: att alla människor behöver närhet, ömhet och 
kärlek men att detta kan vara problematiskt hos personer med AST. Ett antagande om att 
intervjupersonernas relationella hälsa är problematisk skulle kunna göras då 
intervjupersonerna dels önskar en relation och samtidigt saknar förståelse för hur de ska 
kunna få en kärleksrelation att fungera, utifrån deras svårigheter med samspel och interaktion 
som beskrivs av Attwood (2007). En slutsats som kan göras är att intervjupersonerna konstant 
dras mellan att vilja ingå i en relation och samtidigt inte kunna eller veta hur man ska bete sig 
för att kunna göra det. Vilket kan tänkas bero på det Attwood (2007) beskriver som problem 
med theory of mind; förmågan att sätta sig in i andras tankar och känslor. Då detta anses vara 
problematiskt för människor med AST kan det i sin tur skapa relationella problem som kan 
antas påverkar den relationella hälsan negativt. Om problematiken bakom intervjupersonernas 
diagnos gör att de har svårt med att förstå, tolka och sätta sig in i andra människors tankar och 
känslor kan svårigheterna de själva beskrivit i koppling till relationer tänkas förklaras utifrån 
problematiken med theory of mind alternativt att de inte hittat/fått verktyg för att kompensera 
upp sina svårigheter med.  
 
Intervjupersonerna berättar även mer ingående vad de själva anser är svårigheterna med sin 
diagnos kopplat till relationer. Intervjupersonerna beskriver svårigheterna med att veta hur de 
ska göra i olika sociala situationer, vad som förväntas av dem och hur de ska kunna 
upprätthålla relationer till andra människor. Alexandra berättar bland annat att hon vet hur 
hon förväntas bete sig men att hon inte vet hur hon ska omvandla det till sitt eget beteende: 
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Jag vet hur jag ska göra rent teoretiskt, men inte rent praktiskt. (...) Alltså jag 
vet ju en del om relationer och så och jag ser ju hur andra beter sig och sådär 
men det funkar inte bara sådär för mig, så som det verkar göra för dom. 

- Alexandra 
 
De svårigheter Alexandra berättar om kan kopplas till det som Attwood (2007, s. 132ff) 
beskriver om svårigheterna med att tolka och förstå socialt samspel vilka uppstår utifrån 
problem med theory of mind. Hennes citat vittnar om att hon tycker sig veta hur hon ska bete 
sig och dessutom ser hur andra handlar men att hon ändå inte kan översätta det till sitt eget 
beteende. Förmågan till theory of mind (Attwood, 2007, s. 132ff) förutsätter att individen på 
ett korrekt sätt kan tolka andra människors känslor och tankar för att förstå innebörden av 
kommunikationen. Om tolkningen av andra människors samspel är problematisk för 
Alexandra kan det förklara varför hon uttrycker sig veta hur hon ska göra men ändå inte kan 
förstå hur hon ska översätta det till sitt eget beteende. De svårigheter Alexandra beskriver kan 
även kopplas till det som Berger och Luckmann (1979, s. 41-47) skriver är grundläggande i 
interaktionsteorin; att mötet och interaktionen med andra är en förutsättning för relationer. En 
fungerande interaktion kräver att båda individerna uppfattar de ömsesidiga och fortlöpande 
handlingarna som utspelar sig i interaktionen på samma sätt. Av Alexandras beskrivning 
framkommer det att hon inte vet hur hon ska omvandla teoretisk kunskap till praktiska 
handlingar, vilket gör att sociala situationer blir problematiska. Enligt interaktionsteorin bör 
interaktionen förstås på liknande sätt av båda parter, detta blir då problematiskt då Alexandra 
beskriver sig ha svårigheter att förstå det sociala samspelet och därför kanske inte delar 
samma uppfattning om vad som utspelar sig i interaktionen. En slutsats som kan dras är att 
personer med AST kanske därmed inte får samma utbyte av en interaktion som människor 
utan diagnos då uppfattningen av interaktionen med omgivningen inte delas och uppfattas på 
ett ömsesidigt sätt. Berger och Luckmann (1979) menar att denna ömsesidighet är en 
förutsättning för att interaktionen ska ha samma betydelse för båda parter. Detta medför då att 
det kan komma att göra det svårt i relationer då uppfattningarna av interaktionen kommer att 
skiljas mellan parterna.  
 
Några av intervjupersonerna problematiserar även hur det skulle vara om de väl skulle ingå i 
en relation. Flera av respondenterna säger att de kan lära sig hur de ska bete sig i relationer 
och att de kan anpassa sig till sociala situationer. De beskriver dock att det uppstår 
svårigheter när den sociala kontexten eller relationerna förändras. Mattias berättar om det 
problematiska med anpassning och förändring: 
 

Jag har ofta väldigt svårt att anpassa mig till andra. Det kan jag tycka är 
jobbigt. Jag är bra på initial anpassning, säg att du är på ett visst sätt när vi 
träffas då anpassar jag mig efter det, det är förändringar som sker allt 
eftersom. Det är svårt att återanpassa mig, de blir lite som ”satt i betong” 
vilket blir problematiskt långsiktigt för jag menar människor förändras ju. (...) 
Om hon är på ett visst sätt och sen ändrar hon sig då blir jag lite typ hur gör 
jag nu då typ. 

- Mattias 
 
Mattias citat illustrerar svårigheterna med anpassning till förändringar som skulle kunna 
förklaras med hjälp av det som beskrivs som typifieringscheman i interaktionsteorin. Berger 
och Luckmann (1979) förklarar att typifieringscheman skapas i relationen till andra och att 
dessa konstant behöver revideras då relationen mellan parterna kan komma att förändras. 
Intervjupersonerna beskrev att de själva upplevde svårigheter med förändringar. En slutsats 
som skulle kunna dras av intervjupersonens berättelse är därför att själva 
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typifieringsprocessen är problematiskt för människor med AST då de har svårt att förändra 
sina typifieringsscheman medan andra människor, utan diagnos, konstant utvecklar och 
reviderar sig själva och sina typifieringsscheman. Denna del av interaktionsteorin blir därför 
problematiskt för människor med AST och skulle kunna ses som en förklaring till varför 
social interaktion med andra är problematisk och jobbig i en relation för personer med AST 
då de har svårt att ändra tidigare inlärda scheman medan andra utvecklar dessa. Slutsatsen 
som kan dras är att denna grundläggande problematik kring samspelet med sin omgivning gör 
att kärleksrelationer för personer med AST blir särskilt svårhanterliga då människor ständigt 
förändras och utvecklas. Interaktion är grundläggande för alla mänskliga relationer varpå 
svårigheter kopplat till samspel med omgivningen därför leder till grundläggande svårigheter i 
alla typer av relationer, även kärleksrelationer.  

Sex och relationer 
Intervjupersonerna berättar om olika sexuella erfarenheter och av intervjupersonernas 
berättelser framkommer det att några har haft sex och några inte. Majoriteten av 
intervjupersonerna i studien berättar dock att det vill ha sex i framtiden. De intervjupersoner 
som berättar att de inte har några sexuella erfarenheter har uttryckt en nyfikenhet kring sex 
men berättar också över en oro de känner över att debutera sexuellt samt att de känner ett visst 
utanförskap då de anser att samhället fokuserar mycket på relationer och sex samtidigt som de 
själva inte har några sexuella erfarenheter. Alexandra berättar om en gång då hon började 
dejta en kille. När de träffat varandra några gånger ville han sova över hos henne och 
Alexandra berättar att hon blev osäker på vad han menade: 
 

Jag vet inte riktigt om jag tolkade honom rätt men han ville sova över en natt 
och dela säng med mig, och jag undrade oooh shit vad menade han nu då så 
då gjorde jag slut lite så där hux flux. 

- Alexandra 
 
Alexandras citat redogör för en situation där tolkningen av den sociala situationen blev 
problematisk. Detta kan kopplas det Gillberg och Peeters (2002, s. 16ff) beskriver om 
metarepresentationer. Personer med AST beskrivs ofta ha problem med att förstå vad som 
menas med bakomliggande betydelser av social kommunikation. Detta kan tänkas förklara 
varför Alexandra reagerade med att avbryta relationen, då hon uttrycker att hon var osäker på 
vad som förväntades av henne eller vad som var syftet med att killen ville sova över. 
Problemen med att förstå bakomliggande avsikter verkar därför skapa sådan osäkerhet för 
Alexandra att hon väljer att avbryta relationen. Det kan också tänkas förstås utifrån de 
Attwood (2007) beskriver att personer med AST ofta har svårt med närhet. Alexandra 
beskriver ovan att hon dels på grund av att mannen ville dela säng med henne valde att 
avsluta relationen. Det Alexandra beskriver redogör för de svårigheter med närhet som 
Attwood (2007) tidigare beskrivit. Problemen med metarepresentationer och med närhet 
verkar därför ha påverkat Alexandras möjligheter till att fortsätta relationen.  
 
Flertalet av respondenterna uttrycker att de inte har någon att prata med om sina sexuella 
erfarenheter, upplevelser eller känslor. Några berättar att de inte tycker sig kunna prata om 
sex och kärlek med sina föräldrar eller med sin familj, då de inte tror sig bli tagna på allvar. 
Några av intervjupersonerna beskriver även att de inte har någon annan i sin närhet att prata 
om sex och kärlek med. En av anledningarna är att intervjupersonerna inte tror att deras 
sexualitet ska blir tagen på allvar. Albert berättar att han inte tycker sig kunna prata med sina 
föräldrar om sin sexualitet: 
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Jag har valt att inte berätta något för mina föräldrar. Dom har sån tråkig syn 
på homosexualitet, dom skulle aldrig riktigt acceptera att jag var homosexuell, 
de skulle bara skämta om det och inte ta mig på allvar. De skulle bara tro att 
det var något jag har fått för mig om man säger så, eller att det var något 
ytterligare fel på mig.  

- Albert 
 
Flera av intervjupersonerna beskriver även att deras föräldrar har avrått dem från sexuella 
handlingar med andra då föräldrarna känner rädsla inför att deras barn ska bli gravida. Detta 
är ytterligare en anledning till att respondenterna inte känner sig bekväma att prata om sex 
och relationer med sina föräldrar eller sin familj. Stina berättar att hennes föräldrar avrått 
henne från att ha sex: 
 

Mamma och pappa tycker att det är jättebra att jag inte haft sex eftersom att 
min diagnos tydligen kan vara ärftlig. 

- Stina 
 
Det intervjupersonerna beskrivit om de inte har någon att prata med samt att de blivit avrådda 
från att ha sex kan kopplas till det som Löfgren-Mårtenson (2013) skriver om sexuell hälsa. 
Det redogörs för att om individen ska kunna nå sexuell hälsa krävs det att individen möts med 
respekt och inte diskrimineras. För att den sexuella hälsan sedan ska upprätthållas behöver 
individens sexuella rättigheter skyddas. Även Byers et. al. (2012) skriver om den sexuella 
hälsan och förklarar att den inbegriper individens kunskap, tankar och känslor om sig själv 
och sin sexualitet. Intervjupersonernas beskrivningar kan även koppas till det som Tissot 
(2009) och Moin et. al. (2009) beskriver om den sexuella identiteten; en viktig del för 
individens fysiska, psykiska och sociala hälsa. Samt att utvecklandet av den sexuella 
identiteten kräver att individen får den stöttning och kunskap som den behöver. En slutats 
som kan dras är att den sexuella identiteten och den sexuella hälsan hos intervjupersonerna 
kan anses problematisk för personer med AST då de kan behöva stöttning och hjälp från 
utomstående för att kunna utveckla den optimalt. Då några av intervjupersonerna uttryckt att 
de inte har någon att prata med om sex och kärlek samt att de blivit avrådda från att ha sex 
pekar det mot att intervjupersonernas stöd brister, vilket kan komma att påverka 
intervjupersonernas möjligheter till att utveckla sin sexuella hälsa och sin sexuella identitet. 

Kunskaper och föreställningar om sex och samlevnad  
Respondenterna i studien berättar om sina uppfattningar om sexualkunskap och var de fått sin 
kunskap ifrån. Samtliga respondenter i studien berättar om sexualundervisningen i grund-
/särskolan och berättar om den med en viss besvikelse och missnöje. Många av 
respondenterna redogör för att undervisningen har varit bristande och otillräcklig. Många av 
intervjupersonerna beskriver undervisningen som avskräckande. Detta för att undervisningen 
handlat mycket om spridning av könssjukdomar och oönskade graviditeter. Många berättar att 
de upplever undervisningen som väldigt negativt inriktad gentemot sex och samlevnad och att 
den inte har gett dem tillräckligt med kunskap och förberedelser inför sexuella relationer. En 
del respondenter beskriver undervisningen till och med som “värdelös”. När Alexandra får 
frågan om hon hade önskat att hon fått lära sig mer om sex och kärlek svarar hon: 
 

Ja, att det i själva verket inte är farligt. För det är klart, lite uppskrämd har 
man ju blivit. Sjukdomar sprids och man blir oväntat gravid. 

- Alexandra 
 
Det som många respondenter främst berättar om är dock det missnöje de känner över att 
sexualundervisningen i skolan inte tog upp någonting kring hur en inleder relationer, hur en 
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får relationer att fungera, eller hur en lyckas upprätta relationer med andra människor. Flera 
av respondenterna berättar att lärarna istället använde sig av, enligt intervjupersonerna, 
konstiga metoder för att demonstrera olika delar i undervisningen. Många av respondenterna 
beskriver sig exempelvis haft svårt att förstå syftet med att trä på en kondom på en gurka. 
Flera av intervjupersonerna beskriver därför att de själva fått leta upp och ta reda på 
information om sex och samlevnad. Vissa av intervjupersonerna berättar att de bland annat 
använt sig av internet, Tv-program och tidningar för att hitta exempel på vad relationer och 
sex är. Många beskriver ändå att det är svårt att veta vad sex och relationer verkligen är och 
vad som ingår i det. Nisse berättar bland annat att han inte vet hur han skulle ha sex med en 
tjej om de inte önskar bli gravida. Även Alexandra berättar att hon känner sig osäker på om 
en puss på munnen är sex eller inte.  
 
Gillberg och Peeters (2002, s. 16ff) beskriver metarepresentationer som förmågan att kunna 
förstå betydelsen av det som beskrivs. Hos människor med AST är denna förmåga mycket 
problematisk och de beskrivs vara hyper realister då tolkningen av mänsklig kommunikation 
för dem ofta sker ordagrant och bokstavligt. De har därmed mycket svårt att förstå den 
bakomliggande och ofta flertydiga betydelsen vilket skapar problem med att förstå 
beskrivande bilder. Utifrån detta kan det antas att intervjupersonerna som beskrivit att det 
bland annat haft svårt att förstå viss information i undervisningen som exempelvis att öva på 
att trä på en kondom på en gurka har haft svårt att tolka och förstå undervisningens upplägg. 
En slutsats som skulle kunna göras är därmed att den sexualundervisning intervjupersonerna 
fått ta del av inte förmedlats på ett sätt som är förståeligt för dem. Problemen med 
metarepresentation hos personer med AST visar sig bland annat genom att intervjupersonerna 
fått ta del av viss sexualundervisning men att några intervjupersoner ändå inte tycker sig vara 
säkra på vad sex och relationer är. Informationen som de fått tagit del av fyller därmed ingen 
vidare funktion då den inte ger mening och förståelse för vad sex och kärlek kan vara. Många 
intervjupersoner berättar även att de själva eftersökt information om sex och samlevnad på 
sociala medier, för att försöka kompensera den bristande sexualkunskapen från skolan, men 
att de ändå efterfrågar mer information om ämnet för att mer ingående kunna veta vad sex 
och relationer verkligen är. En slutsats som går att dra utifrån detta är att många av 
intervjupersonerna på grund av sina svårigheter med metarepresentation kan ha svårt att 
förstå den information som förmedlats genom sociala medier då de, trots att de fått tagit del 
av informationen, ändå inte upplever sig veta vad sex och kärlek är.  
 
Många av respondenterna berättar också att sexualundervisningen endast haft en 
heteronormativ utgångspunkt vilket bland annat Albert uttrycker sig besviken över då han 
själv uttrycker sig som homosexuell. Albert förklarar bland annat vad han tyckte om 
sexualundervisningen: 
 

Det var så här vikten av att använda kondom och sådana saker men man 
pratade bara om heterosexuell kärlek, ingenting om homosexuell kärlek eller 
bisexualitet. Det fanns inte på kartan då. Det var väl ingen lärare som tyckte 
att det var viktigt att ta upp. Det var inte så många som vågade prata om det. 
(...) På sexualundervisningen på högstadiet skulle man ju definitivt kunnat ta 
upp homosexualitet, och bisexualitet och sådana saker.                    

- Albert 
 
Mattias berättar även att han upplever det som att lärarna istället för att sprida kunskap och 
information bidrar till den stigmatiserande synen som finns på sex i samhället idag. När 
intervjupersonerna får frågan på hur de ska skydda sig mot oönskade graviditeter svarar några 
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av respondenterna att det bästa sättet är att säga nej till sex. Alexandra beskriver hur hon ser 
på preventivmedel:  
 

Intervjuare: Vet du hur du skulle skydda dig om du inte skulle vilja bli gravid? 
Alexandra: I första hand ska man säga nej. Eller kanske kondom. 
Intervjuare: Om du skulle vilja ha sex då men inte skulle vilja bli gravid? 
Alexandra: Ja kanske sterilisering då? Men det verkar lite väl dramatiskt, men 
det bästa är att säga nej.  
  

Löfgren-Mårtenson (2005, s. 72ff) förklarar den sexuella script teorin som varje kulturs 
tidstypiska samlade värderingar och förhållningssätt om sexualitet. Människan beskrivs vara 
mottagare för de omgivande scripten och ändrar ofta sina egna ideal efter de rådande 
normerna. Det förklaras även att människan utvecklas som sexuell varelse i samspelet med 
andra. Som beskrivs av intervjupersonerna anser sig många endast ha fått heteronormativ 
sexualundervisning. Albert beskriver sig besviken över detta då han hade önskat fått tagit del 
av sexualundervisning med en mer varierad utgångspunkt. Slutsatsen som dras utifrån det 
intervjupersonerna beskriver är att skolans sexualundervisning hade sin utgångspunkt ur ett 
heteronormativt sexuellt script. Av intervjupersonernas beskrivningar och Alexandras citat 
framkommer även att några av intervjupersonerna anser att det är bättre att helt avstå från 
sex, även om de skulle vilja ha det, för att skydda sig mot en eventuell graviditet. Detta 
samtidigt som den sexuella script-teorin menar att individen utvecklas som sexuell varelse i 
samspelet med andra. Om då intervjupersonerna varken får ta del av den information som de 
själva önskar och samtidigt uttrycker att de ska säga nej till sex begränsas intervjupersonernas 
möjligheter att utvecklas som sexuella varelser. 

Utsatthet 
Några av intervjupersonerna uttrycker att de upplevt att de blivit utnyttjade av andra 
människor i sin omgivning på ett eller annat sätt. En av dem är Alexandra som berättar att hon 
känt sig kränkt och utsatt. Alexandra menar att hon ser sig själv som godtrogen och blåögd, då 
detta är en aspekt av hennes diagnos menar hon. Alexandra berättar om ett tillfälle då hon 
skulle gå och posta ett paket i en affär, då affärsbiträdet var upptagen med annat bad han 
Alexandra om en hjälpande hand, Alexandra hjälpte till och fick sedan frågan vad hon ville ha 
som tack för hjälpen. Alexandra uttryckte skämtsamt, enligt henne själv, att hon ville ha en 
puss varpå affärsbiträdet gav henne tre kyssar, kramade om henne hårt och tog lite överallt på 
henne. Alexandra kände sig kränkt och chockad samt att hon inte visste vad hon skulle göra 
eller vart hon skulle ta vägen: 
 

Jag visste varken ut eller in, jag visste bara att jag ville bort från honom. Jag 
visste inte vem jag skulle prata med. 

- Alexandra 
 
Alexandra polisanmälde händelsen, som sedan lades ned efter tre veckor då ord stod mot ord. 
Hon beskriver att hon lade stora delar av skulden på sig själv och kände att hon behövde prata 
om händelsen. Alexandra berättar att det till en början var svårt att prata med någon om det 
men att hon nu fått hjälp att bearbeta det som hände: 
 

Det allra värsta i den här situationen var ändå att när jag kom hem så hade 
personalen möte och öppnade inte för mig. Jag var jätterädd och jätteledsen 
och de öppnade inte dörren för mig förens långt senare. Jag gick, innan jag 
gick till polisen, runt i ren förvirring. Jag pratade med polisen som gjorde 
anmälan. Och hon sa åt mig att det var han som gjorde fel. Jag pratade också 
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med mamma och pappa om detta som blev jätteupprörda. Jag pratade med 
personalen, jag ringde kvinnojouren, jag har pratat med psykologer. Jag kan 
konstatera att alltihopa blev fel, jag försa mig, han utnyttjade detta. Det blev 
tokigt och allt blev fel. 

- Alexandra 
 
En annan respondent berättar om en annan sorts utsatthet, nämligen en ekonomisk utsatthet. 
Albert berättar att han blev kär i en man som kom att utnyttja honom ekonomiskt. Albert 
berättar vidare att mannen fick honom att betala mycket av deras gemensamma utgifter och 
Albert upplevde det som att mannen endast var ihop med honom för hans pengars skull och 
han kände sig därför lurad. Albert beskriver även att han fick falska förhoppningar om att få 
fortsätta vara tillsammans med mannen: 
 

Han antydde att han var kär i mig och sa att han älskade mig från början men 
sen vart det nästan som att han skulle leva på mig och att jag skulle betala 
allting.  

- Albert 
 
Av Alexandras beskrivningar ovan framkommer det att interaktionen mellan Alexandra och 
butiksbiträdet uppfattades på två vitt skilda sätt. Alexandra beskriver själv att hon tänkte sig 
att hennes svar på mannens fråga i kassan skulle framstå som ett skämt. Mannen verkar 
däremot inte uppfattat det som ett skämt utan snarare som en inbjudan. Det Alexandra 
beskriver kan kopplas till det som Berger och Luckmann (1979, s. 41-47) beskriver är 
grundläggande för interaktionsteorin, nämligen, mötet och interaktionen med andra. En 
fungerande interaktion förutsätter att båda individerna uppfattar, de ömsesidiga och 
fortlöpande handlingarna som utspelar sig i interaktionen, på samma sätt. En slutsats som kan 
dras av situationen är att Alexandra inte förstod eller kunde sätta sig in i hur hennes svar 
skulle kunna tolkas av mannen, vilket kan förstås utifrån problematiken kring theory of mind 
(Attwood, 2007). Alexandra chockades därför av mannens fysiska handling, då hon inte alls 
kunde förutse eller förstå hur hennes svar på frågan skulle tolkas och att detta sedan skulle 
kunna hända. Interaktionen uppfattas därmed inte på samma sätt och situationen blir därför 
problematisk. Attwood (2007) förklarar även att en orsak till att personer med AST ofta blir 
utnyttjade är att de är naiva och lättlurade då de har svårt att förstå vad som är rätt och fel i 
sociala situationer. Alexandra beskriver sig själv som blåögd och godtrogen och att detta har 
en koppling till hennes diagnos. Alexandra är därmed medveten om sin naiva sida och vet 
med sig att denna, då och då, kan försätta henne i knepiga situationer. Alberts berättelse ovan 
vittnar istället om en ekonomisk utsatthet där han utnyttjades för sina pengars skull i hopp om 
kärlek. Albert kände sig bedragen och lurad med de falska förhoppningar som mannen utgett. 
Båda Alexandra och Albert beskriver den naivitet vilken Attwood (2007) förklarar kan vara 
en bidragande orsak till att människor med AST utsätts för olika slags övergrepp. Slutsatsen 
som kan dras är att personer med AST, i större utsträckning än genomsnittsbefolkningen, 
riskerar att utsättas för kränkande behandling eller övergrepp på grund av sina svårigheter 
med theory of mind. Detta då de själva litar på andra människor samtidigt som andra 
människor efter upptäckt av deras naivitet och svårigheter kan utnyttja dem. 

Diskussion och slutsatser 
I följande avsnitt presenteras och diskuteras valda delar av resultatet och analysen samt 
tidigare studier. Nedan ges även en kort sammanställande bild av resultat och analys. 
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Utifrån analysen framkommer de att intervjupersonerna uppgett svårigheter kring relationer. 
Intervjupersonerna i studien har uttryckt en önskan om att få ingå i en kärleksrelation 
samtidigt som de uttryckt att de saknar förståelse för hur de ska inleda eller få en 
kärleksrelation att fungera. Ett antagande om att intervjupersonernas relationella hälsa är 
problematisk görs då deras problem med theory of mind gör att de har svårt att sätta sig in i 
andra människors tankar och känslor, vilket en relation kräver. Sett utifrån det 
interaktionistiska synsättet kan relationer bli problematiska för personer med AST då 
interaktionen ofta inte delas och förstås på samma sätt vilket är en förutsättning för mänskliga 
relationer och social kommunikation Många av intervjupersonerna dras därmed mellan att 
vilja ingå i en relation samtidigt som de inte vet hur det ska gå tillväga. Av 
intervjupersonernas berättelser framkommer även att deras svårigheter med 
metarepresentationer skapar problem med tolkningen av mänsklig kommunikation samt med 
att tolka och förstå tilldelad information om sex och samlevnad. Av analysen framkommer 
även en problematisk utveckling av intervjupersonernas sexualitet, sexuella identitet samt 
utvecklingen till sexuella varelser. Detta då många intervjupersoner anser att den 
sexualkunskap de fått tagit del av inte varit tillräcklig samtidigt som intervjupersonerna blivit 
avrådda från sexuella handlingar, varpå många intervjupersoner därför känner att de har svårt 
att prata med familj och omgivning.  
 
I analysen tydliggörs, återupprepade gånger, intervjupersonernas svårigheter vilka uppstår i 
samband med att tolka och förstå social kommunikation och samspel med andra människor. 
Dessa svårigheter leder inte endast till svårigheter i relationer utan bidrar också till en 
utsatthet. För att intervjupersonerna ska kunna fungera i en kärleksrelation, vilket är deras 
uttryckta önskan, krävs därför att de får de redskap och verktyg de behöver för att kunna 
kompensera för de svårigheter som uppstår i samband med social interaktion. 
Intervjupersonerna anser sig ha fått information om sex och samlevnad men har poängterat att 
denna inte förmedlats på ett sätt de kunnat ta till sig samt att den inte har tagit upp någonting 
om relationer vilket intervjupersonerna tyckt varit negativt. Detta motiverar till att 
sexualundervisningen för denna grupp bör inriktas på just det sociala samspelet med andra 
samt att den måste läras ut på ett sådant sätt så att personer med AST kan ta till sig den. En 
mer anpassad sexualundervisning borde förhoppningsvis bidra till att underlätta de sociala 
svårigheter som AST medför. Då många respondenter uttryckt att de inte har någon att prata 
med om sex och samlevnad verkar det därmed även finnas ett stort behov av att ge stöttning 
och kunskap till personer med ASTs föräldrar om hur de ska möta sina barn i deras sexualitet.  
 
Följande presenteras och jämförs det som framkommit i vår studie med tidigare studier. I de 
tidigare nämnda studierna har olika grupper med kopplingar till personer med AST studerats. 
Dessa grupper är bland annat föräldrar till personer med AST, personal som arbetar med 
personer med AST och studier där endast män med AST deltagit. Majoriteten av de tidigare 
nämnda studierna har en kvantitativ utformning, en av studierna har en kvalitativ 
utgångspunkt, en har en metodisk utformning och två studier har utgått ifrån fokusgrupper. I 
vår studie har personer med AST som är över 18 år fått delta oavsett kön. Vi har använt oss av 
en kvalitativ metod för att på så sätt lyfta intervjupersonernas egna berättelser och 
beskrivningar om deras upplevelser, kunskaper och föreställningar om sex och 
kärleksrelationer. På detta vis hoppas vi att vår studie kan bidra med en förståelse för 
intervjupersonernas situation och upplevda svårigheter i samband med samspelet med andra, 
för att motivera till deras specifika behov av stöd.  
 
Flertalet studier har påpekat att personer med AST behöver stöttning och kunskaper kring sex 
och samlevnad (Hellemans, et al., 2010 & Tissot, 2009 & Koller, 2002). Samtidigt som Byers 
et. al. (2012) har presenterat att deras deltagare i studien haft tillräckliga kunskaper om sex 
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och samlevnad men ändå har problem i relationer. I vår studie har respondenterna uttryckt 
problem med relationsskapande samtidigt som de efterfrågat en djupare kunskap kring sex 
och relationer då många inte ansåg sig ha tillräckligt med kunskaper om detta. De tidigare 
nämnda studierna samt resultatet i vår studie har skilda uppfattningar om kunskapsnivån om 
sex och samlevnad för personer med AST, samtidigt som problemet med relationsskapandet 
beskrivs oavsett i samtliga studier.  
 
Nichols och Blakeley-Smiths (2009) kommer i sin studie bland annat fram till att föräldrar till 
barn med AST uttryckt att de tycker att det är svårt att prata med sina barn om sex och 
samlevnad. Det beskrivs även att föräldrarna behöver stöttning i att veta hur de ska närma sig 
dessa känsliga områden med deras barn då föräldrarna anses vara viktiga i barnets 
lärandeprocess om sexualitet. I vår studie framkommer det att våra intervjupersoner, även fast 
de är vuxna, uttryckt att de inte upplever sig ha någon att prata med om sex och samlevnad. 
Resultatet i vår studie samt resultatet i Nichols och Blakeley-Smiths (2009) studie påvisar 
behovet av samtal om sex och samlevnad mellan föräldrar och barn med AST, oavsett ålder.  

Förslag till vidare forskning 
Vid inledandet av uppsatsskrivandet var vår ursprungliga tanke att fokusera på främst vilka 
kunskaper som personer med AST besitter om kärleksrelationer och sex. Allteftersom arbetet 
fortskred förändrades frågeställningarna och vårt fokus i arbetet riktades mer kring vilka 
upplevelser och föreställningar personer med autism har kring ämnet sex och samlevnad. 
Förslag till vidare forskning är att få möjlighet att intervjua fler individer för en större och 
bredare bild av just de intellektuella svårigheterna och vilken betydelse de har för olika typer 
av relationer. Vi tror att en djupare undersökning av vilka kunskaper som personer med AST 
besitter eller saknar kan vara av intresse då detta skulle kunna bidra till utformningen av en 
bättre sexualundervisning för personer med AST i Sverige. 
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BILAGA 1: Intervjuguide  
Bakgrundsinformation  

• Vart är du ifrån?  
• Hur trivs du i Örebro?  
• Hur gammal är du?  
• Hur skulle du beskriva dig själv?  
• Har du några speciella hobbys eller fritidsintressen?  
• Hur ser din familj ut? Gifta/skilda föräldrar, syskon?  
• Har du varit kär någon gång? Hur var det?  
• Har du tidigare haft kärleksrelationer?  
• Anser du dig vara hetero-, homo-, bi-, asexuell eller något annat? 
• Har du haft sex?  

Tema 1 
Föreställningar/drömmar om kärleksrelationer och sex  

• Vad är kärlek för dig?  
• Är kärlek viktigt?  
• Vad tycker du ingår i en kärleksrelation? Pussar? kramar? sex?  
• Vad är det för skillnad på en kärleksrelation och en vänskapsrelation?  
• Hur skulle din drömrelation se ut?  
• Tycker du det är viktigt att ha en pojk-/flickvän?  
• Hur gör man för att få en pojk-/flickvän?  
• Vad tycker du är viktigt hos en partner? 
• Skulle du vilja ha barn i framtiden?  
• Vad är sex för dig?  
• Om du inte haft sex, skulle du vilja ha det någon gång? (Skulle du vilja ha sex?)  
• Tycker du det är viktigt med sex i ett förhållande?  

Tema 2  
Upplevelser av kärleksrelationer och sex 

• Är du tillsammans med någon för tillfället?  
• Vad upplever du kan vara svårt i kärleksrelationer?  
• Vad upplever du kan vara positivt med kärleksrelationer?  
• Föredrar du att vara singel eller att vara i ett förhållande? Varför?  
• Är du sexuellt aktiv? / Har du sex? 
• Har någon reagerat eller sagt något om dina relationer?  
• Har någon reagerat eller sagt något om att du haft/inte haft sex? 

Tema 3  
Kunskaper om kärleksrelationer och sex  

• Vart ifrån har du fått kunskaper om kärlek och sex? Är det genom skolan, vänner, 
familj, internet?  

• Vad innehöll informationen?  
• Minns du om du fått någon undervisning kring kärlek och sex i skolan?  
• Tyckte du den var tillräcklig? / Tyckte du att du lärde dig någonting på den?  
• Hade du önskat att du fått lära dig mer om sex och kärleksrelationer?  
• Tycker du att du kan det du behöver veta om kärleksrelationer och sex?  

Övrigt 
• Är det något annat du skulle vilja berätta eller vill tillägga?  
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BILAGA 2: Samtyckesblankett 
 

Samtyckesblankett 
 

Syftet med studien är att undersöka vilka kunskaper, upplevelser och föreställningar 
människor med AST har om sex och samlevnad. Detta för att ta reda på om de kan ha 

önskvärda relationer och säkert sex. 
 

Du som intervjuperson kommer att delta i studien genom att bli intervjuad av Ida Östberg 
och/eller Julia Andersson.  
 
Allt deltagande i studien är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan.  
 
Studien kommer att publiceras som en uppsats via Örebro universitet.  
 

___________________________________ 
Ort och datum 
 

__________________________________________________ 
Namnunderskrift 
 

__________________________________________________ 
Namnförtydligande (texta ditt namn) 
 

 


