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Förord

Vi vill rikta ett tack till de psykologer inom Östersunds kommun som hjälpt oss att genomföra 
vår studie genom att fylla i våra enkäter. Ett stort tack också till de psykologer som tagit på 
sig att distribuera enkäterna till sina kollegor: utan er hjälp hade studien inte varit möjlig att 
genomföra. 

Tack till Ulf Engqvist på Institutionen för Socialt arbete för engagemang i vårt val av 
uppsatsämne samt för förmedlande av kontakter.

Slutligen vill vi tacka vår handledare Per Carlson som ställt upp för oss på flera olika sätt. 
Tack för ditt engagemang och för din förmåga att ge oss kraft och energi att orka fortsätta 
trots motgångar. Tack också för att du varit tillgänglig under hela vårt uppsatsarbete med god 
handledning.
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1. INLEDNING

I dagens samhälle kretsar mycket kring kategoriseringar, vi vill gärna placera in människor i 

olika fack som på något vis kan förklara varför en person är eller agerar på ett speciellt vis. 

Detta blir särskilt tydligt om en person avviker från det vi kallar samhällsnormer: vi vill då 

hitta ord för avvikelserna och kategorisera in de avvikande i ett förklarande fack. Inom 

sjukvården har man valt att kalla dessa kategoriseringar för diagnostik. Att ställa en diagnos är 

att ge ett sammanfattande begrepp om olika symtom en person känner eller visar, för att 

utifrån detta sedan kunna ge en specifik behandling. På senare årtionden har det dock 

konstaterats att stor del av den moderna medicinska vetenskapen har utgått från den 

patriarkala samhällsstrukturen: det vill säga att man inom sjukvården oftast har utgått från 

mäns fysiologi och symtom vad gäller såväl diagnoser som mediciner och behandling. De 

försöksdjur som använts vid medicinsk forskning har oftast varit hanar och merparten av 

forskningen som gjorts på människor har utförts på män, av män. Detta har på senare tid 

börjat förändras genom att kvinnor idag tar större plats inom den vetenskapliga sfären och 

genom ökad genusmedvetenhet i samhället i stort. Problemet är dock att många strukturer och 

föreställningar lever kvar, och utvecklingen mot ett jämställt samhälle går långsamt. Inom den 

medicinska forskningen utförs fortfarande de flesta obduktioner på män och man vet generellt 

mer om mäns fysiologi (Alexanderson, 2000).

1.1 Bakgrund

För att ställa en diagnos, såväl inom allmänmedicin som inom psykiatri, används olika 

manualer med kriterier som behöver uppfyllas för att diagnosen skall kunna ställas. Inom 

psykiatrisk diagnostisering utgår man främst från DSM-systemet vilket sägs vara 

könsneutralt. Trots detta tyder undersökningar på att den psykiatriska diagnostiseringen är 

könsrelaterad. Ett exempel är den undersökning kring adhd som gjordes i år (2008) vid 

Centrum för klinisk forskning i Västerås där man kom fram till att 51 % av de undersökta

barnen med adhd-symptom var flickor. Trots detta resultat var endast 20 % av de som blivit 

diagnostiserade med adhd flickor enligt Socialstyrelsens siffror, och enligt Försäkringskassans 

statistik vad gäller vårdbidrag för adhd går det att utläsa att 85 % av de som får bidraget är 
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pojkar. Flickorna visar alltså enligt studien i lika stor utsträckning symtom för adhd men får

inte samma hjälp som pojkar med adhd-symtom (Sveriges Television, 2008). 

1993 infördes en lag i Sverige om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Syftet 

med lagen är att människor med funktionsnedsättningar skall få det stöd som behövs för få 

goda levnadsvillkor och att den enskilde får möjlighet att leva som andra. För att omfattas av 

LSS krävs att man tillhör en av följande personkretsar:

1. personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. 

2. personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i 

vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller 

3. personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror 

på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga 

livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

LSS omfattar tio olika insatser för särskilt stöd och särskild service som människor med vissa 

funktionshinder kan behöva utöver de andra befintliga lagstiftningarna (Socialstyrelsen, 

2008). För att ha rätt till LSS krävs en diagnos ställd av en psykiater, psykolog eller läkare. 

Annan samhällelig hjälp, exempelvis vid sjukskrivning, kräver ofta att individen som söker 

hjälp har en diagnos. Dessa fakta, i kombination med tidigare nämnda undersökningar och 

den ojämställda medicinska forskningen, ger upphov till ett antal frågor: I vilken utsträckning 

påverkar de föreställningar vi har om typiska manliga och kvinnliga beteenden den 

psykiatriska diagnostiseringen? Kan enskilda psykologers värderingar påverka utgången i en 

diagnostiseringsprocess? Vad händer om själva diagnosprocessen inte sker på samma 

premisser för samtliga hjälpsökande och är det försvarbart att ha ett samhälle som baserar 

hjälpinsatser på diagnoser om diagnostiseringen missar det ena könet utifrån föreställningar 

om manligt och kvinnligt? Även frågan om huruvida människor ska ha rätt till goda 

levnadsvillkor oavsett kön och avvikelse blir ytterst relevant och i förlängningen skulle 

slutsatser kunna dras om att diagnostiseringssystemet såsom det är uppbyggt idag främjar viss 

diskriminering. 
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1.2 Problemformulering

Diagnoskriterier formas utifrån den mest typiska symtombilden vilket kan leda till en 

generalisering av gruppen och inte en beskrivning av en enskild person. Studier visar att

flickor/kvinnor med exempelvis adhd (Sveriges Television, 2008) och Aspergers syndrom

(Kopp, 2004) ofta inte upptäcks vilket i sin tur leder till att många flickor går miste om 

behandling och hjälpinsatser. Detsamma gäller för pojkar/män inom andra psykiatriska 

diagnoser. Förklaringen till de signifikanta könsskillnaderna inom de olika psykiatriska 

diagnoserna är inte enkel och det finns ett antal olika teorier utifrån olika perspektiv såsom 

sociologiska och biologiska förklaringsmodeller. En teori skulle kunna vara att vi i dagens 

samhälle tydligt förknippar vissa beteenden med vad som är manligt eller kvinnligt vilket i 

kombination med beteendestyrda psykiatriska diagnoskriterier kan leda till att personer av ett 

visst kön som inte uppvisar förväntade könsbundna beteenden kategoriseras in i ett fack som 

de egentligen inte tillhör, eller helt enkelt blir utan diagnos och därmed också utan 

stödinsatser. Utifrån denna teori kan det vara intressant att undersöka hur könstillhörighet och 

föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt kan påverka själva diagnosprocessen. 

Inom medicinen är naturvetenskap och positivism självklara utgångspunkter vilket i viss mån 

skulle kunna begränsa teoriutveckling. Genom införandet av ett genusperspektiv på medicin 

möjliggörs också kritisk granskning av dessa rådande paradigm. Med andra synsätt på 

kunskap kan vi också bättre förstå människor vars symtombild inte stämmer in i någon 

diagnos. (Hammarström, 2004)

1.3 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att undersöka genusstrukturers påverkan på psykiatrisk 

diagnostisering utifrån klassificeringssystemet DSM-IV. Det empiriska materialet har

inhämtats via en enkät ställd till verksamma psykologer inom Östersunds kommun där 

uppfattningar om genus i förhållande till diagnoskriterier undersökts.
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Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats:

 Går det att benämna diagnoskriterier som könsneutrala då diagnostisering i hög grad 

handlar om andra människors (vars egna erfarenheter och värderingar färgar 

neutraliteten) bedömningar? 

 Hur kommer det sig att könsfördelningen är så ojämn inom diagnoser som Aspergers 

syndrom och borderline personlighetsstörning?

1.4 Avgränsningar

För att möjliggöra en realistisk forskningsprocess har flertalet avgränsningar varit 

nödvändiga. Den största avgränsningen gäller vårt val av diagnoser då DSM-IV omfattar en 

väldigt stor mängd psykiatriska diagnoser. Valet föll på diagnoserna Aspergers syndrom och 

borderline personlighetsstörning. Aspergers syndrom är en neuropsykiatrisk diagnos vilken 

ingår i området autismspektrumstörningar och är en diagnos som främst ställs på barn. 

Borderline personlighetsstörning är en störning av en individs personlighet och dessa 

diagnoser ställs först när individen fyllt arton år. Anledningarna till att valet föll på dessa 

diagnoser är främst den ojämna könsfördelningen inom båda diagnoserna men även

diagnoskriterierna i sig. Aspergers syndromdiagnoser ställs i större grad på pojkar medan 

borderlinediagnostiken i väldigt stor grad handlar om kvinnor.

De avgränsningar som gjorts i det empiriska materialet har varit såväl geografiska som 

populationsmässiga. Urvalet diskuteras nedan i metodavsnittet men bakgrunden till 

avgränsningarna vad gäller undersökningspopulation handlar främst om tillgänglighet och 

tidsmässiga begränsningar. Avgränsningar vad gäller litteratur och forskning har också gjorts. 

De teoretiska utgångspunkterna vi valt att använda är Foucault och Butler. Anledningarna till 

valet av just dessa sociologiskt och socialkonstruktivistiskt inriktade utgångspunkter är delvis 

tidigare erfarenheter av nämnda teoretiker men också på grund av att deras ifrågasättande av 

normer, makt och strukturella stereotypier passar väl in i våra tankegångar och har därmed 

varit lätta att applicera på vårt specifika undersökningsområde. Övrig litteratur består av 

historik och information kring psykiatrisk diagnostik, de specifika diagnoserna och DSM-IV. 

De avgränsningar som gjorts är genom att främst fokusera på genus och normer i förhållande 

till nämnda områden. 
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1.5 Källkritik

Såväl Foucault som Butler kan av kritiker uppfattas som ganska enkelspåriga. Foucault har i 

sin diskussion av vansinnet tagit de vansinnigas sida och blir därmed någon sorts förespråkare 

av det ”naturliga” vansinnet där de egentliga sjukdomarna och problematiken inte får ta 

särskilt stor plats. Behovet av, och tillgången till, hjälp ställs inte i förhållande till den kritik 

av psykiatrin som framförs. Emellertid är vårt syfte inte att undersöka vad som sker och 

vilken hjälp som finns efter en psykiatrisk diagnos ställts: intentionerna med vår undersökning 

är snarare att klargöra strukturella och kulturella faktorers påverkan på det som i slutänden 

kan leda till hjälp – en psykiatrisk diagnos. Butlers beskrivning av performativa handlingar 

kan ses som alltför enkel, som att vi skulle kunna byta kön från en dag till en annan. Hennes 

teorier inriktas mycket på själva sexualiteten och könet. Hon menar att det biologiska könet är 

en social konstruktion, men var gör vi av de anatomiska skillnaderna? Butler visar dock 

tydligt i diskursen hur våra föreställningar om manligt och kvinnligt är historiskt och 

kulturellt beroende av normerande heterosexualitet.

1.6 Reflexivitet

Vår studie baseras på en kvantitativ undersökning främst eftersom vi ville få ett större 

material att analysera, samt för att få tillgång till flera psykologers uppfattningar.  Eftersom vi 

i arbetet ifrågasätter genusstrukturer och diagnosinstrument dvs. olika former av 

kategoriseringar, kan det kanske ses som motsägelsefullt att vi använder oss av kvantitativ 

metod där vi själva utgår från olika kategorier. Det vi inte kan fånga med denna kvantitativa 

metod är själva komplexiteten i det som analyseras. Vi försöker i vår studie grovt sett förenkla 

ett komplicerat ämne i kortfattade enkla svar för att sedan analysera dessa med statistiska 

metoder som ger exakthet och precision, men i vår analys kommer vi exempelvis inte att 

kunna säga något om varför psykologerna har svarat på ett visst sätt. För att kunna ge ett mer 

nyanserat resultat har vi valt att i de fall vi fått kommentarer skrivna på enkäten tagit hänsyn 

till dessa i vår diskussion och analys. Genom att göra det får vi också en mer djupgående 

analys som komplement till vår kvantitativa ansats. 

Är våra tankar och påståenden i denna studie objektiva? Eftersom vi själva gjort de aktiva 

valen av både metod, insamlande av data samt att vi skapat enkäten kan studien inte ses som 
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helt objektiv. Inte heller kan studieobjekten ses som oberoende av vår existens eftersom vi vid 

några tillfällen närvarat vid undersökningen. Som författare är det svårt att vara helt objektiv 

eftersom vi i utgångsläget hade en tes om att det kunde föreligga en viss diskriminering 

utifrån kön i diagnossystemet DSM-IV. I och med denna utgångspunkt är det svårt att förhålla 

sig helt saklig och fördomsfri. I arbetets gång har ett kritiskt och reflexivt förhållningssätt till 

det insamlade materialet hållits. Eftersom data är något vi skapar har vi försökt så långt det är 

möjligt att objektivt tolka detta utifrån tidigare forskning, men alla moment i denna studie 

måste passera genom vår förförståelse, fördomar och våra förväntningar innan det mynnar ut i 

resultatet. 

2. METOD

Det empiriska materialet har insamlats genom enkäter ställda till verksamma psykologer inom 

Östersunds kommun. Enkäterna består av ett antal påståenden kring genus, DSM-IV och de 

två diagnoser vi valt, Aspergers syndrom och borderline personlighetsstörning. Studien är en 

tvärsnittsstudie då det är en standardiserad mätning i ett representativt urval ur en 

studiepopulation vilken utförs vid ett och samma tillfälle. Till vår hjälp i metod- och 

analysavsnitten har vi använt oss av Backman (1998), Trost (2007), Halvorsen (1992) samt 

Wahlgren (2008).

2.1 Utformandet av enkäten

Tillvägagångssättet för att skapa denna enkät har varit genom att granska diagnoskriterierna 

för de två utvalda diagnoserna, Aspergers syndrom och borderline personlighetsstörning, och

ställa dessa i relation till uppfattningar om genus. Enkäten formulerades med påståenden kring 

kriterierna i förhållande till genus där vi bad respondenterna att individuellt ta ställning till ett 

antal påståendesatser. Efter studier i hur enkäters svarsalternativ kan vara upplagda valde vi

att ha tre svarsalternativ: instämmer, instämmer inte och vet ej. Valet av att ha med svaret vet 

ej grundas i att vi anser att svaret i sig är värt att analyseras och reflekteras över. Vet ej kan 

tolkas som osäkerhet alternativt att vi ställt svårbesvarade/svårtolkade frågor. 
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Tanken med enkäten har varit att få en uppfattning om psykologernas upplevelser kring genus 

utifrån de specifika kriterierna stämmer överens med diagnostiseringsstatistiken och annan 

forskning ur genusperspektiv kring just Aspergers syndrom och borderline 

personlighetsstörning. Inledningsvis ställs två frågor kring ålder och kön. Frågorna 1-3 är 

frågor kring respondentens erfarenhet och arbetsområde. Påståendena 4 till 8 är baserade på 

kriterier för borderline personlighetsstörning enligt DSM-IV. Påståendena 9 till 11 är baserade

på Aspergers syndrom-kriterier och forskning kring diagnosen. De tre sista påståendena

handlar om DSM-IV och de utvalda diagnoserna mer generellt. 

I påståendena rörande de specifika diagnoserna (13 och 14) används begreppen 

kvinnor/flickor (flickor/kvinnor) och män/pojkar (pojkar/män) på olika sätt beroende på om 

påståendet handlar om Aspergers syndrom eller om borderline personlighetsstörning (BPS).

Detta för att diagnosen Aspergers syndrom främst ställs på barn och BPS endast ställs på 

individer över 18 år gamla.

2.2 Urval och studiepopulation

Den population vi bäst tror skulle kunna ge oss svar på frågeställningarna i denna studie är en

grupp som i sitt yrke arbetar med att ställa psykiatriska diagnoser. Vi ville ha en homogen 

grupp med likadan utbildning och på grund av studiens tidsbegränsning valdes Östersunds

kommun ut som undersökningsområde och psykologer som yrkeskår. Vår studiepopulation 

blev därmed verksamma psykologer inom Östersunds kommun, där även PTP-psykologer vid 

arbetsplatserna har inkluderats. Ingen betydelse har fästs vid populationens kön eller vid 

psykologernas yrkesinriktning. Eftersom vi själva utifrån syfte och frågeställningar gjort de 

aktiva valen av studiepopulationen är vårt urval strategiskt. Det slutliga deltagarantalet från 

samtliga arbetsplatser var 15 st. kvinnor och 8 st. män. Antalet arbetsplatser uppgick till fem 

och bestod av vuxenpsykiatrin, barn- och ungdomspsykiatrin, ungdomspsykiatrisk 

mottagning, elevhälsan samt barn- och ungdomshabiliteringen, varav en arbetsplats stod för 

det totala interna bortfallet (se vidare kap. 2.4). 
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2.3 Datainsamling

Kontakten med urvalet har främst skett genom personliga kontakter men vi har även kontaktat 

människor vi inte haft någon personlig anknytning till. De senare nämnda har vi hittat genom

Internet (Jämtlands läns landstings hemsida, www.jll.se) samt nummerupplysning 

(www.eniro.se). Kontakt med de olika arbetsplatserna togs i inledningsskedet via telefon. Vi 

valde att försöka hitta en kontaktperson som kunde administrera enkäterna för samtliga 

psykologer på arbetsplatsen alternativt att själva få komma och dela ut enkäterna på 

gruppträffar då de flesta respondenterna var samlade. Information gavs inledningsvis om 

studiens syfte och därefter ställdes frågan om kontaktpersonen ville hjälpa till att förmedla vår 

enkät eller låta oss delta på ett gruppmöte. Där intresse fanns distribuerades enkäterna ut till 

kontaktpersonen som sedan förmedlade enkäterna vidare till övriga respondenter. På två 

instanser fick vi själva distribuera enkäterna till psykologgrupperna. Till två arbetsplatser

skickades enkäterna, på förfrågan från respondenterna, via mail. På de övriga arbetsplatserna 

lämnades enkäterna över i pappersform av oss personligen. 

Som insamlingsmetod har strukturerade enkäter använts vilka varit utformade med fasta 

frågor och på förhand givna svarsalternativ. Enkätformuläret har varit likadant utformat för 

samtliga respondenter. Utdelningen och insamlandet av enkäterna har skett under cirka två 

veckors tid beroende på när respondenterna har kunnat ta emot oss. Med enkäterna har ett 

missivbrev följt dels för att motivera till deltagande men också för att ge information om 

studien samt kontaktuppgifter vid eventuella frågor till respondenterna. 

Valet av enkäter som insamlingsmetod motiveras främst med att vi ville ha en bredare bild av 

gruppen psykologer och deras uppfattningar än vad exempelvis intervjuer kunnat ge. Det 

empiriska materialet får genom enkäter ett större urval och kan bättre uppfylla vårt syfte då 

syftet är att undersöka könsmönsters påverkan på en mer generell än individuell nivå. I några 

av enkäterna fick vi dock kommentarer av respondenterna, vilka vi även använt oss av i 

analysen av data.
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2.4 Representativitet, validitet och reliabilitet

Ett urval är representativt om det har samma egenskaper som den teoretiska populationen. Vår 

teoretiska population består av professionella som ställer diagnoser. Eftersom vårt urval är 

strategiskt kan det inte ses som representativt över den totala populationen, dock kan viss 

representativitet finnas på mer specifik nivå om vi ser totalpopulationen som psykologer inom 

Östersund kommun. Det externa och interna bortfallet sänker dock studiens representativitet 

då vi inte fått in önskat antal svar. Svarsfrekvensen var alltså relativt låg. Det externa 

bortfallet har varit svårt att uppskatta eftersom vi inte vid alla tillfällen själva distribuerat ut 

enkäterna på arbetsplatserna. Den ungefärliga uppskattningen är dock cirka 22 respondenter. 

Det interna bortfallet, det vill säga de personer vi vet har valt att inte fylla i vår enkät, var 5 

respondenter. Eftersom vi fått personliga motiveringar från respondenternas uteblivna svar 

kommer dessa att diskuteras i den avslutande diskussionen.  

Validitet 

För att säkerställa arbetets validitet dvs. att vi faktiskt mäter det vi avser att mäta har vi 

utformat enkäten utifrån arbetets syfte och frågeställningar, för att stärka frågornas validitet 

har vi till vår hjälp tagit diagnosmanualen DSM-IV. Det faktum att enkätens utformande inte 

prövats innan undersökningstillfället skulle kunna medföra en viss brist av validitet. Likaså 

ligger det en svårighet i att bedöma svarsalternativens trovärdighet eftersom vi inte vet hur 

uppriktiga enkätsvaren är; kanske har respondenterna kryssat i alternativ grundat i okunskap, 

bristande engagemang eller på grund av missförstånd. Vi kan därför inte med någon exakt 

säkerhet uttala oss om respondenternas svar. I efterhand kan vi i de kommentarer vi fått från 

respondenterna se att en tydligare definition av vissa begrepp hade kunnat utarbetas, detta 

gällde främst frågorna (4-11) som handlade om diagnoskriterierna. Detta problem hade 

kunnat förekommas om vi innan undersökningstillfället haft en provgrupp att utföra enkäten

på. När det gäller definitionsproblemen tog vi möjligen för givet att de begrepp vi använt oss 

av i enkäten inte skulle ses som svårtolkade av psykologer, eftersom vi använde oss av 

diagnosmanualen DSM-IV. Annars kan vi av enkätens resultat se, att bland de personer som 

deltagit har alla 23 respondenter avgett svar på samtliga fjorton frågor, vilket ändå får ses som 

ett gott deltagande i enkätundersökningen. 



Dahlén K. & Ålander J.
Mittuniversitetet 2008

13

Reliabilitet

Enkätens oberoende variabler består av frågor i form av påståendesatser, där respondenten fått

tre svarsalternativ i form av instämmer, instämmer inte, vet ej. Elva av enkätens frågor är 

uppbyggda på samma sätt, detta för att minska missförstånd eller att respondenten av misstag 

svarar fel. Eftersom vi efterfrågar respondentens uppfattningar kan vi inte tolka dessa som 

exakta, då var och en av respondenterna kan uppfatta påståenden på olika sätt. För att 

undersökningen skall ge en hög reliabilitet skall två olika undersökningar med samma syfte 

och metod ge ungefär samma resultat om ingenting har förändrats i populationen. Dock utgår 

vi exempelvis från kategorier om olika identitetskonstruktioner: dessa kan inte ses som 

statiska utan står hela tiden under förändring, därmed gäller de bara för stunden. Det går 

därmed inte med någon större exakthet säga att en likartad undersökning skulle få samma 

resultat. Vid två av undersökningstillfällena deltog författarna, det gavs då vid dessa tillfällen

möjlighet till att ställa frågor kring enkäten. Detta kan medföra att enkäten ifylldes 

noggrannare vid dessa tillfällen. Därmed får reliabiliteten bedömas som högre vid de tillfällen 

där författarna deltog. 

2.5 Forskningsetiska överväganden

Forskaretiken är särskild viktig eftersom forskning på lång sikt har en stor påverkan på 

samhället. Därför är idag Vetenskapsrådet ansvarigt för att forskningsetiska riktlinjer finns för 

forskare, ändock är det alltid den enskilde forskaren som har det yttersta ansvaret för att 

forskningen är av god kvalitet och moraliskt acceptabel. Utifrån dessa forskningsetiska 

riktlinjer har enkäten och dess information utformats för att ge så tydlig upplysning som 

möjligt till de medverkande. Deltagarna informerades om att enkätens huvudsakliga syfte var

att undersöka diagnoskriterier utifrån två valda diagnoser, Aspergers syndrom och borderline 

personlighetsstörning, och då att undersöka dessa kriterier i förhållande till den enskilde 

psykologens erfarenhet, kunskap och uppfattningar om genus. Alla som deltagit i studien har 

informerats om frivillighet där den enskilde haft rätten att avstå från personlig medverkan. 

Information gavs också om att alla svar som lämnats i det material vi insamlat ska behandlas 

konfidentiellt. Enkäterna är utformade så att inget namn eller nummer ska kunna identifiera 

respondenten, därmed har vi som undersökare heller ingen information om den enskilde 
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deltagaren. Att utforma enkäterna som konfidentiella har också att göra med att vi tror att 

deltagarna på så sätt kan avge ett ärligare svar med större respons (Vetenskapsrådet, 2008).

2.6 Analysmetod

Eftersom studiens insamlingsmetod bestod av enkäter med fasta frågor och svarsalternativ har 

vi analyserat dessa med hjälp av statistisk analys. För att organisera och överblicka det 

insamlade materialet har det statistiska dataprogrammet SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences) använts. Varje svarsalternativ har kodats (kategoriserats) med ett siffervärde 

för att kunna bearbetas i dataprogrammet. För att kunna visa på eventuella samband mellan 

enkätens påståenden, har dessa ställts mot varandra i korstabeller. För att undersöka om de 

olika svarsalternativen är tillfälliga eller inte utfördes inledningsvis ett Chi-2-test vilket visar 

signifikansnivån mellan svarsfrekvenserna. Då många av våra celler fick ett förväntat värde 

under fem och Chi-2 ej kan bedömas som tillförlitligt vid för låga värden, har vi istället 

använt oss av Fisher’s exakta test för att kunna utläsa om sambanden var signifikanta.

Resultaten redovisas i en frekvensfördelning i tabellform, i korstabeller och i löpande text. 

I enkätmaterialet finns även ett antal kommentarer vilka vi valt att använda i vår analys. Dessa 

kommentarer presenteras antingen genom citat eller sammansatta med övrig analystext. 

3. TEORETISKA PERSPEKTIV

Vi har främst använt oss av två teoretiska baser med utgångspunkt i Michael Foucaults 

maktanalyser och teorier om samhällsnormer i förhållande till skapandet av ”vansinnet”.

Utifrån Foucaults förståelse om hur subjektet görs genom maktdiskursen beskriver 

queerteoretikern Judith Butler hur vi görs till kön. Hon menar att kön är något vi gör 

kontinuerligt och genom ständigt upprepade handlingar, ord och gester. Butler kallar detta 

könsgörande för performativa handlingar. Kön som kulturell eller social konstruktion 

benämns därför i det följande som genus. 
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3.1 Vansinnets diskurs (Michel Foucault)

1961 utkom Vansinnets historia under den klassiska epoken. Tanken med boken var inte att 

skriva psykiatrihistorik utan snarare att skär- och genomskåda de normer vilka definierar de 

vansinniga. Ett ifrågasättande av makt, vetenskap och det sociala och samhälleliga spel vilket 

förekommer i alla epoker och kulturer. Då boken kom ut i Sverige för första gången, 1973, 

var själva ämnet ”vansinne” högaktuellt och ett antal andra klassiska verk utkom vid samma 

tidpunkt. Samtliga verk, inkluderande Foucaults, blev bränsle i en omfattande debatt om 

mentalsjukdomar och mentalvård under sextio- och sjuttiotalet (Sunesson i Foucault, 1983).

Det som gör boken aktuell och intressant än idag, efter omformationer och reformer av 

psykiatrin, är Foucaults angrepp mot vetenskap, institutioner, konventionellt förnuft och makt 

som fortfarande i hög grad är aktuella. 

Foucault (1983) menar att vansinnet och psykiatrin har en funktion i samhället: varje tidsepok 

har ett behov av att definiera och avvisa det otillåtna. De vansinniga blir härmed en symbol 

för det i samhället icke accepterade. Innan 1600-talet hade de spetälska symboliserat de 

avvikande men med spetälskans försvinnande kom hospitalen att fyllas av sinnessjuka. 

Samhällets upprätthållande av att separera och utmärka den otillåtna pariaklassen ändrade här 

skepnad och de sinnessjuka fick således representera det otillåtna i samhället. Uppdelningen 

förnuft/icke-förnuft ska enligt Foucault ha varit ett utmärkande kännetecken för den 

västerländska kulturen innan 1600-talet. Dock skedde en omställning under 1600-talet då 

synen på vansinnet förändrades i och med en absolut motsättning mellan förnuft och icke-

förnuft. Vansinnet spärrades nu istället in och blev därmed inte längre ett hot mot det 

förnuftiga och ”sanna” tänkandet. Under denna period försvann vansinnet som egenart och 

internerades istället bland andra som måste straffas. Först under slutet av 1700-talet och 

början av 1800-talet definieras vansinnet som medicinsk företeelse eller mental sjukdom. I 

och med detta inleds förnuftets monolog kring galenskapen och det psykiatriska språket 

uppstår. Detta menar Foucault är en slutlig bekräftelse på att dialogen mellan det icke-

förnuftiga och det förnuftiga har upphört (Sjöström, 1992). Sammanfattningsvis skulle det 

kunna tolkas som att det som tidigare betraktats som vansinnigt ändå varit accepterat på något 

sätt men blir i och med detta särskiljande omyndigförklarat och de förnuftiga tar på sig rollen 

som rättrådiga vad gäller de vansinnigas existens och levnadsvillkor. 
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1600- och 1700-talets epok av interneringsanstalter är något som Foucault (1983) benämner 

som ”den stora inspärrningen”. Under denna tid blev närmare en procent av Paris befolkning 

inom loppet av några månader inspärrade på dessa anstalter. Vanvettet blev från 1600-talets 

mitt lierat med dessa interneringsområden och med den internering som för vanvettet utsåg 

anstalten som dess naturliga plats. Foucault talar om Hôpital général i Paris inte som ett 

medicinskt etablissemang utan snarare som en semijuridisk struktur som vid sidan om de 

makter som redan konstituerats och utanför domstolarna dömer, beslutar och verkställer. Ett 

utdrag från ediktet som kom 1656 som en reform av hospitalet:

Direktörerna har för detta ändamål pålar, järn, fängelser och jordhålor i sagda Hôpital général och platser 
som är beroende av Hôpital général i sådan myckenhet som de anser nödvändigt, utan att något 
överklagande kan ske rörande de förordningar och åtgärder som de vidtar i sagda Hôpital général och 
gällande dem som där finns; beträffande sådana regulationer som kan komma utifrån, skall de utföras till 
sin form och sitt innehåll oavsett vilken opposition de må mötas av eller vilka överklaganden som än må 
göras…” (Foucault, 1983:51)

Detta visar på hospitalets roll som en nästan absolut suveränitet där juridisk maktutövning 

sker utan möjlighet till appell. Hôpital général utövar en av Konungen etablerad märklig makt 

mellan polisen och domstolsväsendet, vid lagens gränser. Varken till sin funktion eller vad 

ändamålet beträffar har sjukhuset något med läkevetenskapliga idéer att göra utan är istället 

en ordningsinstans. 1676 kom ett edikt från Konungen där han föreskrev ett etablerande av ett 

Hôpital général i varje stad i kungariket. När revolutionen började fanns sådana i 32 

provinsstäder i Frankrike och fenomenet hade även europeiska dimensioner (Foucault, 1983).

Foucault påtalar att under en lång tid betraktades det vansinniga som icke-mänskligt, man 

tänkte sig vansinnet som något artskilt från människan. (Sjöström, 1992) Men hur ser det ut 

idag? Nutidens vansinniga kallas för psykiskt sjuka eller störda, men samtidigt finns 

begreppet psykisk ohälsa vilket kan drabba ”gemene man”. Gränserna mellan vansinne och 

förnuft är inte lika statiska och har istället ersatts av ett slags definitionsdilemma: samtidigt 

som vi kan erkänna att psykisk ohälsa kan drabba i princip vem som helst finns det strukturer 

som vidmakthåller omyndigförklarande och specialiserad maktutövning gentemot de vi 

definierar som vansinniga. Vi försöker separera vansinnesbeteendet från att vara vansinnig, 

men behandlar ändå människor med psykiska problem i viss mån på liknande sätt som för 

flera sekler sedan. Även om frihetsberövandet tar sig mindre, enligt oss, dramatiska och 

våldsamma uttryck finns där fortfarande inslag inom psykiatrin som bör och kan ifrågasättas. 

Är inte själva definierandet och kategoriserandet och den psykiatriska monologen, vilken 
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existerar än idag, en liknande typ av absolut suveränitet som 1600-talets franska Hôpital 

général? Är inte vansinnesdiskursen fortfarande ganska exklusivt innefattande akademiker 

och vetenskapsmän – läkare, psykiatrer och psykologer? Foucault (1983) diskuterar Freuds 

intågande i psykiatrins historia som en avmystifierare av de tidigare anstaltsstrukturerna. 

Freud tog bort vansinnets igenkännande genom att se sig själv i spegeln och var den förste 

som verkligen accepterade realiteten i förhållandet läkare - sjuk. Foucault menar dock att 

Freud också utvecklade den struktur som omsluter läkarpersonligheten; Freud förstärkte 

läkarens egenskaper som undergörare och gav honom en nästan gudomlig status i hans 

allsmäktighet. Läkaren förblev psykoanalysens nyckel och den sjuke förblev den avvikande. 

Foucault anser att psykoanalysen kan knyta upp några av vansinnets former men att den 

förblir främmande för icke-förnuftets suveräna verksamhet. Psykoanalysen kan varken befria 

eller översätta eller förnuftigt förklara det väsentliga i det icke-förnuftiga, det vansinniga. 

Denna analys av psykoanalysens väsen skulle kunna översättas till flertalet discipliner inom 

dagens psykiatriska vård, så även diagnostisering. Foucault hävdar att man i den moderna 

västerländska världen har förlitat sig på metoder att objektifiera människor och deras kroppar 

för att stärka och utöka social kontroll. Dessa metoder handlar även om avskiljningsmetoder 

vilka gör det möjligt att skilja ut individer och grupper och att objektifiera dem genom att 

tillskriva dem personlig och social identitet (Beronius, 1991). Psykiatriska diagnoser skulle 

kunna ses som en del av den objektifierande kulturen där människor tillskrivs egenskaper och 

identitet och där genus blir ytterligare ett särskiljningsverktyg. 

3.2 Performativa handlingar (Judith Butler)

I vår förståelse av genus har vi som utgångspunkt queerteoretikern och filosofen Judith 

Butlers teorier om hur kön görs. Butler utgår i sin teoretiska diskurs från att sexualiteten är 

konstruerad av språket. Hon menar att olikheter mellan könen inte bör hänföras till det 

biologiska könet utan istället till det socialt konstruerade könet ”genus”. Genus är därför att 

betrakta som en social kategori påtvingad en könad kropp. Enligt Butler förutbestäms inte 

könet av vare sig natur eller uppväxt utan skapas i det vardagliga handlandet/görandet där 

normer om kvinnligt och manligt förhandlas och uttrycks. I interaktionen med dessa sociala 

normer bildar individer genom handlingar, ord och gester görandet av att vara man eller 

kvinna (Butler, 2006).   
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Butler kallar könsgörandet för performativt och det är genom de performativa handlingarna vi 

gör kön, till exempel genom hur vi agerar, rör oss och talar och genom yttre attribut som 

kläder, smycken, skor och frisyrer. Vi gör också kön genom att definiera, identifiera, prata om 

och genom att tilltala oss själva och andra som kön. Dessa handlingar är till det yttersta 

omedvetna och sker oftast per automatik. Redan när vi föds påbörjas psykologiska och sociala 

processer som lär oss och hjälper oss att förstå de kulturella och sociala regler vi bör hålla oss 

till för att uppfattas som normala genom att vi hela tiden lär oss hur män och kvinnor ska vara 

och hur vi ska agera utifrån de föreställningar som finns om kön och vad kön är. Kvinnor vet 

att de bör vara slanka och inte för grova, att de bör ha figurnära kläder och skor eftersom 

motsatsen kommer att påverka hur de uppfattas och uppfattar sig själva som kvinnor. Män vet 

att de bör ha byxor och inte kjol, att de ska vara grövre byggda än kvinnor för att inte 

definieras som feminina. Männen talar ofta med mörkare röst, är på flera sätt mer verbala och 

tillåts därmed ofta att ta mer plats. När vi inte lever upp till dessa krav känner vi oss som 

kvinnor mindre feminina och som män mindre maskulina. Vi uppfattas, och uppfattar också 

andra som, könsförvirrade, provocerande eller skrattretande om de inte lever upp till de 

föreställningar som vi har om hur män och kvinnor bör vara. Butler kritiserar starkt denna 

samhällssyn på manligt och kvinnligt, och menar att det är en slags orättvis regel. 

Könskategorierna är långt ifrån frivilliga, utan kan socialt sett ses som obligatoriska. De två 

möjliga identiteterna är då av två separata kön som kulturellt och socialt tillskrivs specifika 

karaktärsdrag. Butler kallar denna diskursiva ordning för den heterosexuella matrisen och den 

är ett sätt för henne att visa hur vi konstruerar en förväntad logisk koppling mellan kön-genus-

begär. I den heterosexuella matrisen blir det extra tydligt varför en kvinna måste vara feminin 

för att förstås och uppfattas som kvinna och varför en man måste vara maskulin för att förstås 

och uppfattas som en man. Det som uppfattas som ett konstruerat genus knyts till det som 

uppfattas som två naturligheter, könet och sexualiteten. Könet blir beroende av det som tolkas 

som biologiskt naturlighet och kan därför inte ta sig vilka uttryck som helst utan att uppfattas 

som ett brott mot det som fattas som naturligt (Mattsson 2005).

Eftersom vissa psykiatriska diagnoskriterier verkar vara utställda från pojkars symtombild, 

blir många flickor utan hjälpinsatser. Vi förespråkar en mer jämställd bild av diagnostisering. 

Detta kan då utifrån Butlers resonemang ses som en paradox, för samtidigt som vi vill öppna 

upp för jämställdhet så befäster vi då skillnader i manligt och kvinnligt. Möjligen förbiser vi 

de personer som avviker inom gruppen kvinnor respektive män. Butler menar att vi blir 
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intvingade i det ”normala”: vi tillåts inte vara den vi är utifrån rådande samhällsnormer. 

Istället för att utvidga köns-/genusgränser letar man efter medfödda fel och metoder för att 

korrigera dessa. Butler uppmanar till att betänka normativitetens dubbla betydelse. 

”Å ena sidan står ordet betydelsemässigt för vägledning och för de allmänt delade förutsättningarna som 
vi orienterar oss efter och som utgör riktlinjer för våra handlingar. Å andra sidan står normativitet för en 
normaliseringsprocess, sätten som vissa normer, idéer och ideal bestämmer över kroppsligt liv, och som 
skapar tvångsmässiga kriterier för normala ”män” och ”kvinnor”. Och i denna andra betydelse ser vi att 
det är normer som styr begripligt liv, ”riktiga” män och ”riktiga” kvinnor. Och när vi trotsar dessa 
normer, är det oklart om vi fortfarande lever, eller borde leva, om våra genus är riktiga, eller om de 
någonsin kan bli betraktade som det.” (Butler, 2006:16) 

Så frågan är om rådande genusnormer och genusnormativitet aktivt bidrar till uteslutning, 

marginalisering och därigenom till diskriminering. Ytterst är det en fråga om vem som får 

vara människa och på vems villkor. Vänsterpartiet skriver i motion 2007/08:So241 till 

riksdagen att det inom den psykiatriska och psykologiska kunskapssynen finns kvarlevor som 

innebär att avvikelser från heteronormativiteten är ett symtom på ohälsa eller en avvikelse 

från det normala, och att det inom psykiatrin varit vanligt förekommande att utifrån olika 

ideologiska ställningstaganden dela upp människan i antingen kropp eller själ, ett förhållande 

som inte gynnar den enskilde personen. Dagens psykiatri behöver se mer till den enskilda 

patienten och dennas behov av ett helhetsperspektiv (Riksdagen, 2008). 

Även om människor gör kön genom performativa handlingar så står det oss inte helt fritt att 

göra kön hur vi vill. Vi verkar inom ett system som begränsar våra handlingar. Butler talar 

dock om hur vi kan göra motstånd mot och enligt denna teori, även om förändringen är svår 

kan vi omskapa diskursen. Genom subversiva handlingar med vilket hon menar är handlingar 

som utmanar könsdiskursen. Subversiva handlingar är ett ironiskt och medvetet könsgörande 

där kön görs på andra sätt än de som förväntats. En förändring av rådande maktstrukturer då

är möjlig (Mattsson 2005). Vad ska vi då lägga i begreppen subversitet, samhällsomdanande, 

omstörtande och revolutionerande? Och vad är befästande av normen? Makt betraktas som 

något vardagligt, som finns överallt, på olika nivåer i samhället. Och där makt finns, finns 

också motstånd. Motstånd kan vara allt från barns protester mot sina föräldrar till 

organiserade strejker. Vem är det som ska bestämma vad som är subversiva handlingar? Är 

handlingen subversiv om den förändrar förhållandena i en grupp men inte i en annan? Enligt 

queerperspektivet finns inga enkla svar, det finns flera möjliga svar och dessa bör tillåtas 

existera sida vid sida. De menar att förtryck skapas genom fastlåsandet av kunskap, att vissa 
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maktfulla grupper bestämmer ett rimligt svar. Det är just när naturligt gjorda sanningar 

förskjuts och ifrågasätts som makten förlorar i legitimitet, så genom att utmana 

maktstrukturen går vi ett litet steg framåt emot könsgörandet (Ambjörnsson, 2006). 

4. PSYKIATRISK DIAGNOSTIK OCH GENUS

Sjukvårdssystemet är idag upplagt så att vissa kriterier måste uppnås för att få tillgång till 

vård och behandling. Inom psykiatrin används diagnostik och klassificering för att sortera in 

patienten i rätt behandling inom rätt vårdnivå (Allgulander, 2005). När en diagnos ställs 

klassificerar man enligt ett diagnossystem, oftast används idag DSM-IV och ICD-10. För att 

kunna fastställa sjukdomens art behövs vissa hjälpmedel såsom samtal, observation, 

kroppsliga undersökningar, psykologiska test, olika formulär m.m. Klassificeringen innebär 

att man placerar in patienterna i olika grupper som verkar lämpliga, klassificeringen ger en 

bra överblickbarhet där man också kan placera in i olika prioriteringsgrupper. Att sätta en 

diagnos är något som vissa yrkesgrupper har förbehåll att göra såsom läkare, psykiatriker och 

psykologer (Claesson, 2005).  

Att avgöra vad som är normalt och sjukligt är svårare att upprätthålla inom psykiatrin än inom 

den somatiska vården, eftersom det inom psykiatrin inte finns klara objektiva metoder för att 

fånga psykiatriska symtom. Den psykiatriska diagnostiken bygger i stor omfattning på 

osäkerhetsbemängda observationer, tolkningar, slutledningar och bedömningar. De företeelser 

som bedöms är ofta t.ex. känslor, trosuppfattningar, attityder, tankar och föreställningar men 

även sociala sammanhang kan ses som osäkerhetsstyrda. Ideografisk information är 

framställningar av individuella händelser och utvecklingsförlopp samt den enskildes 

berättelser kring upplevelser av situationer. Sjödahl (2004) har funnit att det är just den 

ideografiska information som ofta saknas i journaler.  Han menar att försummas sådan 

patientspecifik information i samband med diagnostisering, försvinner möjligheten att 

giltighetspröva de inferenser som ligger till grund för journalens anteckningar. Risken blir då 

också stor för felinferenser och feldiagnos (Sjödahl, 2004). 



Dahlén K. & Ålander J.
Mittuniversitetet 2008

21

Samspelet och processen mellan den professionelle och patient får en stor betydelse inom 

psykiatrisk diagnostik. Denna process blir då också påverkad av den professionelles tidigare 

personliga erfarenheter, förväntningar och emotioner liksom selektiv uppmärksamhet kring

samhälleliga trender, klichéer eller stereotyper. En tidig experimentell studie av Broverman, 

Broverman, Clarkson, Rosenkrantz & Vogel belyser det faktum att klinikers diagnostiska 

referensramar är präglad av aktuella samhällstrender, stereotyper eller sociala klichéer. 79

kliniker fick ett frågeformulär med bipolära beskrivningar av 122 könsrollsstereotypier. De 

skulle alltså utifrån en genomsnittlig vuxen man/kvinna ange beskrivningar som passar bäst in 

på dessa. Resultaten visade att kliniker håller sig med skilda uppfattningar om vad som skall 

menas med psykisk hälsa beroende på om den som bedöms är man eller kvinna. Författarna 

påvisar med denna studie vikten av att kliniker bör vara medvetna om den inverkan som 

könsrollsstereotypier kan ha på deras professionella verksamhet när det gäller att förstärka 

sociala och intrapsykiska konflikter. Rådande hälsobegrepp som kan ses som beroende av 

könsrollsstereotypier bör ifrågasättas och ersättas av kriterier som sätter människans 

utveckling av egna, individuella möjligheter och resurser före aktuella samhällsklichéer 

(Sjödahl, 2004). 

Herlofson (2006) påpekar dock att tillförlitligheten av DSM-IV inte alls är så undermålig som 

många vill påvisa. Han menar att interbedömarreliabiliteten vid psykiatrisk diagnostik är lika 

bra som vid tolkningar av röntgenbilder, men både en symtomdiagnos och en klinisk diagnos 

ska kompletteras på ett meningsfullt sätt för att kunna planera en behandling. 

Symtomdiagnosen är den diagnos som bygger på information kring symtombild och 

förloppsbeskrivningar inom definierade tidsramar som exempelvis depressiva symtom under 

minst två veckors tid. En klinisk diagnos bygger på ett större informationsmaterial såsom 

symtombild, fullständig förloppsbeskrivning, aktuella omständigheter, bakgrundsanamnes, 

relationsanamnes, etiologisk diskussion, information från psykologsiska tester m.m. Detta är 

också något som påvisas i förordet på huvudmanualen för DSM-systemet (Herlofson, 2006). 

4.1 DSM-IV och ICD-10

Inom den medicinska kunskapens utveckling följer nya behov av ny systematik. Nya upplagor 

av de psykiatriska klassifikationerna har avlöst varandra med allt kortare intervall. För 
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närvarande har psykiatrin två system för att klassificera psykiska störningar. 

Klassifikationerna har stor men trots nära samarbete inte fullständig överensstämmelse. ICD-

systemet är WHO:s (World Health Organization) klassifikationssystem (International 

Classification of Diseases) och är ett internationellt system. År 1997 utgavs den tionde 

upplagan och i Sverige används systemet både inom den somatiska sjukvården och inom 

psykiatrin. Omkring 145 länder är anslutna till ICD-10 (Ottosson, 2004). 

DSM-III utgavs 1980 av amerikanska psykiatriska föreningen (APA) och kan ses som en 

viktig milstolpe för psykiatrisk diagnostik. DSM-systemet kan ses som det första heltäckande 

klassifikationssystemet för användning inom klinisk psykiatri. Konstruktörerna av DSM-

systemet hade flera syften i skapandet av systemet. Främst i att förbättra reliabiliteten inom 

diagnostisering men också som ett tillförlitligt kommunikationsverktyg, en plattform som 

skulle underlätta dialogen mellan vårdgivare och forskare. DSM-systemet blev en grund till 

någorlunda enhetliga diagnoser som visade sig giltiga i flera kulturer och språk. DSM-IV 

utgavs 1994, reviderades 2000 och är idag ett multiaxlat system med fem oberoende axlar 

eller kategorier: 

Axel I Kliniska syndrom 

Andra tillstånd som kan vara i fokus för klinisk utredning och behandling

Axel II Personlighetsstörningar

Mental retardation

Axel III Somatisk sjukdom/skada

Axel IV Psykosociala problem och övriga problem relaterade till livsomständigheter

Axel V Global skattning av funktionsförmåga (Allgulander, 2005)

Systemet är pedagogiskt upplagt där man med utgångspunkt i beslutsträd får en vägledning in 

i systemet. Likaså finns en ordlista där olika psykiatriska termer klargörs. Att göra 

bedömningar av de olika axlarna separat har visat sig vara till stor nytta för strukturen av det 

omfattande materialet som klinikern står inför. Genom att göra bedömningen utifrån flera 

infallsvinklar ser den som gör bedömningen inte bara till de psykiska symtomen vid det 

aktuella tillfället utan till patientens hela livssituation. DSM-systemet ska dock ses som ett 

stöd och vägledning i det diagnostiska arbetet. Det insamlade materialet som räcker för en 

DSM-diagnos inte är tillräckligt som underlag för att planera en behandling, utan bör 
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kompletteras med en klinisk diagnostisk utredning. Den diagnostiska intervjun innebär att 

bedömaren samlar in pusselbitarna till symtompusslet och det är DSM-systemet som 

tillhandahåller metoden att sortera ihop bitarna till kliniska syndrom (Herlofson, 2006).

4.2 Genus och hälsa

De modeller som förklarar skillnader i sjuklighet mellan kvinnor och män, och som diskuteras 

i den vetenskapliga litteraturen kan indelas i åtminstone två huvudmodeller: (1) den 

biologiska/genetiska modellen som betonar skillnader mellan könen i biologisk uppbyggnad 

vad gäller gener, hormoner och fysiologi, vilka medför skilda risker för ohälsa, samt (2) den 

sociokulturella modellen som utgår ifrån skillnader mellan könen vad gäller framförallt 

hälsorelaterade beteenden samt livsvillkor, såsom förhållanden i arbetsliv och familjeliv och 

andra socialt betingade faktorer som kan innebära risker för hälsan. Vilken modell som är 

mest giltig är något som ständigt debatteras inom olika vetenskapsgrenar. Dock torde ingen av 

dessa förklaringsmodeller kunna analysera orsaker till könsskillnader i hälsa/ohälsa ur ett 

helhetsperspektiv. Forskning utifrån en biologisk/genetisk modell kan möjligen förklara och 

beskriva biologiska och fysiologiska könsskillnader men räcker inte för att exempelvis 

förklara varför kvinnor lever längre, men är sjukare än män. Inte heller den sociokulturella 

modellen kan ensam förklara könsskillnader i ohälsa. Den önskvärda modellen för att förklara 

könsskillnader och ohälsa är den som tar hänsyn till relationerna mellan könen och att det 

finns ett samspel mellan biologiskt och sociokulturellt kön (Östlin, 1996). 

Stor del av den medicinska forskningen är tidigare gjord på medelålders män vilket gjort att 

eventuella könsskillnader inte kunnat upptäckas. I de fall där kvinnor inkluderats i 

forskningssammanhang har man i resultaten inte skilt på män och kvinnor vilket gjort att 

skillnader mellan könen förblivit osynliga. Olika reformer och förändringar har genomförts 

inom vårdens struktur, såsom exempelvis inrättande av forskningscentra med genusmedicinsk 

inriktning. Därmed har kunskapen om könsskillnader mellan kvinnor och män förbättrats 

inom vissa medicinska områden. Socialstyrelsen konstaterar dock att det inom psykiatrin 

finns stora brister på kunskap om könsspecifika faktorer (Socialstyrelsen, 2004). 
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Judith Butler ifrågasätter dock kvinna (och man) som kategori, hon menar att kategorierna blir 

allt för generaliserande och gör att man lätt bortser från skillnader kvinnor eller män emellan 

som är viktigare än kön (Butler, 2006). Könsskillnadsforskning inom den medicinska 

vetenskapen kan ha tendenser att överdriva skillnaderna mellan kvinnor och män, så att denna 

forskning leder till mer kunskap av samma sort men med mer fokus på kvinnor. Kunskap om 

kvinnor läggs då till redan existerande kunskap om män. Genusforskning lyfter bättre fram 

betydelsen av att analysera genus ur ett strukturellt perspektiv. Genom att ifrågasätta redan 

existerande kunskap kan genusforskningen, med sin bas i maktanalyser och teoriutveckling, 

leda till ny kunskap om kvinnors och mäns hälsa (Statens folkhälsoinstitut, 2008). 

5. ASPERGERS SYNDROM OCH BORDERLINE 
PERSONLIGHETSSTÖRNING

Diagnoserna Aspergers syndrom (AS) och borderline personlighetsstörning (BPS) baseras 

båda på beteendestyrda kriterier vilka speglar avvikande beteende i sociala sammanhang. Fler 

pojkar tenderar att få diagnosen Aspergers syndrom medan många fler kvinnor än män blir 

diagnostiserade med borderline personlighetsstörning. Vad gäller personlighetsstörningar 

ställs dessa diagnoser först när individen är över 18 år vilket gör att det är kvinnor och män 

som är aktuella vid BPS, medan det oftast är pojkar och flickor som får diagnosen AS.

5.1 Aspergers syndrom

Aspergers syndrom tillhör inom psykiatrisk diagnostisering autismspektrumstörningar. 

Syndromet är uppkallat efter Hans Asperger som 1944 publicerade en beskrivning av barn 

med en speciell kombination av kontakt- och beteendeproblem. Det var dock först när den 

engelska barnpsykiatern Lorna Wing 1981 skrev en artikel där hon presenterade Aspergers 

arbete som namnet på syndromet kom till. Tidigare hade barn med denna typ av problematik

inte riktigt kunnat placeras, den diagnos de kom närmast var infantil autism, men trots vissa 

likheter hörde barnen inte hemma i denna grupp. Wing kom därför med förslaget att uppkalla 

syndromet efter Hans Asperger. De symtom som är karaktäristiska för Aspergers syndrom är 

framförallt begränsad förmåga till socialt umgänge, speciella begränsade intressen, krav på 
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rutiner och tvångsmässighet, kommunikationsproblem samt motorisk klumpighet. (Ehlers & 

Gillberg, 1994)

Kriterier enligt DSM-IV:

A. Kvalitativt nedsatt förmåga till social interaktion, vilket visar sig på minst två av följande sätt:

(1) Påtagligt bristande förmåga att använda varierande icke-verbala beteenden såsom 

ögonkontakt, ansiktsuttryck, kroppshållning och gester som ett led i den sociala 

interaktionen

(2) Oförmåga att etablera kamratrelationer som är adekvata för utvecklingsnivån

(3) Brist på spontan vilja att dela glädje, intressen eller aktiviteter med andra

(4) Brist på social eller emotionell ömsesidighet

B. Begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i beteende, intressen och aktiviteter vilket tar 

sig minst ett av följande uttryck:

(1) Omfattande fixering vid ett eller flera stereotypa och begränsade intressen som är 

abnorma i intensitet eller fokusering

(2) Oflexibel fixering vid specifika, oändamålsenliga rutiner eller ritualer

(3) Stereotypa och upprepade motoriska manér

(4) Enträgen fascination inför delar av saker

C. Betydande nedsättning av funktionsförmåga i viktiga avseenden,

D. Ingen signifikant försening av den allmänna språkutvecklingen,

E. Ingen betydande försening av den kognitiva utvecklingen såsom nyfikenhet på omgivningen, 

eller i utvecklingen av för åldern adekvata vardagliga färdigheter eller adaptivt beteende 

(utöver social interaktion) under de tre första levnadsåren.

F. Symptomen kan inte bättre förklaras av en annan specifik genomgripande störning i 

utvecklingen, eller av schizofreni. (American Psychiatric Association, 1995)

I två populationsstudier, en i Sverige och en i Litauen, framkom att förekomsten av Aspergers 

syndrom är 1 på 250 personer i en normalpopulation. I den svenska studien var förhållandet 

mellan flickor och pojkar en på fyra, medan det i den litauiska studien var nästan dubbelt så 

många pojkar som flickor. I en studie genomförd 2002 av Helen Baker visades angående 

könsfördelningen när det gäller diagnostiserade fall med autism att det sjunkit från att 1989 

vara en flicka på åtta pojkar till att 1997 vara en flicka på tre och en halv pojke, vilket innebär 

fler remitterade flickor och även fler fall av mildare störning (Kopp, 2004). Frågan är varför 
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denna ökning av diagnostiserade flickor skett? Är det så att autismspektrumstörningar 

uppmärksammas i högre grad överlag på senare år eller kan förändringar i synen på manligt 

och kvinnligt vara förklaringen? 

Kopp (2004) tar upp tre huvudhypoteser om varför pojkar i högre grad diagnostiseras med 

autismspektrumstörningar än flickor:

1. Den polygenetiska tröskelmodellen vilken också varit den ledande hypotesen för adhd. 

Modellen går ut på att det krävs större genetisk belastning för flickor än för pojkar, det vill 

säga att flickor behöver högre grad av ärftlighet och fler negativa omgivningsfaktorer än 

pojkar för att utveckla autism eller adhd.

2. Modellen där det ses som en naturlig variation. Modellen menar att pojkar är mer sårbara för 

miljöbetingad påverkan: dels på grund av att de utvecklas långsammare men också på grund 

av den mer uttalade lateraliseringen av hjärnan redan i tidig ålder. Detta innebär att den högra 

hjärnhalvan hos pojkar har en mer utpräglad specialisering vad gäller spatiala förmågor och 

därmed är mer sårbar i synnerhet då det gäller att utveckla språk.

3. X-kromosom-hypotesen vilken baseras på genstudier där man funnit att vissa gener av X-

kromosomen är starka kandidater för autism. På grund av att flickor har två X-kromosomer 

antar man då att flickor har ett större skydd än pojkar. 

Kopp (2004) menar dock att dessa förklaringar inte är tillräckliga för att förklara varför så få 

flickor diagnostiseras med autismspektrumstörningar i förhållande till könsfördelningen som 

påvisades i populationsstudierna. En möjlig orsak till varför så många flickor med autism inte 

upptäcks är på grund av att diagnoskriterierna grundas på män, utifrån att de studier som 

genomförts inom autismspektrumstörningar främst gjorts på pojkar och det därmed blir 

naturligt att kriterierna är mansorienterade. Ett diagnoskriterie tar specifikt upp 

specialintressen. Vid granskande av just detta specifika kriterium har det visat sig att flickor 

och pojkars intressen skiljer sig åt vilket kan komplicera upptäckandet av Aspergersymtom. 

Medan flickor ofta föredrar lekar som är livsinriktade och sysselsätter sig själva föredrar 

många pojkar lekar som är utmanande, spännande och enbart föremålsinriktade. Personer med 

Aspergers syndrom behöver inte nödvändigtvis ha explosiva intressen utan kan lika gärna 

vara intresserade av arabhästar och kanske ritar dem hela tiden.
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Kopp (2004) ger också förslag på andra orsaker som bidrar till könsskillnader däribland att 

flickor får andra diagnoser såsom selektiv mutism, anorexia nervosa, adhd, tvångssyndrom 

och störd språklig och pragmatisk förmåga istället för autismspektrumstörningar. Även 

skolsituationen i stort och lärarnas ouppmärksamhet just gentemot flickor är något som kan 

påverka den uteblivna diagnostiseringen av flickor med autismspektrumstörningar. Sedan 

1970 har det gjorts många studier som visat att lärare i regel lägger märke till pojkar mer och 

vet mer om pojkarna än om flickorna. Lärarinsatserna riktas dessutom oftast mot de mer 

utåtagerande och störande pojkarna, och det är få flickor (jämfört med antalet pojkar) som 

placeras i särskilda undervisningsgrupper. Detta kan också vara en förklaring till varför 

flickor med autismspektrumstörningar överlag remitteras till barnpsykiatrisk klinik mycket 

senare än pojkar (pojkar remitteras oftast i åldrarna 5-10 år, medan flickor oftare är 11 år och 

uppåt), vilket i sin tur visats leda till mindre noggrannare utredningar (Kopp, 2005). Om de 

sociala förklaringarna, snarare än de biologiska, är avgörande skulle kanske de tidigare ställda 

frågorna kring ökningen av diagnostiserade flickor kunna förklaras genom samhällets ökade 

genusmedvetenhet. 

5.2 Borderline personlighetsstörning (BPS)

Borderline personlighetsstörning (BPS) är ett relativt nytt begrepp inom psykiatrin. Före 1980 

avsåg man med borderline en störning som låg i gränsområdet mellan psykos och neuros. Idag 

innebär dock borderlinestörning en samling symtom som främst kännetecknas av kraftig 

instabilitet i beteende, emotionellt tillstånd, identitet och relationer. Människor med borderline 

mår ofta mycket dåligt och drabbas av ångestkänslor, skräck, katastrofkänslor och känslor av 

övergivenhet. Många tenderar att ägna sig åt hetsätning, missbruk och självmisshandel och 

självmordsförsök är inte ovanliga. (Näslund, 1998)
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Kriterier enligt DSM-IV:

Ett genomgående mönster av påtaglig impulsivitet samt instabilitet med avseende på 

mellanmänskliga relationer, självbild och affekter. Störningen visar sig i ett flertal olika 

situationer och sammanhang från tidig vuxenålder och tar sig minst fem av följande uttryck:

1. gör stora ansträngningar för att undvika verkliga eller fantiserade separationer

2. uppvisar ett mönster av instabila och intensiva mellanmänskliga relationer som kännetecknas 

av extrem idealisering omväxlande med extrem nedvärdering

3. uppvisar påtaglig osäkerhet och instabilitet i självbild och identitetskänsla

4. visar impulsivitet i minst två olika avseenden som kan leda till allvarliga konsekvenser för 

personen själv (till exempel slösaktighet, sexuell äventyrlighet, alkohol-, medicin- eller 

drogmissbruk, vårdslöshet i trafik, hetsätning, kaotisk livsstil)

5. vissa kan uppvisa suicidala gester, suicidhot och ibland upprepat suicidalt beteende, eller 

självstympande handlingar

6. är affektivt instabil, vilket beror på en påtaglig benägenhet att reagera med förändring av 

sinnesstämningen (till exempel intensiv episodisk nedstämdhet, irritabilitet eller ångest som 

vanligtvis varar i några timmar och endast sällan längre än några få dagar)

7. känner en kronisk tomhetskänsla

8. uppvisar inadekvat, intensiv vrede eller har svårt att kontrollera aggressiva impulser (till 

exempel ofta återkommande temperamentsutbrott, konstant ilska, upprepade slagsmål)

9. har övergående, stressrelaterade paranoida tankegångar eller dissociativa symtom

(American Psychiatric Association, 1995)

Den svenske psykiatern Herlofson menar att förekomsten av BPS i Sverige troligen kan 

uppskattas till 1-2 procent av Sveriges befolkning. Detta motsvarar 70 000 – 140 000 personer 

om man räknar personer över 18 år. BPS uppskattas alltså vara långt vanligare i befolkningen 

än exempelvis schizofreni. Flertalet forskare har konstaterat att BPS drabbar kvinnor och män 

i lika stor utsträckning. Emellertid visar rapporter att den stora majoriteten, cirka 70-80 

procent, av individer diagnostiserade med borderline är kvinnor. Näslund (1998) menar att det 

kan finnas två förklaringar till denna signifikanta könsskillnad där den ena menar att kvinnor 

verkligen drabbas oftare av BPS än män. Den andra förklaringen menar att kvinnor och män 

drabbas lika ofta men att kvinnor av olika anledningar oftare diagnostiseras med BPS. Den 

första förklaringen i sig är ju ganska tydlig, men frågan är varför kvinnor skulle drabbas oftare 

än män. Vissa menar att en av de starkaste psykologiska riskfaktorerna för BPS är sexuellt 
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utnyttjande i barndomen vilket många fler kvinnor än män varit utsatta för. Även andra 

orsaker såsom att mödrar tenderar att oftare imitera känslouttryck hos söner än hos döttrar 

skulle kunna tänkas vara bidragande orsaker till att fler kvinnor drabbas av BPS då 

föräldrarnas bekräftande av känslouttryck kan leda till en sämre känslomässig utveckling hos 

barnet. Det verkar också vara vanligt bland borderlinepatienter att ha vuxit upp i familjer som 

värderat sönerna högre eller behandlat dem bättre än döttrarna. Enligt det psykodynamiska 

synsättet har BPS sitt ursprung i den tidiga barndomen, i den så kallade närmandefasen (16-24 

månader), när barnet vill vara självständigt från och förenat med modern på samma gång. 

Närmandefasen har ansetts vara svårare för flickor då pojkar tycks ha lättare för att frigöra sig 

från modern. Flickor behöver i denna period tillgång till någon person som är olik modern, det 

vill säga fadern, för att kunna separera från modern på rätt sätt. Om fadern inte finns där eller 

är mycket otillgänglig försvåras flickans frigörelseprocess. Detta skulle också kunna ses som 

en bidragande faktor till varför och om kvinnor drabbas oftare av BPS än män. Även ökade 

krav och förväntningar på kvinnor i dagens samhälle skulle kunna vara en förklaring till om 

och varför kvinnor drabbas oftare. (Näslund, 1998)

Den andra förklaringen till könsskillnaden inom borderline personlighetsstörning, som menar 

att kvinnor och män drabbas lika ofta men att kvinnor oftare får diagnosen, underbyggs av ett 

antal olika teser. En välkänd borderlineforskare vid namn Paul Andrulonis anser att BPS är 

underdiagnostiserat bland män. Hans forskning visar att borderlinesymtom är mycket 

vanligare bland pojkar i skolåldern än flickor i samma ålder. Symtomen följer männen genom 

åren men överskuggas ofta av andra destruktiva beteenden såsom alkohol- och/eller 

narkotikamissbruk och antisocialt beteende. Andrulonis menar att medan kvinnorna blir 

deprimerade och suicidala och ofta diagnostiserade leder männens antisociala beteende till att 

de ofta hamnar i fängelse. I en undersökning gjord i USA fann man att män utgjorde 46 

procent av de som uppfyllde kriterierna för BPS. I en annan undersökning, även den i USA, 

fann man när man medräknade interner att 734 kvinnor och 718 män per 100 000 invånare 

uppfyllde kriterierna för BPS. Andra orsaker till varför kvinnor diagnostiseras oftare med BPS 

än män är de normer för kvinnligt och manligt beteende som finns i samhället. Exempelvis 

skulle ett beteende som uppfattas som bestämdhet hos en man kunna uppfattas som 

aggressivitet hos en kvinna. Det kan vara så att kliniker, framför allt manliga sådana, bedömer 

kvinnor som mer aggressiva än de faktiskt är vilket bidrar till att fler kvinnor får diagnosen 

BPS. Det kan också vara så att kliniker ser borderlinesymtomen som mer naturliga eller 
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normala hos män vilket leder till att färre män diagnostiseras med borderline. I en studie där 

”normala” män och kvinnor fick svara på enkäter visade de ”normala” männen på fler 

borderlinesymtom än kvinnorna. Forskarna i studien menade att kliniker kanske ser 

exempelvis identitetsstörning som mer normalt och vanligt hos män men som tecken på 

psykisk ohälsa hos kvinnor. Forskarna uttryckte också en oro för att manliga kliniker

använder diagnosen BPS som ett uttryck för sin negativa inställning till kvinnliga patienter 

(Näslund, 1998). 

Forskaren Debra Simmons menar att vissa av de beteendekriterier vilka krävs för att uppfylla 

diagnosen BPS är mer accepterade hos män än hos kvinnor och därmed leder till en 

överdiagnostisering av kvinnor. Exempelvis ilska och sexuell promiskuitet ses hos män som 

accepterade och förväntade och till och med smått humoristiska beteenden medan samma 

beteenden ses som sjuka och avvikande hos kvinnor. För samma symtom får en man ofta 

diagnosen antisocial personlighetsstörning medan en kvinna får diagnosen borderline 

personlighetsstörning. Det har konstaterats att när en kvinnlig patient varken är uttalat 

psykotisk eller svårt deprimerad tenderar framför allt manliga kliniker att sätta diagnosen 

BPS. I en undersökning gjord 1970 visades att kliniker gav olika beskrivningar för vad som 

kännetecknar en normal vuxen, en normal man och en normal kvinna. Beskrivningen av en 

normal vuxen (obestämt kön) överensstämde väl med en normal man, medan en normal 

kvinna beskrevs som beroende, underordnad, ej äventyrlig eller tävlingsinriktad, inte så 

aggressiv och inte särskilt objektiv. Den normala kvinnan ansågs också vara mer känslosam 

och nervös än den normala vuxna (Näslund, 1998). Undersökningen visar att kliniker, som 

alla andra människor, påverkas av normer vad gäller könsföreställningar vilket i sin tur torde 

påverka vid diagnostisering av BPS. Huruvida könsskillnaderna i den specifika diagnosen 

BPS endast beror på detta eller om det finns andra sociologiska eller biologiska förklaringar 

är dock oklart. 
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6. RESULTAT, TOLKNING OCH ANALYS

Undersökningen omfattar totalt 23 respondenter. Fördelningen mellan könen var 15 kvinnor 

och 8 män, samtliga i åldrarna 25-65 år gamla. Av det totala antalet hade 13 personer varit 

legitimerade psykologer i mer än 10 år, medan de 10 övriga respondenterna varierade mellan 

att vara PTP-psykolog och att ha varit legitimerade i 1 till 10 år. 9 respondenter arbetar med 

vuxna patienter och de övriga 14 med patientgruppen barn/ungdomar. 

Erfarenhet av DSM-IV
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Fig. 1 Respondenternas erfarenhet av att arbeta med DSM-IV

Vad gäller erfarenhet av att arbeta med DSM-IV har endast 3 personer ingen eller mindre än 

ett års erfarenhet. De övriga 20 respondenterna har mellan 1 och 10 års erfarenhet och de 

flesta har fem års erfarenhet eller mer. Med andra ord borde våra respondenter ha relativt god 

kännedom om DSM-manualen. 

Värden och mått

För att mäta signifikansnivån i de olika tabellerna har både Chi-2 test och Fishers Exact Test 

använts. Då vårt urval varit litet har vi har valt att använda Fishers Exact Test värden i 

samtliga presentationer av signifikansnivå. Dessa värden uttrycks i p-värden (p=x). För att 

statistiskt säkerställa en signifikans i sambandet mellan variablerna skall det uppskattade 

värdet understiga 0,05. 
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Variabler i undersökningen

Vi har delat upp variablerna i två kategorier där den ena kategorin är bakgrundsvariabler som 

beskriver respondenternas kön, ålder, erfarenhet m.m. Den andra kategorin består av vad vi 

kallar påståendevariabler och representerar de påståenden vi använt oss av i enkäten. Vad 

gäller påståendena användes svarsalternativen Instämmer, Instämmer inte och Vet ej på 

samtliga.

      Bakgrundsvariabler

Kön – man eller kvinna
Ålder (se fig. 1 för grupperingar)
Tid som legitimerad psykolog: <1 år, 1-5 år, 5-10 år, 10 år<, PTP-psykolog
Antal års erfarenhet, arbete med DSM-IV: <1 år, 1-5 år, 5-10 år, 10 år<, ingen erfarenhet

Påståendevariabler

4. Affektiv instabilitet är vanligare hos kvinnor/flickor än hos män/pojkar
5. Sexuell äventyrlighet grundas i dålig impulskontroll
10. Att ha specialintressen är vanligare för män/pojkar än för kvinnor/flickor
12. DSM-IV är generellt sett ett könsneutralt diagnostiseringsinstrument
13. Flickor/kvinnor har lika lätt som pojkar/män att få diagnosen Aspergers syndrom
14. Män/pojkar har lika lätt som kvinnor/flickor att få diagnosen Borderline personlighetsstörning

6.1 Resultatanalys

Vi har valt att endast presentera resultaten av de frågor vi ansett visat på intressanta samband 

och som bäst återspeglat studiens syfte och frågeställningar. Diagrammen och tabellerna 

presenteras under respektive utvald fråga och efterföljs av tolkning av resultatet samt i vissa 

fall kommentarer från respondenterna. All information kring uträkningar och svarsfrekvenser 

är bifogade som bilagor. 

Affektiv instabilitet är vanligare hos kvinnor/flickor än hos män/pojkar (4)

Vid påståendet kring affektiv instabilitet svarade 56,5 % (n=13) av respondenterna att de inte 

instämde i att det skulle vara mer vanligt förekommande hos kvinnor/flickor än hos 

män/pojkar. 26,1 % (n=6) svarade att de inte visste medan 17,4 % (n=4) instämde i 

påståendet. Majoritetens svar talar emot statistik vad gäller exempelvis könsfördelningen 

inom borderlinediagnoser. Däremot stämmer det mer överens med de sociala 
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förklaringsmodeller som presenterats kring framför allt borderline. Flera respondenter har

kommenterat denna fråga. En respondent instämmer i påståendet och menar att om man ser 

till instabilitet vad gäller ångest och depression samt till de fall som söker vård 

(primärvård/psykiatri) så är affektiv instabilitet vanligare bland kvinnor/flickor. Några 

respondenter har kommenterat innebörden av affektiv instabilitet och menar att om 

aggressivitetsinstabilitet inräknas skulle det vara en jämnare könsfördelning. En respondent 

menar att fler kvinnor än män diagnostiseras utifrån affektiv instabilitet men vet inte om det 

faktiskt är skillnad mellan könen i realiteten. 

Sexuell äventyrlighet grundas i dålig impulskontroll (5)

Antal Procent
Instämmer 3 13,0
Instämmer inte 16 69,6
Vet ej 4 17,4
Totalt 23 100,0

Tabell 1. Svarsfrekvens gällande sexuell äventyrlighet.

De flesta av respondenterna har svarat att de inte instämmer med att sexuell äventyrlighet 

grundas i dålig impulskontroll. Trots detta är sexuell äventyrlighet ett av kriterierna för 

borderline personlighetsstörning under kategorin impulsivitet. Kriteriet tyder alltså på att 

sexuell äventyrlighet, i borderlineavseende, är ett impulsivt beteende vilket inte tycks stämma 

överens med respondenternas uppfattning. 3 respondenter har dock svarat att de tror att 

sexuell äventyrlighet grundas i dålig impulskontroll, av dessa respondenter var 2 män: båda i 

ålderskategorin 61-70 år. Den kvinna som svarat att hon instämde var mellan 51-60 år. Frågan 

är om det går att generalisera utifrån denna låga svarsfrekvens. Svaret Vet ej tyder på att 

respondenterna är osäkra, inte förstått frågan alternativt inte vill generalisera. Om innebörden 

av Vet ej-svaren är att respondenterna är osäkra skulle detta kunna tolkas som om att dessa 

respondenter ändå överväger att sexuell äventyrlighet hör ihop med dålig impulskontroll.  



Dahlén K. & Ålander J.
Mittuniversitetet 2008

34

Att ha specialintressen är vanligare för män/pojkar än för kvinnor/flickor (10)

Vid påståendet svarade störst del av respondenterna, 69,9 % (n=16) att de instämde. 13 % 

(n=3) svarade att de inte instämde, medan 17,4 % (n=4) svarade att de inte visste. I 

förhållande till kapitlet om Aspergers syndrom (kap. 5.1) går det att utläsa att majoriteten av 

respondenternas uppfattning om specialintressen i förhållande till kön är ganska stereotypt. En 

tolkning skulle kunna vara att det är svårare att upptäcka flickors specialintressen eftersom de 

inte alltid uppmärksammas på samma sätt i skolan eller av omgivningen i stort. Kanske tesen 

kring mödrars uppmärksamhet av flickor i förhållande till pojkar, vilken presenterades i 

kapitel 5.2 om borderline, går att applicera även här. Föreställningar kring vad ett 

specialintresse är spelar troligtvis också in, där specialintressen oftare förknippas med 

exempelvis pojkars extrema fascination för bilar snarare än flickors besatthet av hästar. 

Påstående 10 (Specialintressen är vanligare hos män/pojkar) i relation till påstående 13 

(Flickor/kvinnor har lika lätt som pojkar/män att få diagnosen Aspergers syndrom)

Specialintressen Aspergers syndrom

Instämmer Instämmer inte Vet ej Totalt

Instämmer 0 (0 %) 13 (81,3 %) 3 (50 %) 16 (69,6 %)

Instämmer inte 1 (100 %) 2 (12,5 %) 0 (0 %) 3 (13 %)

Vet ej 0 (0 %) 1 (6,3 %) 3 (50 %) 4 (17,4 %)

Totalt 1 (100 %) 16 (100 %) 6 (100 %) 23 (100 %)

Tabell 2. Korstabell mellan påstående 10 och 13.

Vad gäller sambandet mellan påståendevariablerna specialintressen (10) och Aspergers 

syndrom (13) visade resultatet att en stor del av de respondenter som instämt i att det är 

vanligare för män/pojkar att ha specialintressen inte instämde i att flickor/kvinnor har lika lätt 

för att få diagnosen Aspergers syndrom. Detta samband är signifikant (p=0,029). Man anser 

alltså att Aspergers syndrom lättare appliceras på män/pojkar vilket då stämmer i förhållande 

till påståendet om specialintressen. Visserligen är specialintressen endast ett kriterium för 

Aspergers syndrom men det är ofta just detta kriterium som förknippas med diagnosen. 
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DSM-IV är generellt sett ett könsneutralt diagnostiseringsinstrument (12)

Antal Procent
Instämmer 5 21,7
Instämmer inte 12 52,2
Vet ej 6 26,1
Totalt 23 100,0

Tabell 3. Svarsfördelning för påstående 12.

Vid påståendet kring DSM-IV:s könsneutralitet svarade en majoritet av respondenterna att 

DSM-IV inte är könsneutralt. Detta är intressant eftersom DSM-IV:s diagnoser skall kunna 

appliceras oavsett kön och manualen ses som könsneutral. Det torde då ställa väldigt höga 

krav på den professionelle att trots manualens intentioner ha en medvetenhet gällande 

förutsättningar för respektive kön i samband med olika diagnoser. Utgången av ett icke-

könsneutralt instrument borde bli att kvinnor respektive män har olika villkor för att få en 

korrekt ställd diagnos. 

Flickor/kvinnor har lika lätt som pojkar/män att få diagnosen Aspergers syndrom (13)

Vid påståendet att flickor har lika lätt som pojkar för att få diagnosen Aspergers syndrom

svarade 69,6 % (n=16) att de inte instämde. Ett stort antal av respondenterna anser alltså att 

det finns en större diagnostiseringsbenägenhet vad gäller pojkar som uppvisar symtom för 

diagnosen alternativt att pojkar i högre grad uppvisar symtomen. Huruvida respondenterna 

anser detta bero på biologiska eller sociologiska förklaringar framgår inte av enkäten i stort, 

men några av respondenterna valde att kommentera just denna fråga. En av respondenterna 

menade att fler pojkar/män har Aspergerproblematik. En annan respondent ansåg att flickor 

som uppfyller kriterierna för Aspergers syndrom har lika lätt för att få diagnosen men att de i 

mindre grad uppfyller kriterierna såsom de är formulerade. Sistnämnde respondent 

diskuterade också kort huruvida kvinnligt kön (biologiskt) är ett ”skydd” mot Asperger i viss 

mån eller om det är kriterierna som behöver förändras. 
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Män/pojkar har lika lätt som kvinnor/flickor att få diagnosen Borderline 

personlighetsstörning (14)

Svarsfördelningen kring detta påstående ser exakt likadant ut som för påståendet kring 

Aspergers syndrom. 69,6 % (n=16) svarade att de inte instämde, 4,3 % instämde (n=1) och 

26,1 % (n=6) svarade vet ej. Respondenterna är alltså i ganska hög grad medvetna om att fler 

kvinnor än män får diagnosen borderline. En respondent kommenterade på följande sätt:

”Symtom yttrar sig ju i en social kontext, och eftersom samhället ser på/bemöter män och kvinnor olika 
kan man tänka sig att symtombilden kan se olika ut (precis som den kan göra inom gruppen män 
respektive kvinnor). DSM-IV är på det sättet könsneutralt men det innebär ju ändå att fler kvinnor får 
t.ex. diagnosen borderline, men den diagnosen går ju att sätta även på män som uppfyller symtombilden 
och därmed kriterierna.”

Kommentaren visar ganska tydligt på en gruppering av män och kvinnor där individer 

tillhörande respektive grupp generellt anses ha mest gemensamt med övriga individer i den 

specifika gruppen (kvinnor/män). Dock påvisar kommentaren att denna gruppering inte 

nödvändigtvis behöver ha biologiska orsaker utan att den snarare grundas i sociala och 

kulturella strukturer.

Påstående 12 (DSM-IV är generellt sett ett könsneutralt diagnostiseringsinstrument) i 

relation till påstående 14 (män/pojkar har lika lätt som kvinnor/flickor att få diagnosen 

borderline personlighetsstörning)

DSM-IV könsneutralitet Borderline personlighetsstörning

Instämmer Instämmer inte Vet ej Totalt

Instämmer 0 (0 %) 2 (12,5 %) 3 (50 %) 5 (21,7%)

Instämmer inte 0 (0 %) 12 (75 %) 0 (0 %) 12 (52,2%)

Vet ej 1 (100 %) 2 (12,5 %) 3 (50 %) 6 (26,1%)

Totalt 1 (100 %) 16 (100 %) 6 (100 %) 23 (100%)

Tabell 4. Korstabell mellan påstående 12 och 14.

I tabell 5 går att utläsa ett signifikant samband (p= 0,002) mellan DSM-IV:s könsneutralitet

(12) och att män har lika lätt som kvinnor/flickor att få diagnosen borderline (14). Samtliga 

respondenter som inte ansåg DSM-IV vara könsneutralt ansåg också att män inte lika lätt som 
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kvinnor får en borderlinediagnos. En spontan tanke inför detta resultat är huruvida detta tas i 

beräkning vid ställandet av framför allt borderlinediagnoser. 

Påstående 13 (flickor/kvinnor har lika lätt som pojkar/män att få diagnosen Aspergers 

syndrom) i relation till påstående 14 (män/pojkar har lika lätt som kvinnor/flickor att få 

diagnosen borderline personlighetsstörning)

Aspergers syndrom Borderline personlighetsstörning

Instämmer Instämmer inte Vet ej Totalt

Instämmer 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (16,7 %) 1 (4,3 %)

Instämmer inte 1 (100 %) 15 (93,8 %) 0 (0 %) 16 (69,6 %)

Vet ej 0 (0 %) 1 (6,3 %) 5 (83,3 %) 6 (26,1 %)

Totalt 1 (100 %) 16 (100 %) 6 (100 %) 23 (100 %)

Tabell 5. Korstabell mellan påstående 13 och 14.

Det finns ett signifikant samband (p=0,000) mellan påståendena att diagnosen Aspergers

syndrom är lika lätt att få för flickor/kvinnor som för pojkar/män och att män/pojkar får 

diagnosen borderline i samma utsträckning som kvinnor/flickor. Av de 16 respondenter som 

inte instämde i att män lika lätt kunde få en borderlinediagnos som kvinnor svarade 15 (93,8 

%) av dessa att det inte var lika lätt för flickor som för pojkar att få en Aspergers syndrom-

diagnos. Detta visar tydligt på en medvetenhet om den ojämna könsfördelningen inom 

diagnoserna. Som kommentarer tidigare visat har respondenterna haft både mer biologiska 

och sociologiska förklaringsmodeller till detta. Intressant är att de kommentarer som rörde 

Aspergers syndrom var av mer biologisk förklaringskaraktär än vad gällde borderline. Kanske 

är det så att Aspergers syndrom räknas som en mer statisk diagnos medan borderline är 

dynamisk och därmed lite mer godtycklig som diagnos. Detta visar också på att klinikers 

uppfattning om olika typer av diagnoser skiljer beroende på diagnos, där en 

personlighetsstörning skulle kunna tolkas som mer känslig för individuella klinikers påverkan. 
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7. DISKUSSION

Syftet med studien var att undersöka genusstrukturers påverkan på psykiatrisk diagnostisering 

utifrån klassificeringssystemet DSM-IV. Med syftet tillkom två frågeställningar rörande 

huruvida det överhuvudtaget är möjligt att utforma könsneutrala diagnoskriterier då 

diagnoserna ställs av individer som själva påverkas av genusstrukturer och normer, samt att 

undersöka varför könsfördelningen är så ojämn främst vad gäller diagnoserna Aspergers 

syndrom och borderline personlighetsstörning. Undersökningen visar att det finns frågetecken 

kring hur könsneutralt DSM-IV faktiskt är. Många verksamma psykologer i Östersund anser

inte DSM-IV vara ett könsneutralt bedömningsinstrument.  De tycker heller inte att flickor har 

lika lätt som pojkar att få diagnosen Aspergers syndrom. Huruvida det beror på biologiska 

eller sociologiska orsaker är osäkert då vi fått exempel på båda fallen i respondenternas 

kommentarer. En av respondenterna säger att könet kvinna skulle kunna vara ett skydd mot 

Aspergers syndrom, dock framgår det inte om hon menar att det är socialt eller biologiskt 

betingat. Att män/pojkar inte får borderline personlighetsstörning i samma utsträckning som 

kvinnor/flickor höll de flesta av respondenterna med om, dock ger man här i större 

utsträckning sociologiska orsaksförklaringar än vid diagnosen Aspergers syndrom. En fråga 

man kan ställa sig är om vi har en större tendens att ge sociologiska orsaksförklaringar när det 

främst är kvinnor som diagnostiseras? Finns det en tydligare sammankoppling mellan män 

och biologiska faktorer? Denna sammankoppling kan härledas till det görande av kön vi enligt 

Butler alla deltar i. Kvinnor som grupp anses ofta som psykiskt svagare än män vilket i sin tur 

borde leda till en uppfattning om att kvinnor lättare påverkas av sociala faktorer. 

Föreställningar om män som starka och äventyrslystna av naturen är en del av vår kultur: 

männen ska beskydda och vakta medan kvinnors omsorgsförmåga ofta är deras viktigaste 

egenskap. I studien har vi kunnat se att det finns tydliga skillnader mellan Aspergerdiagnosen 

och borderlinediagnosen. Som diskuterats i analysen kanske det finns en uppfattning om att 

Aspergers syndrom är en mer stabil och reliabel diagnos än borderline vilket förklarar 

skillnaderna mellan biologiska och sociologiska förklaringar i respondenternas kommentarer. 

Intressant vore att undersöka detta djupare och se om skillnaderna i synen på diagnoserna kan 

ha med genus att göra. Kan det vara så att borderline just utifrån att det är en ”kvinnodiagnos” 

anses som mindre pålitlig och säker? Eller är det så att kvinnor får denna diagnos i högre grad 

utifrån en överskattning av social påverkan just vad gäller kvinnor? 
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I resultatdelen kunde vi utläsa att de psykologer som i större utsträckning tyckte att DSM-IV 

inte var könsneutralt ansåg att män hade svårare än kvinnor att få en borderlinediagnos, det 

vill säga att kliniker hellre ställer diagnosen BPS på kvinnor. De svar vi erhållit från 

psykologerna vad gäller kvinnors och mäns möjligheter att få någon av de undersökta

diagnoserna tyder på att det finns en medvetenhet kring den ojämna könsfördelningen inom 

dessa diagnoser. Frågan är vad som görs med denna medvetenhet: kritiseras och ifrågasätts de 

kriterier enligt vilka man ställer diagnos? Eller använder man sig av denna medvetenhet i den 

övriga diagnostiseringsprocessen? Sjödahl (se kap. 4) visar på att själva processen mellan 

psykolog och patient är känslig för den professionelles tidigare erfarenheter och emotioner 

liksom dennes tidigare erfarenhet kring samhälleliga trender, klichéer eller stereotyper. Likaså 

visar forskningsresultat att kliniker ofta håller sig med skilda uppfattningar om vad som skall 

menas med psykisk hälsa beroende på om den som bedöms är man eller kvinna.

Kanske är det så att i takt med att forskning kring könsskillnader fått allt större genomslag har 

även forskning och medvetenhet kring kvinnor vad gäller exempelvis Aspergers syndrom 

ökat. Men om vi ska tro kritiker till könsskillnadsforskning läggs bara den nya kunskapen om 

kvinnor till redan existerande kunskap om män, vilket då kan göra att man i första hand 

uppmärksammar skillnaderna mellan könen, snarare än likheterna, och sedan förklarar dessa 

utifrån biologi. Om det är så blir forskningen fortfarande i hög grad ett upprätthållande system 

för könsskillnader, även om kvinnor uppmärksammas mer. Det är just detta som Butler och 

genusforskningen kritiserar, forskningen måste bättre uppmärksamma strukturella 

förklaringar till olikheter mellan könen. Det är självklart att kvinnor och män ses som olika

när vi genom hela livet leds in i processer där vi lär oss hur olika de två könen är och skall 

vara. Eftersom vissa diagnoskriterier är stereotypt utformade utifrån kön bör det också bli 

lättare för det könet som stämmer mer in på beskrivningen att få diagnosen. Även om vissa 

handlingar eller beteenden också existerar hos det andra könet så uppmärksammas det kanske 

inte på samma sätt. Det har förts en ganska het debatt om huruvida fler flickor borde få 

autismspektrumdiagnoser, men debatten om att fler män/pojkar bör få en borderlinediagnos 

istället för exempelvis straff och antisocial personlighetsstörning lyser med sin frånvaro. 

Genusforskningen fokuserar inte ensidigt på skillnader mellan könen utan ifrågasätter bättre 

redan existerande forskning. Troligt är att helt ny forskning behövs för att utforma nya

könsneutrala kriterier. Genom att bättre uppmärksamma och ifrågasätta sättet vi gör och tolkar 

kön på, ges bättre förutsättningar för att den enskilde individen ska uppmärksammas.
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De hinder vi stött på i form av interna bortfall är värda att diskuteras: några av respondenterna

har haft svårt för att svara på en enkät som utgår från generaliseringar, såväl vad gäller 

diagnoser i stort men också gällande genus. Detta blir ganska paradoxalt då diagnoskriterier i 

sig är ganska grovt generaliserande. Visst är det så att en diagnos inte sätts enbart utifrån 

DSM-IV:s eller ICD-10:s kriterier, men diagnosmanualerna är ändå en slags grundpelare för 

den moderna psykiatriska diagnostiken. De generaliseringar vi bett om var tänkta att baseras 

på den enskilde psykologens upplevelser, kunskap och erfarenheter men i några fall har 

psykologerna valt att inte svara på enkäten men däremot lämna in kommentarer kring 

generaliseringarna och ifrågasättande av hur och varför deras generaliseringar skulle ge oss en 

bild av diagnostisering. Å ena sidan kan man se på motstånd till generaliseringar som positivt 

eftersom det någonstans representerar just det vi ifrågasätter: att generella normer och 

strukturellt färgade tankesätt skulle vara avgörande för individers rätt till goda livsvillkor och 

adekvat stöd och hjälp. Å andra sidan kan motviljan också visa på (1) en slags dubbelmoral 

och (2) rädsla inför att bli kritiserad. Dubbelmoral (1) då generaliseringar accepteras så länge 

de är strukturellt inbyggda i det system man använder sig av, men då systemet ifrågasätts är 

inte längre generaliseringar acceptabelt. Kritik (2) på så sätt att vår undersökning präglats av 

en nyfikenhet inför enskilda psykologers tankar och erfarenheter kring specifika 

genusrelaterade fenomen, vilket skulle kunna tolkas som om att vi kritiserar psykologyrket i 

sig och psykologers förmåga att frigöra sig från stereotypiskt tänkande. Emellertid är vår 

kritik snarare riktad mot diagnossystemet och de strukturer som byggts upp i samhället kring 

diagnoser och genus, inte mot psykologer som individer eller grupp. Att förvänta sig att 

människor utifrån sin profession skulle kunna frigöra sig helt och hållet från normtänkande 

och könsstereotypa strukturer skulle vara orimligt och framför allt orättvist. Däremot kanske 

den makt och det ansvar som tillfogats psykologyrket som profession bör diskuteras. Liksom 

Foucaults ifrågasättande av läkarkårens suveränitet och maktfullkomlighet bör detta kanske 

diskuteras kring fler yrkeskategorier. Yrket som psykolog är relativt nytt och de flesta skulle 

nog i dagens samhälle inte se på psykologer på samma sätt som antyds om läkare i Foucaults 

vansinnesanalys. Beaktas bör den enskilde psykologens vikt i en individs liv, såväl vad gäller 

maktutövning via diagnoser såsom vid inverkan under terapeutiska relationer. Detta går 

givetvis att applicera på andra yrkeskårer också, i synnerhet socionomer som arbetar med 

myndighetsutövning, men då det gäller psykiatriska diagnoser och kategoriserande av de 

vansinniga, de avvikande, är det främst psykologer som definierar och verkställer dessa 

kategoriseringar. Det som är viktigt att ha i åtanke är dock att psykologerna, och även andra 
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professioner, agerar verktyg snarare än särskiljer i egensyfte: de diagnostiseringsprocesser 

som framställts i samhället är produkter av såväl historisk som nutidsorienterad påverkan.

Diagnostiken skulle kunna ses som en symbol för behovet av att vara normal, för att passa in. 

Normalitetsbehovet i sin tur behöver, som Foucault påtalar, definiera och avvisa det otillåtna 

och det icke-normala för att kunna upprätthålla sin essens. Utan det avvikande finns inte det 

normala och tvärtom. På samma sätt kan Butlers teorier kring görande av kön tolkas som ett 

behov av motpoler för att skapa och upprätthålla normer. Kanske behövs en borderlinediagnos 

för kvinnor och en antisocial personlighetsstörning för män för att upprätthålla dessa motpoler 

och normer.

Vid en närmare titt på de diagnoskriterier som borderline bygger på är det ganska lätt att ställa 

frågor utifrån genusföreställningar. Om en man, framför allt vid ung ålder, kör vårdslöst i 

trafiken räknas det väl snarare som något normalt än avvikande. Men hur är det om en kvinna, 

oavsett ålder, gör detsamma? Vi tror att det generellt sett ifrågasätts betydligt mer. Detsamma 

gäller sexuell äventyrlighet. Att sexuell äventyrlighet dessutom klassas som något impulsstyrt, 

i kombination med den övervägande grupp borderlinediagnostiserade kvinnor, tyder på att 

kvinnors promiskuitet ses som något avvikande och destruktivt. Skulle sexuell äventyrlighet 

appliceras på en man är det troligt att han snarare skulle få en uppskattande dunk i ryggen än 

en diagnos. Det blir i dessa kriterier tydligt att gamla strukturer, traditioner och könsmönster 

lever kvar i dagens samhälle. Klichéer om kvinnor och män får liv genom diagnoser. Givetvis 

är det inte så att kliniker enbart tittar på dessa stereotypa kriterier utan som diagnosmanualen 

påpekar måste minst fem av kriterierna uppfyllas. Dessutom inrymmer 

diagnostiseringsprocessen mer än endast DSM-IV, men faktum kvarstår att manualen som är 

så pass vedertagen ändå speglar dessa stereotyper. Detta torde påverka och någonstans sätta 

tonen för vad som är accepterat och inte. 

Att vi i dagens samhälle tydligt förknippar vissa beteenden med vad som är manligt 

respektive kvinnligt visar såväl resultatet som arbetets teoretiska avgränsning på. Butler visar 

tydligt att vi redan från födseln tvingas in i de psykologiska och sociala processer som lär oss 

hur vi ska vara för att uppfattas som normala. Genom de performativa handlingarna 

vidmakthålls ständigt två biologiska kön som kulturellt och socialt tillskrivs specifika 

karaktärsdrag. Könet blir i den heterosexuella matrisen beroende av det som tolkas som 

biologiskt naturligt och kan därmed inte ta sig vilka uttryck som helst utan att uppfattas som 
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avvikande från det normala. Med utgångspunkt i queerteorin och Butlers resonemang bör vi 

för att nå en förändring göra uppror mot rådande maktstrukturer. Detta kan vi göra genom

subversiva handlingar som utmanar rådande sanningar. En sådan subversiv handling skulle 

inom den psykiatriska diagnostiken kunna vara att ifrågasätta rådande diagnoskriterier samt 

att främja klinikers skärskådande av sina egna värderingar. Det är tydligt att det behövs vidare 

forskning inom såväl DSM-IV:s utformande såsom inom den forskning som görs på 

diagnoserna i sig i förhållande till genus. Flickor med Asperger-symtom behöver samma stöd 

som pojkar, precis som män med borderlinesymtom behöver samma hjälpinsatser och 

förståelse som kvinnor med borderline. I ett optimalt samhälle skulle dock inte diagnoser 

behövas överhuvudtaget utan individer skulle kunna få stöd och förståelse oavsett om de har 

en diagnos eller ej. Emellertid har vi inte kommit dit ännu, vilket gör att forskningen vilka 

stödinsatser baseras på måste utvecklas och anpassas till människors olikheter och 

individuella behov.
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BILAGA 1: Enkät 

Enkät – psykiatrisk diagnostik

Kön: Man Kvinna

Ålder: 20-30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år 61-70 år

1. Arbetar du i huvudsak med barn/ungdomar eller vuxna?

Barn/ungdomar Vuxna

2. Hur länge har du varit legitimerad psykolog?

>1 år 1-5 år 5-10 år 10 år< Jag är PTP-psykolog

3. Hur många års erfarenhet har du av att arbeta med DSM-IV?

>1 år 1-5 år 5-10 år 10 år< Ingen erfarenhet alls

Nedan följer ett antal påståenden. Ringa in det alternativ Du tycker passar bäst.

4. Affektiv instabilitet är vanligare hos kvinnor/flickor än hos män/pojkar.

Instämmer Instämmer inte Vet ej

5. Sexuell äventyrlighet grundas i dålig impulskontroll.

Instämmer Instämmer inte Vet ej

6. Män/pojkar är mer aggressiva och har lättare för att känna intensiv vrede än kvinnor/flickor.

Instämmer Instämmer inte Vet ej
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7. Att köra bil påverkad eller vårdslöst är mer socialt accepterat för män än för kvinnor.

Instämmer Instämmer inte Vet ej

8. Självskadebeteende och suicidhot är mer typiskt för kvinnor/flickor än män/pojkar.

Instämmer Instämmer inte Vet ej

9. Kvinnor/flickor har generellt sett lättare att anpassa sig till och uppfatta sociala 
umgängessignaler än män/pojkar.

Instämmer Instämmer inte Vet ej

10. Att ha specialintressen är vanligare för män/pojkar än för kvinnor/flickor.

Instämmer Instämmer inte Vet ej

11. Män/pojkar är mer sårbara för miljöbetingad påverkan än kvinnor/flickor.

Instämmer Instämmer inte Vet ej

12. DSM-IV är generellt sett ett könsneutralt diagnostiseringsinstrument.

Instämmer Instämmer inte Vet ej

13. Flickor/kvinnor har lika lätt som pojkar/män att få diagnosen Aspergers syndrom.

Instämmer Instämmer inte Vet ej

14. Män/pojkar har lika lätt som kvinnor/flickor att få diagnosen Borderline 
personlighetsstörning.

Instämmer Instämmer inte Vet ej
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BILAGA 2: Missivbrev

Enkät – psykiatrisk diagnostik

Vi är två socionomstuderande vid Mittuniversitet i Östersund som skriver vår C-uppsats om 
psykiatrisk diagnostisering, främst utifrån diagnosmanualen DSM-IV. Inför kommande upplaga av 
DSM-manualen tycker vi att det kan vara intressant att undersöka hur den nuvarande versionen ser 
ut och framför allt undersöka de kriterier vilka diagnoser baseras på. 

Vi har full förståelse för att diagnostisering inte bara handlar om att läsa i en manual och sedan 
bestämma vilken diagnos som skall sättas, utan att det finns flertalet faktorer som spelar in i en 
diagnostiseringsprocess. Däremot har vi valt att fokusera på just DSM-IV i vår enkät för att möjliggöra 
en mer strukturerad metod men också för att manualen, som vi uppfattat det, är en viktig 
grundpelare i den psykiatriska diagnostiken. De påståenden som ställs i enkäten är direkt relaterade 
till två diagnosers kriterier: Aspergers syndrom och borderline personlighetsstörning. Enkätens syfte 
är främst att undersöka dessa kriterier i förhållande till uppfattningar om genus utifrån Er kunskap 
och erfarenhet.

Undersökningen utförs bland psykologer på flera instanser där psykiatrisk diagnostisering 
förekommer samt bland psykologstuderande. Resultatet hanteras konfidentiellt och ingen av oss 
som arbetar med undersökningen kommer att veta vem som svarat vad. Svaren kommer att 
sammanställas i form av statistiska tabeller och inget enskilt svar kommer att kunna utläsas.

Om Du har några frågor kring enkäten eller är intresserad av slutresultatet är Du välkommen att 
kontakta oss via mail eller telefon. Tack för Din medverkan!

Kontaktuppgifter:

Karolin Dahlén
kada9901@student.miun.se
Tfn: 073 502 15 65

Jonna Ålander
joal0506@student.miun.se
Tfn: 070 329 14 07
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BILAGA 3: Frekvenstabeller över samtliga enkätfrågor

Kön – man eller kvinna

Antal Procent

Man 8 34,8

Kvinna 15 65,2

Totalt 23 100,0

Ålder

Antal Procent

20-30 5 21,7

31-40 4 17,4

41-50 2 8,7

51-60 8 34,8

61-70 4 17,4

Totalt 23 100,0

1. Arbete med i huvudsak barn/ungdomar eller vuxna

Antal Procent

Barn/ungdomar 14 60,9

Vuxna 9 39,1

Totalt 23 100,0

2. Tid som legitimerad psykolog: >1 år, 1-5 år, 5-10 år, <10 år, PTP-psykolog

Antal Procent

>1 år 4 17,4

1-5 år 2 8,7

5-10 år 3 13,0

<10 år 13 56,5

PTP 1 4,3

Totalt 23 100,0
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3. Antal års erfarenhet, arbete med DSM-IV: >1 år, 1-5 år, 5-10 år, <10 år, ingen 

erfarenhet

Antal Procent

>1 år 1 4,3

1-5 år 5 21,7

5-10 år 6 26,1

<10 år 9 39,1

Ingen 2 8,7

Totalt 23 100,0

4. Affektiv instabilitet är vanligare hos kvinnor/flickor än hos män/pojkar

Antal Procent

instämmer 4 17,4

instämmer inte 13 56,5

vet ej 6 26,1

Totalt 23 100,0

5. Sexuell äventyrlighet grundas i dålig impulskontroll

Antal Procent

instämmer 3 13,0

instämmer inte 16 69,6

vet ej 4 17,4

Totalt 23 100,0

6. Män/pojkar är mer aggressiva och har lättare för att känna intensiv vrede än 

kvinnor/flickor

Antal Procent

instämmer 11 47,8

instämmer inte 7 30,4

vet ej 5 21,7

Totalt 23 100,0
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7. Att köra bil påverkad eller vårdslöst är mer socialt accepterat för män än för 

kvinnor

Antal Procent

instämmer 6 26,1

instämmer inte 13 56,5

vet ej 4 17,4

Totalt 23 100,0

8. Självskadebeteende och suicidhot är mer typiskt för kvinnor/flickor än män/pojkar

Antal Procent

instämmer 12 52,2

instämmer inte 8 34,8

vet ej 3 13,0

Totalt 23 100,0

9. Kvinnor/flickor har generellt sett lättare att anpassa sig till och uppfatta sociala 

umgängessignaler än män/pojkar

Antal Procent

instämmer 8 34,8

instämmer inte 9 39,1

vet ej 6 26,1

Totalt 23 100,0

10.Att ha specialintressen är vanligare för män/pojkar än för kvinnor/flickor

Antal Procent

instämmer 16 69,6

instämmer inte 3 13,0

vet ej 4 17,4

Totaltt 23 100,0

11.Män/pojkar är mer sårbara för miljöbetingad påverkan än kvinnor/flickor

Antal Procent

instämmer 1 4,3

instämmer inte 17 73,9

vet ej 5 21,7

Totalt 23 100,0
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12.DSM-IV är generellt sett ett könsneutralt diagnostiseringsinstrument

Antal Procent

instämmer 5 21,7

instämmer inte 12 52,2

vet ej 6 26,1

Totalt 23 100,0

13.Flickor/kvinnor har lika lätt som pojkar/män att få diagnosen Aspergers syndrom

Antal Procent

instämmer 1 4,3

instämmer inte 16 69,6

vet ej 6 26,1

Totalt 23 100,0

14.Män/pojkar har lika lätt som kvinnor/flickor att få diagnosen Borderline 

personlighetsstörning

Antal Procent

instämmer 1 4,3

instämmer inte 16 69,6

vet ej 6 26,1

Totalt 23 100,0
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BILAGA 4: Korstabeller

Påstående 10 och 13: tabell 2

Specialintressen * Aspergers syndrom Crosstabulation

Aspergers syndrom

Totalinstämmer
instämmer 

inte vet ej
Specialintressen instämmer Count 0 13 3 16

% within Aspergers 
syndrom ,0% 81,3% 50,0% 69,6%

instämmer inte Count 1 2 0 3
% within Aspergers 
syndrom 100,0% 12,5% ,0% 13,0%

vet ej Count 0 1 3 4
% within Aspergers 
syndrom ,0% 6,3% 50,0% 17,4%

Total Count 1 16 6 23
% within Aspergers 
syndrom 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)
Exact Sig. 
(2-sided)

Exact Sig. 
(1-sided)

Point 
Probability

Pearson Chi-Square 12,908(a) 4 ,012 ,014
Likelihood Ratio 10,249 4 ,036 ,031
Fisher's Exact Test 9,174 ,029
Linear-by-Linear 
Association

1,843(b) 1 ,175 ,202 ,139 ,086

N of Valid Cases
23

a  8 cells (88,9%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,13.
b  The standardized statistic is 1,358.
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Påstående 12 och 14: tabell 4

DSM-IV könsneutralitet * Borderline Crosstabulation

Borderline

Totalinstämmer
instämmer 

inte vet ej
DSM-IV 
könsneutralitet

instämmer Count 0 2 3 5
% within Borderline ,0% 12,5% 50,0% 21,7%

instämmer inte Count 0 12 0 12
% within Borderline ,0% 75,0% ,0% 52,2%

vet ej Count 1 2 3 6
% within Borderline 100,0% 12,5% 50,0% 26,1%

Total Count 1 16 6 23
% within Borderline 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)
Exact Sig. 
(2-sided)

Exact Sig. 
(1-sided)

Point 
Probability

Pearson Chi-Square 12,842(a) 4 ,012 ,003
Likelihood Ratio 15,142 4 ,004 ,002
Fisher's Exact Test 12,749 ,002
Linear-by-Linear 
Association

,503(b) 1 ,478 ,572 ,341 ,180

N of Valid Cases
23

a  8 cells (88,9%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,22.
b  The standardized statistic is -,709.
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Påstående 13 och 14: tabell 5

Aspergers syndrom * Borderline Crosstabulation

Borderline

Totalinstämmer
instämmer 

inte vet ej
Aspergers 
syndrom

instämmer Count 0 0 1 1
% within Borderline ,0% ,0% 16,7% 4,3%

instämmer inte Count 1 15 0 16
% within Borderline 100,0% 93,8% ,0% 69,6%

vet ej Count 0 1 5 6
% within Borderline ,0% 6,3% 83,3% 26,1%

Total Count 1 16 6 23
% within Borderline 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)
Exact Sig. 
(2-sided)

Exact Sig. 
(1-sided)

Point 
Probability

Pearson Chi-Square 18,697(a) 4 ,001 ,044
Likelihood Ratio 21,121 4 ,000 ,000
Fisher's Exact Test 19,057 ,000
Linear-by-Linear 
Association

5,339(b) 1 ,021 ,039 ,023 ,021

N of Valid Cases
23

a  8 cells (88,9%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,04.
b  The standardized statistic is 2,311.


