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Sammanfattning  
Syftet med studien var att med kvalitativ metod försöka förstå hur individer med 
Aspergers syndrom förhåller sig till sin diagnos och sin funktionsnedsättning i sin 
blogg. I en ambition att nå ett inifrånperspektiv kom bloggtexter att analyseras 
enligt en tolkande fenomenologisk ansats (IPA). Stor vikt har lagts vid att förhålla 
sig till etiska riktlinjer för Internetforskning och att behålla bloggskribenternas 
konfidentialitet. Det senare medförde till exempel att citat från bloggtexterna inte 
förekommer i arbetet. I bloggtexterna har dels tre mer genomgående teman 
utkristalliserats. Dessa är diagnosen Aspergers syndrom, kompenserandet för 
funktionsnedsättningen och bloggandet i sig. Dels har tre mer komplexa och 
övergripande teman identifierats som dessutom kan utgöra tre olika blickar till 
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Aspergern och individens blick hanterar individens konst att vara normal.  
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Reclaim Aspergern! 
Hur individer med Aspergers syndrom förhåller sig till  
sin diagnos och sin funktionsnedsättning i sin blogg. 

1 INLEDNING 
Aspergers syndrom är en diagnos det talas allt mer om i samhället. Fler och 
fler individer gör också sin röst hörd via allehanda former av sociala medier, 
så även individer med Aspergers syndrom. Som pedagoger verksamma inom 
skolans värld möter vi och handleder ett ökat antal individer med denna 
funktionsnedsättning. Vi har personlig erfarenhet av elever med Aspergers 
syndrom både i ordinarie klasser, på högstadie- och gymnasienivå, och i mer 
specialutformade gymnasieklasser. I våra kontakter och vårt arbete med dessa 
individer har en nyfikenhet växt fram. Frågor har väckts om hur individerna 
själva upplever sin diagnos och ser på sin funktionsnedsättning. För många av 
de individer med Aspergers syndrom som vi möter är diagnostiseringen i sig 
en mycket påtaglig och påfrestande situation. Processen att få en diagnos 
upplevs ofta, hos dem vi mött, som både arbetsam och utvecklande. 
Funderingar kring hur individer med diagnosen förhåller sig till sin 
funktionsnedsättning i sitt dagliga liv har väckts hos oss och vid läsningen av 
Larsson Abbads avhandling (2007) stärktes denna nyfikenhet. Larsson Abbad 
(2007) har via intervjuer försökt fånga upplevelsen av livssituationen hos 
några individer med Aspergers syndrom.  
 

Undersökningar med ett uttalat inifrånperspektiv gällande individer med 
Aspergers syndrom är fortfarande få till antalet (Clarke & van Amerom, 2008; 
Järviniemi, 2008; Larsson Abbad, 2007), något som vi anser motiverar fler 
kvalitativa studier med ett sådant perspektiv. Då många individer med 
Aspergers syndrom kan ha svårt med social interaktion i direkta möten med 
andra (Attwood, 2008; Larsson Abbad, 2007) blev för oss ett spännande och 
innovativt alternativ att närma oss dessa individer via bloggar. Vi menar att 
bloggen möjligen kan avlasta individen från de eventuella ansträngningar som 
en direktkontakt kan innebära, speciellt påtagliga hos individer med 
Aspergers syndrom (Attwood 2008), och fånga dimensioner i individens 
uttryck som inte nödvändigtvis nås via en traditionell intervjusituation. Att 
studera bloggar har dock inneburit nya utmaningar och en hel mängd 
metodmässiga problem. Lite av forskarvärldens "vilda västern" verkar råda 
när det gäller etiska regler kring forskning på Internet. Uppmärksammandet 
av detta har inneburit ett ökat fokus på metodproblematiken i uppsatsen och 
några relativt hårda etiska gränsdragningar.  
 
Bloggar och bloggande är ett relativt nytt och snabbt växande fenomen. År 
1998 fanns endast en handfull bloggar, men framför allt med bloggtjänster 
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som Blogger, en gratistjänst för skapande av bloggar (se: www.blogger.com), 
kom bloggandet att växa lavinartat. Tjänster som Blogger gjorde att inte 
enbart individer med kunskaper om programmering enkelt kunde publicera 
texter på Internet. Redan i september 2000 fanns tusentals bloggar, i alla 
möjliga ämnen, att läsa (Blood, 2002b). Under det först kvartalet av 2008 
använde till exempel 32 procent av Sveriges befolkning i åldern 16-74 
Internet till att läsa bloggar och 5 procent av samma grupp använde dessutom 
nätet för att skapa och underhålla bloggar. Det senare motsvarade 325 980 
individer i Sverige. 23 procent av befolkningen under 34 år (motsvarar 257 
115 individer) skapade och underhöll bloggar år 2008 men inte ens 10 000 
individer över 55 års ålder gjorde det samma, vilket inte ens motsvarar 1 
procent av befolkningen (SCB 2009). Siffrorna ovan visar tydligt att även om 
tillgången till Internet idag är relativt väl utbyggd i Sverige är det en liten, ung 
grupp individer som använder Internet för att blogga. Något fler kvinnor än 
män bloggar. 6 procent kvinnor jämfört med 4 procent av männen bloggade 
under det första kvartalet 2008 i Sverige (SCB 2009). En typisk svensk 
bloggskribent är därmed oftast en yngre kvinna.  

1.1 Begreppsdefinitioner 

I arbetet använder vi oss av en del snarlika begrepp synonymt för att få ett 
mer varierat språk. Till exempel används nätet, webben, nätmiljöer och 
Internet synonymt. Med det parallella användandet av begreppen diagnos 
respektive funktionsnedsättning försöker vi brett täcka in det som avses i 
relation till Aspergers syndrom. Vi ser begreppen som delvis kompletterande 
där diagnosen mer syftar på diagnoskriterier och funktionsnedsättningen mer 
syftar på dess praktiska konsekvenser för individen. Vi har dessutom valt att 
använda begreppet funktionsnedsättning snarare än funktionshinder i arbetet, 
då diagnosen inte alltid innebär ett hinder för individen. Termen bloggarna är 
problematisk så till vida att den kan beskriva både personerna som bloggar 
och själva texterna som skrivs i bloggen samt strukturen där i kring. Vi har 
valt att reservera termen bloggarna för individerna som skriver och referera 
till texterna som bloggtexterna eller liknande. Genomgående i arbetet används 
begreppen normal och normalitet, med vilka vi dels åsyftar det vanligaste 
fenomenet eller beteendet i ett visst sammanhang. Detta utan att lägga in en 
värdering om bra eller dåligt. Dessutom åsyftas en mer värderande syn på 
normalitet där avvikelser inte är önskvärda. Denna definition närmar sig 
Goffmans (1972) diskussion kring normalitet och avvikelse, där fokus mer 
ligger på avvikelsen och dess konsekvenser än på det normala. Vidare åsyftas 
med begreppet neurotypisk en personlighetstyp i motsats till den med till 
exempel en neuropsykiatrisk diagnos. I vårt arbete blir således en neurotypisk 
individ alla de som inte har diagnosen Aspergers syndrom.  
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att med kvalitativ metod försöka förstå hur individer 
med Aspergers syndrom förhåller sig till sin diagnos och funktionsnedsättning 
i sin blogg. Vår avsikt är att med ett induktivt arbetssätt och en tolkande 
fenomenologisk ansats söka utröna hur dessa individer i sin vardag 
problematiserar och förhåller sig till sin neuropsykiatriska diagnos på Internet. 
Genom att söka oss till redan existerande texter i bloggar, i stället för att 
själva skapa sammanhanget där svaren ges genom exempelvis intervju, tror vi 
oss komma närmare ett mer vardagligt och faktiskt användande.  
 
Arbetets induktiva angreppssätt har gjort att vi började med en bred 
frågeställning kring bloggarnas syn på sin diagnos och funktionsnedsättning, 
snarare än flera specifika frågeställningar, en frågeställning som sedan under 
arbetets gång utmynnat i flera teman. 
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2 TIDIGARE FORSKNING OCH TEORETISK 
REFERENSRAM 

I detta kapitel kommer tidigare forskning kring Internet som forskningsfält 
och Aspergers syndrom att presenteras. Dessutom presenteras en teoretisk 
referensram till arbetet. Genom uppsatsens induktiva arbetssätt har det mesta 
av den teoretiska referensramen tagits fram under arbetets gång, i relation till 
de resultat vi kommit fram till. Detta är något som fördjupar tolkningen och 
hjälper till att förklara vårt resultat.  

2.1 Internet som forskningsfält 

Daglig tillgång till Internet och en värld av snabb, virtuell kommunikation har 
på kort tid blivit en självklarhet för många i Sverige. Enligt SCB (2009) hade 
90 procent av befolkningen tillgång till datorer i hemmet 2008. Samma år var 
det 86 procent av männen och 81 procent av kvinnorna som dessutom 
använde Internet en gång per vecka eller oftare (SCB 2009). 
 
Forskning via Internet är långt ifrån enkelt. Området utvecklas snabbt och 
förändrar kommunikationen mellan människor. Bloggen, som vi ska studera 
närmare här, uppkom först i mitten av 1990-talet (Våge, Stattin & Nygren, 
2005). Internet är därmed en helt ny arena att forska på och det finns 
fortfarande inga klara etiska riktlinjer kring nätforskning (Buchanan 2009; 
Hudson & Bruckman, 2005; Markham & Baym, 2009; Sveningsson, Lövheim 
& Bergquist, 2003; Sveningsson Elm, 2009). Olika discipliner, akademiska 
miljöer och miljöer på Internet gör egna försök att utforma riktlinjer och råd 
(Frankel & Siang, 1999; ISA 2001; Kraut, Olson, Banaji, Bruckman, Cohen 
& Couper, 2004; Sveningsson Elm, 2009). Även från myndigheter är råden 
och riktlinjerna spretiga och oprecisa (CODEX, 2009; HSFR, 2009; NESH, 
2003; The Respect project, 2004). Därmed ställs extremt höga krav på att 
forskaren själv reflekterar kring sin forskning. Forskningen försöker se nya 
sätt att arbeta på och ifrågasätter traditionella metoder (Kraut et al., 2004; 
Sveningsson et al., 2003). Internet ger samtidigt spännande möjligheter för 
forskare att samla data på nya sätt och undersöka fenomen som kanske annars 
är svårstuderade (Kraut et al., 2004).  

2.1.1 En offentlig eller privat arena? 

Det pågår en livlig, ämnesöverskridande diskussion kring forskning i 
nätmiljöer där den främsta frågan verkar vara huruvida Internet ska ses som 
en privat eller offentlig arena. Detta är något som i sin tur påverkar 
förhållningssättet till det informations- och samtyckeskrav som ställs på 
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vetenskaplig forskning (se HSFR, 2009). Ett sätt att närma sig frågan om 
privat och offentligt är att se till Internetsidornas tillgänglighet (Nygren, 
Olofsson & Ågren, 2000; Roberts, Smith & Pollock, 2004). Då skulle faktorer 
som hur öppen sidan är för allmänheten eller om det krävs någon form av 
registrering eller ett medlemskap, baserat på specifika grunder, vara 
vägledande och fungera som skiljelinje mellan de nätplatser som kan ses som 
offentliga och de som kan ses som privata (Hudson & Bruckman, 2005; 
Sveningsson Elm, 2009). Samtidigt framhävs att det inte går att avgöra graden 
av offentligt och privat utifrån dessa yttre kriterier utan att hänsyn också 
måste tas till hur de individer som skriver på sidorna uppfattar dessa. Trots en 
offentlig karaktär tenderar kommunikationen att vara privat (Roberts et al., 
2004) och det går att se en högre nivå av självutlämnande i nätmiljöer än vad 
som förekommer i direktkontakt människor emellan (Maczewski, Storey & 
Hoskins, 2004). Det förefaller här finnas en skillnad i formell offentlighet och 
upplevelsen av offentlighet (Hudson & Bruckman, 2005; Sveningsson et al., 
2003). Även om en sida är öppen för alla kan individen som nyttjar sidan 
uppleva den som privat (Kraut et al., 2004; Nygren et al., 2000; Roberts et al., 
2004; Sveningsson, 2004; Sveningsson Elm, 2009) och lämna ut detaljerad 
information om det egna privatlivet, en typ av information som särskilt 
förekommer i bloggar (Sveningsson Elm, 2009). Framförallt kan en sida med 
en tämligen liten, stabil skara besökare skapa en privat känsla och individen 
riskerar därmed att avslöja mer om sig själv än i direktkontakt med andra 
(Kraut et al., 2004; Waern, 2001). Det faktum att kommunikation och 
kontakter över nätet inte omedelbart och nödvändigtvis röjer sociala och 
biologiska förhållanden, ger troligen individen en känsla av anonymitet som 
kan bidra till ett mer intimt sätt att kommunicera (Sveningsson, 2004; 
Sveningsson et al., 2003). Individer som skriver på nätet känner sig mindre 
bevakade. Att det saknas någon form av mellanhand, det vill säga den 
funktion som en redaktör vanligen fyller i offentliga sammanhang, ger 
individen utrymme att uttrycka sig mer fritt jämfört med att till exempel 
skriva i tidningar (Waern, 2001).  
 
Att gränsen mellan det offentliga och privata i nätmiljöer i många fall inte går 
att dra på ett tydligt och enhetligt sätt är något som blir extra tydligt i bloggar. 
Lovink (2008) ser bloggen som en miljö som på en och samma gång är både 
privat och offentlig i och med att den experimenterar med dagboksformatet. 
Bloggen blir en slags offentlig dagbok där bloggaren befinner sig på både 
privat och offentlig mark samtidigt (Lovink, 2008; Qian & Scott, 2007). I 
bloggen berättar individen i jag-form, vilket skapar en privat känsla, och på så 
vis delar bloggaren med sig av privat information som är tillgänglig för alla 
och som kan skapas i interaktion med läsarna. Bloggen blir på så sätt både en 
individuell och kollektiv arena (Gurak & Antonijevic, 2008). I en studie av 
Qian och Scott (2007) framkom ett tydligt samband mellan hur mycket privat, 
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identifierande information som lämnades ut i relation till vem bloggaren 
trodde att läsaren var. Endast 3,4 procent av bloggarna såg läsarna som 
utomstående, okända personer medan 51,2 procent antog att läsaren var en 
person de var bekant med. Uppfattningen hos bloggarna av att de skrev för en 
bekant läsekrets bidrog till en högre nivå av utlämnande information i deras 
texter (Qian & Scott, 2007). I och med att merparten av bloggarna anser sig 
skriva till personer de känner, blir sannolikheten stor att de lämnar ut 
information av privat karaktär.  

2.1.2 Bloggen 

Ordet blogg kommer av den engelska termen ”weblog”, där ”web” syftar på 
Internet och ”log” på daterade inlägg. Numera förekommer ofta förkortningen 
blog även på engelska (Frankel, 2005). Definitionen av vad en blogg är, är 
nära knuten till dess format. Bloggen kan beskrivas som en ofta uppdaterad 
webbsida med daterade inlägg. Bloggens läsare ser snabbt nya inlägg då dessa 
placerar högst upp på sidan och dessa kryddas ofta med länkar och ett 
kommentatorsfält. Länkarna fungerar dessutom som kommunikations- och 
informationslänk mellan olika bloggar. Läsarna hittar inte sällan till bloggen 
via en länk från en annan blogg (Blood, 2002a). Till en början var bloggen 
helt textbaserad, men det har under de senaste åren uppkommit en hel del 
andra varianter av bloggar, som foto-, ljud- eller videobloggar. En blogg kan 
variera i oändlighet vad det gäller ämne och innehåll, från ren 
nyhetsrapportering, fakta, åsikter, skvaller till en form av dagbok (Våge et al., 
2005). Bloggen som fenomen kan ses både som en teknik vad beträffar 
format, layout och länkar samt en stil då den åberopar en viss typ av samtal 
och form på texterna. Detta är något som gör användandet relativt enkelt. 
Fenomenet leder till ett utsuddande av gränserna mellan privat och offentligt, 
som beskrivits ovan. Gränsen mellan det privata (jag) och det offentliga (alla 
som förhoppningsvis läser) är, enligt Gurak och Antonijevic (2008), det mest 
intressanta psykologiska fenomenet att studera. Bloggens upplägg ger 
dessutom skribenten flera valmöjligheter att förhålla sig till sin egen 
anonymitet. Han eller hon kan välja att vara helt anonym och inte publicera 
någon identifierbar information, skriva under pseudonym eller vara helt öppen 
med sin identitet i det verkliga livet (Qian & Scott, 2007). Gurak och 
Antonijevic (2008) menar att bloggaren visar och skapar en gruppidentitet i 
kommunikationsdelarna av bloggen, till exempel i länkar, kommentarer och 
utvecklandet av gemensamma normer. En specifik bloggemenskap utvecklas 
ofta med kontakter flera gånger varje dag. Bloggen blir samtidigt både privat 
och offentlig samt individuell och kollektiv. Den visar på idén om en 
motsägelsefull aktivitet mellan "dig", "mig" och "alla där emellan", som 
utspelar sig på en semiprivat eller semioffentlig arena. Bloggandet bör därför 
ses som ett objekt, snarare än en händelse, menar Gurak och Antonijevic 
(2008). Där finns en tvetydighet kring vem som egentligen är författaren till 
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texten; bloggaren, publiken eller båda? Bloggen är strukturerad kring "mig 
som process", till skillnad från andra texter på nätet som struktureras kring 
"mig som essens" (Gurak & Antonijevic, 2008). 

2.2 Aspergers syndrom  

Diagnosen Aspergers syndrom faller inom gruppen autismspektrumstörningar 
(Attwood, 2008; Larsson Abbad, 2007). Hans Asperger, österrikisk 
barnläkare verksam i mitten av 1900-talet, var den som först började urskilja 
en grupp barn med specifika svårigheter av autismliknande karaktär (i 
Attwood, 2008). Själva begreppet Aspergers syndrom myntades dock inte 
förrän efter Aspergers död av den brittiska psykiatrikern Wing. Hon sökte en 
term för att beskriva de barn som hade uppvisat svår autism i tidig ålder men 
som med olika stödinsatser och olika former av träning kunde förbättra sitt 
språk och sina sociala kontakter (i Attwood, 2008). Wing sammanfattade den 
grundläggande problematiken för barn med autismspektrumstörningar i tre 
punkter, Wings triad, som innebär begränsat socialt samspel, begränsad 
kommunikation samt begränsad förmåga gällande beteenden, fantasi och 
intressen (i Larsson Abbad, 2007). Så småningom kom flera kriterier för 
diagnosen att arbetas fram och publiceras (Attwood, 2008). 
 
De begreppsmässiga ramarna kring funktionsnedsättningen autism har 
genomgått en stor förändring det senaste decenniet. Speciellt har 
förklaringsmodeller som fokuserar på relationsstörningar inom familjen allt 
mer frångåtts (Gerland, 1998). 1993 publicerade Världshälsoorganisationen 
(WHO) sin tionde utgåva av International Classification of Diseases (ICD-
10) och året efter publicerade American Psychiatric Association (APA) sin 
fjärde utgåva av Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder 
(DSM-IV). Båda manualerna listade här för första gången Aspergers syndrom 
som en av flera genomgripande störningar i utvecklingen (i Attwood, 2008). 
DSM-IV beskriver bland annat Aspergers syndrom som en kvalitativt nedsatt 
förmåga till social interaktion, begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i 
beteende, intressen och aktiviteter samt kliniskt signifikant nedsättning av 
funktionsförmågan i arbete, socialt eller i andra viktiga avseenden. Diagnosen 
enligt DSM-IV finns som Bilaga 1 i uppsatsen (APA MINI-D, 2002).  
 
Som en relativt ny diagnos, utan specifik "bot", förekommer en viss 
diskussion om diagnosens värde och huruvida introducerandet av diagnosen 
varit att öppna ett nytt nystan av tvetydigheter. Ett stort antal så kallade 
högfungerande personer har kopplats ihop med Aspergers syndrom. 
Wittgenstein, Newton, Michelangelo, Einstein och Kafka har alla kopplats 
ihop med diagnosen, för att bara nämna några (Attwood, 2008; Clarke & van 
Amerom, 2008; Ekman, 2009). Fokus i forskning har ofta legat på vad 
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individer med Aspergers syndrom saknar eller har svårare med, och fynden 
har sedan förklarats med diagnosen, utan att egentligen undersöka andra 
sociala och utbildningsstrukturella problem eller lösningar. Det finns 
exempelvis få studier gjorda ur de diagnostiserades erfarenhetshorisont 
(Clarke & van Amerom, 2007, 2008; Järviniemi, 2008; Larsson Abbad, 
2007). Individer med Aspergers syndrom beskriver ibland känslor av oro, 
depression och alienering från omvärlden i och med diagnosen (Clarke & van 
Amerom, 2007, 2008; Järviniemi, 2008). Stöd finns för synen att många med 
Aspergers syndrom hellre önskar ett tillåtande samhälle än "bot" och 
"räddning" från diagnosen (Clarke & van Amerom, 2008). 
 
Förekomsten av Aspergers syndrom är svår att exakt säkerställa. Utifrån 
användandet av skiftande kriterier varierar sålunda antalet diagnoser mellan 
olika länder och kulturer (Attwood, 2008; Larsson Abbad, 2007). Prevalensen 
varierar, men forskare inom området talar om en förekomst på mellan sju och 
elva individer per 10 000 individer (Larsson Abbad, 2007).  
 
Om diagnosen mer kan ses som härrörande till en gruppnivå finns även ett 
mer individnära och individuellt perspektiv som fokuserar på beteendet vid 
Aspergers syndrom. Med andra ord hur diagnosen får en praktisk betydelse 
för individens sätt att vara, till exempel när det gäller förmåga till inkännande 
och humor. Båda sätten att förhålla sig till syndromet är relevanta. Gray och 
Attwood (2006) har till och med formulerat en alternativ och positiv 
diagnosmanual för ”Aspies”, individer med Aspergers syndrom. 
Diagnosmanualen för Aspies finns som Bilaga 2 i uppsatsen. En diagnos 
innebär oftast ett uppmärksammande av svagheter och problem hos individen, 
i jämförelse med en typisk utveckling. I stället skulle Aspergers syndrom 
kunna definieras utifrån starka sidor och talanger som annars inte får rum i 
diagnosmanualerna, menar Gray och Attwood (2006). Till exempel fokuserar 
Aspie-kriterierna på att Aspies har förmågan att möta andra utan fördomar, 
samtalar utan dolda budskap och kan ha ett sällsynt bra minne (se kriterierna i 
Bilaga 2). Diskussion kring ett mer positivt perspektiv på diagnosen förs 
exempelvis också i antologin Asperger Syndrome & Social Relationship 
(Edmonds & Beardon, 2008). Bland annat beskriver där Shepherd (2008) att 
individer med Aspergers syndrom, till skillnad från vad folk ofta tror, inte är 
galna och att omvärlden kan räkna med att Aspiesarna har uppfattat saker som 
inte neurotypiska gjort. Dessa kunskaper kan vara till nytta och öka 
förståelsen för alla (Sheperd, 2008).  
 
En av de mest problemskapande delarna av funktionsnedsättningen för många 
med Aspergers syndrom är kopplade till en omogen eller bristande förmåga 
till theory of mind (Attwood, 2008). Med den psykologiska termen theory of 
mind menas förmågan att, i alla fall spontant, känna igen och förstå andra 
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människors tankar, värderingar, önskningar och avsikter. Detta är egenskaper 
som ofta behövs för att förklara andra människors beteende och kunna förutse 
vad de kommer att göra härnäst. Normaltypiskt utvecklade personer är oftast 
snabba och effektiva när de använder sin förmåga till theory of mind i sociala 
sammanhang. Forskning har dock visat att utvecklingen av theory of mind 
kan vara försenad hos personer med Aspergers syndrom, men att de med tiden 
kan utveckla en avancerad förmåga till theory of mind. Dock tycks det ofta bli 
en enorm ansträngning för personer med Aspergers syndrom att bearbeta 
social information. Att behöva använda sig av kognitiva mekanismer för att 
kompensera för bristande theory of mind tär på den mentala energin. 
Begränsade framgångar i det sociala livet, låg självkänsla och utmattning kan 
bidra till en klinisk depression (Attwood, 2008).  
 
Tidigare forskning har problematiserat förmågan hos individer med Aspergers 
syndrom att uppskatta humor, vilket dock ifrågasatts i senare studier. Lyons 
och Fitzgerald (2004) visar exempelvis att många individer med diagnosen 
bevisligen uppskattar humor, oavsett vad de neurologiska teoriernas 
underliggande idéer kring trolig nedsatt uppskattningsförmåga visar. Dock 
poängteras att individer med Aspergers syndrom, med sin ofta felfria 
lingvistiska förståelse, lyckosamt kan både producera och uppskatta verbal 
humor, men att kvalitén av denna tycks vara av mer kognitiv art och motiverat 
av tvång. Lyons och Fitzgerald (2004) finner även att denna humor tycks vara 
ett inlärt beteende, utan behov eller syfte att interagera med andra. Då 
gemensam humor och skratt är viktiga beståndsdelar i skapandet av en 
gemenskap och en närhet mellan människor är det tydligt att det blir ett 
område som blir svårt för individer med Aspergers syndrom, menar Lyons 
och Fitzgerald (2004).  

2.2.1 Asperger ur ett inifrånperspektiv 

Denna studie har hämtat inspiration från avhandlingen Aspergern, det är jag 
av Larsson Abbad (2007) där författaren genom sin kvalitativa undersökning, 
med en tolkande fenomenologisk ansats (IPA), fångat hur diagnostiseringen 
har hanterats av intervjupersonerna och hur de upplever sitt annorlunda sätt 
att vara. Avhandlingen är en av få studier gjorda ur ett inifrånperspektiv och 
resultaten centreras bland annat kring begreppen självbild, normalitet och 
empowerment. Tankar kring självbild finner Larsson Abbad (2007) framför 
allt i anknytning till att deltagarna fått sin diagnos. För några av de 
intervjuade förändras inte självbilden nämnvärt vid diagnostiseringen, men 
för andra blir diagnostiseringen en spegling att det är okej att vara som de är. 
Viktigt för självbilden tycks även signifikanta andras inställning vara, 
acceptansen av diagnosen samt möjligheten att träffa andra i liknande 
situation. Larsson Abbad (2007) finner även visst stöd för att en diagnos i 
unga år kanske kan leda till ett stöd för individen. Det blir ett sätt att slippa 
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känna sig "dum" och i stället ha ett annorlunda sätt att vara. Flera av 
deltagarna i studien beskriver Asperger diagnosen som en integrerad del av 
dem själva, där de inte säger sig vilja vara utan vare sig positiva eller negativa 
sidor av det som är karaktäristiskt för diagnosen (Larsson Abbad, 2007).  
 
Deltagarnas relation till normalitet är ett genomgående tema i Larsson Abbads 
studie. Diagnostiseringen beskrivs som en central händelse, som påverkat 
deltagarnas självbild såväl som deras syn på normalitet. Diagnosen fungerar 
som förklaringsmodell för annorlunda beteende och deltagarna upplever ett 
tydligt annorlundaskap och känslor av att inte passa in, vilket gör att 
deltagarna ifrågasätter normerna för normalitet. Larsson Abbad (2007) menar 
att detta kan tolkas som att deltagarna skapar en alternativ normalitet, ett 
normal som annorlunda. Ett begrepp som beskriver deltagarnas alternativa 
självbild och ett vidgat normalitetsbegrepp. Aspergeridentiteten blir en ny 
gruppidentitet som kan utveckla individens syn på sig själv och som del av en 
subgrupp. Med begreppet normal som annorlunda vill Larsson Abbad skapa 
en syntes mellan Aspergeridentiteten och synen på sig själv som normal med 
strategier att hantera sin livssituation. Deltagarna i Larsson Abbads studie 
beskriver även på olika sätt hur de själva försöker ta kontroll över sina liv, 
något som Larsson Abbad kopplar till empowermentbegreppets beskrivning 
av utsatta grupper som strävar mot större egenmakt för att finna vägar till 
autonomi. Speciellt bland de yngre deltagarna beskrivs en framtidstro och 
stark förhoppning till att få sina lagliga rättigheter till råd och stöd. 
Gemensamma forum och klubbar kan också fungera som bidragande till 
utvecklandet av en grupptillhörighet och kanske även en "vi- och de"-känsla, 
menar Larsson Abbad. Kanske kan även gruppen tillsammans kämpa för 
ökade rättigheter på både grupp och individnivå, menar Larsson Abbad 
(2007).  

2.2.2 Asperger på nätet 

Internet har inneburit en ny värld av kommunikation, speciellt för individer 
med olika autismspektrumdiagnoser (Brownlow & O´Dell, 2006; Edmonds & 
Beardon, 2008). Internets egenskap som samtidigt både en reducerande form 
av kommunikation och en expanderande form av kommunikation blir 
påtagligt relevant i studiet av individer med Aspergers syndrom på nätet. 
Reducerandet av kommunikation kan till exempel innebära frånvaron av 
ickeverbal kommunikation i samtalen på Internet. Det är inte nödvändigt att 
läsa av skribentens ansiktsuttryck för att förstå ett inlägg. Expanderandet av 
kommunikationen kan exemplifieras med det utvecklade användandet av 
hyperlänkar på ord i en text för att ge läsaren länkar till annan, vidare läsning, 
en annan aspekt av ordet, en ursprunglig källa eller en ordförklaring. Blume 
(1997) hävdar till exempel att Internet för en autistisk människa är vad 
Braille-skrift är för en blind, det vill säga ett språk och en arena att mötas på 
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som kan reducera funktionsnedsättningens svårigheter (Blume, 1997; 
Brownlow & O´Dell, 2006; Mitchell, 2008; Worton, 2008). Tempel Grandin, 
omnämnd i Blume (1997), framhåller till och med att Internet som struktur är 
den närmaste beskrivningen till hur hon, som högfungerande autist, tänker. 
Internet innebär även möjligheten att själv begära ordet och tala för sin grupp 
på ett både genomtänkt och ibland högljutt sätt. Traditionellt har det 
företrädesvis varit föräldrar och specialister som talat för individerna inom 
autismspektrumet, medan Internet innebär och erbjuder dem själva vägar att 
uttrycka sig och göra sin röst hörd på (Blume 1997; Brownlow & O´Dell, 
2006; Mitchell 2008). Även Turkle (1997) lyfter fram Internets betydelse för 
individer som har svårigheter med social interaktion men som för den skull 
inte vill vara ensamma. Kontakterna över nätet ger en form av sällskap utan 
vänskapens krav (Turkle, 1997). 
 
Det finns några få studier av bloggar skrivna av individer med Aspergers 
syndrom. Clarke och van Amerom (2007, 2008) har studerat utdrag ur 30 
bloggar skrivna av individer som identifierat sig själva som individer med 
Aspergers syndrom. I en studie, 2007, jämförde de hur individer med 
Aspergers syndrom själva beskriver diagnosen med hur olika organisationer 
som stöder individer med Aspergers syndrom och deras familjer beskriver 
diagnosen. Clarke och van Amerom finner en slående skillnad i hur 
organisationerna och bloggarna uttrycker sig. På organisationernas sidor 
finner de ett tydligt medikaliserande och patologiserande fokus på diagnosen, 
medan individerna i bloggtexterna tydligt motsätter sig både organisationerna, 
medikaliseringen av diagnosen och det de ser som allmänhetens felaktiga 
uppfattningar av diagnosen. Individerna med Asperger lyfte fram och hyllade 
olikheten och visade dessutom starkt missnöje mot de neurotypiska 
individerna för stigmatiseringen av dem (Clarke & van Amerom, 2007). I en 
senare studie (2008) jämförde Clarke och van Amerom bloggar skrivna av 
individer med Aspergers syndrom med lika många bloggar skrivna av 
föräldrar och andra anhöriga till individer med Aspergers syndrom. Även här 
försökte de undersöka gruppernas syn på diagnosen, en syn som på många 
sätt också var helt olika. Medan individerna med Asperger (Aspies) återigen 
hyllade skillnaderna, tenderade föräldrarna att acceptera den rådande 
medicinska och psykologiska definitionen kring diagnosen. Deras fokus var 
dessutom bot, stöd och hjälpmedel för deras barn. Bloggarna däremot 
uttryckte tydligt att de inte såg sig själva som funktionshindrade och att de 
inte letade efter "bot". De var stolta över sig själva som Aspies (Clarke & van 
Amerom, 2008). Slutsatsen av Clarke och van Ameroms båda studier (2007, 
2008) blir delvis att försöken att "hjälpa" och driva frågor kring diagnosen av 
individer och organisationer andra än av de diagnostiserade själva är riskfyllt. 
Det blir en hjälp som ofta inte överensstämmer med de diagnostiserades egen 
bild och önskan (Clarke & van Amerom, 2007, 2008).  
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2.2.3 Träna social interaktion 

Social interaktion är något ofta problematiskt och konfliktfyllt för många med 
Aspergers syndrom, oavsett om det gäller interaktion i verkligheten eller på 
Internet (Attwood, 2008). Ett hjälpmedel för att lära personer med 
autismliknande tillstånd att klara sociala situationer bättre är att använda så 
kallade sociala berättelser (Andersson, 2008; Attwood, 2008; Berg, 2002; 
Borglund, 2006; Gerland, 2006). Sociala berättelser är ett individuellt 
anpassat hjälpmedel för att förstå, läsa av, tolka och hantera sociala 
situationer (Andersson, 2008). Utgångspunkten med metoden är att många 
med autismspektrumstörningar har svårt att ta till sig information som bara 
presenteras verbalt och att tyda vilka förväntningar andra har på dem och hur 
andra tänker och känner (Gerland, 2006). Metoden fungerar kommunikativt 
för att öka den sociala förståelsen i speciellt problemfyllda eller 
konfliktskapande situationer. Den sociala förståelsen är kanske en nödvändig 
förutsättning för ändamålsenligt socialt beteende. Genom den sociala 
berättelsen eftersträvas en visualisering av de sociala reglerna och 
önskningarna för någon som har svårt att spontant uppfatta dem (Attwood, 
2008; Kaland, 2008). Rent konkret är sociala berättelser korta, nedskrivna 
berättelser som beskriver en social situation och de önskvärda sociala 
reaktionerna på denna. Berättelserna kan användas i vilka sammanhang som 
helst, allt ifrån ”att hälsa” till ”varför folk går i skolan”, men ska alltid 
anpassas till individen och situationen i fråga. Den sociala berättelsen består 
av tre grundläggande typer av meningar: beskrivande, direktiva och 
perspektiva. De beskrivande meningarna berättar vad som händer i den valda 
situationen, vad människor gör och varför de gör det. De direktiva 
meningarna är mer individualiserade påståenden om vad som förväntas av 
individen i fråga och vad denne kan göra för att klara av situationen. De 
perspektiva meningarna beskriver andras reaktioner, tankar och känslor på 
situationen och får inte vara för generella (Kaland, 2008). Användandet av 
sociala berättelser kan ibland leda till aha-upplevelser hos personen med 
diagnosen och till direkt förändring. Ibland tar det längre tid och individen 
måste återvända till berättelsen många gånger. Ibland lyckas inte metoden alls 
(Gerland, 2006). 
 

2.3 Övrig teoretisk referensram 

Nedan presenteras en teoretisk referensram till arbetet. Uppsatsens induktiva 
arbetssätt och metod har medfört att dessa teorier och begrepp framkommit 
under analysens gång som referensram till uppkomna teman.  
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2.3.1 Diagnos som konstruktion 

Sociala och kulturella föreställningars betydelse är något som Hydén (1995) 
lyfter fram och menar ligger till grund för uppfattningen av sjukdomar och då 
främst psykiska sjukdomar och problem. Hydén (1995) skriver att individen i 
samspel med andra uttrycker, organiserar och förhåller sig till sina sjukdomar 
och sjukdomsupplevelser. Dessa är inte på förhand givna utan får sin form 
och innebörd via de sociala och kulturella förhållningssätt individen har 
tillägnat sig. Det är tillsammans med andra, i den sociala processen, som 
individen organiserar symtom och upplevelser så att de blir till sjukdomar. De 
växer fram som en produkt, en social konstruktion, av samhället med dess 
olika normer och ställningstaganden och där sättet att tala om sjukdomar, det 
vill säga språket som används, intar en central roll som kreatör av den sociala 
verkligheten. Dessa sociala verkligheter ser olika ut beroende på vem som 
formulerar dem. "Sjukdomar är något som tillkommer och existerar inom 
ramarna för vårt samspel och därmed kan ses som en konstruktion av olika 
parter utifrån sina olika förutsättningar" (Hydén, 1995 s.171) Sjukdomar blir 
därmed också något som blir möjligt att omformulera och omdefiniera utifrån 
nya sammanhang och infallsvinklar (Hydén, 1995).  
 

Mishler har formulerat ett sjukdomsbegrepp som återges i Hydén (1995). 
Detta sjukdomsbegrepp kan ses som ett kraftfullt kulturellt verktyg med vars 
hjälp individer kan presentera sig själva, ordna sina upplevelser, få förklaring 
och förståelse samt kunna avvisa olika kategoriseringar. Det kan också 
användas för att kategorisera andra individer och utöva makt (Hydén, 1995; 
Larsson Abbad, 2007). Sjukdomsbegreppet kan sålunda både verka befriande 
från ansvar då sjukdom avlastar från vissa åligganden men det kan samtidigt 
vara stigmatiserande utifrån normer och kulturella föreställningar (Hydén, 
1995). Sandlund (2005) beskriver hur omgivningens avskiljande och 
stigmatisering av individer med en funktionsnedsättning kan ha sin grund i 
negativa förväntningar, rädsla och fördomar. Detta är något som kan leda till 
brist på delaktighet och deltagande i samhället för dessa individer till följd av 
omgivningens förväntningar på dem.  

2.3.2 Stigma 

Goffman (1972) har studerat hur individer som inte vinner fullt socialt 
erkännande förhåller sig till sig själva och till sin omgivning. Dessa individer, 
som på något sätt avviker från omgivningens förväntningar, sägs besitta ett 
stigma. Med stigma avses: 
 

[…] ett drag, en egenskap som inte kan undgå uppmärksamhet och 
som får dem av oss som möter honom att vända sig bort från honom 
och bortse från de anspråk på gemenskap med oss som hans övriga 
egenskaper i och för sig kunde ha motiverat. (Goffman, 1972, s.14) 
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Goffman (1972) skiljer på två grupper av stigmatiserade individer, de 
misskrediterade och de misskreditabla. Misskrediterade är de vars stigma är 
uppenbart från första början medan misskreditabla är de vars stigma inte 
direkt framträder. Individer som inte avviker på något av dessa sätt benämns 
de normala. Genom att bära en negativ egenskap avviker individen från 
omgivningens förväntningar och reduceras från att vara fullständig och vanlig 
till utstött med begränsade livsmöjligheter. 
 

Medan de misskrediterade i första hand måste hantera de spänningar som kan 
uppstå i mötet med andra människor när dessa, vilket anses brukligt, ska 
försöka bortse från stigmat, kämpar de misskreditabla med att försöka dölja 
sitt tillkortakommande för omgivningen (Goffman, 1972). De misskreditabla 
funderar över frågor som för vem eller i vilken situation som det passar att 
spela teater eller inte och när det är bäst att ljuga eller inte om hur det 
verkligen förhåller sig. Huruvida en individs stigma ändå blir känt beror på 
hur synligt det är, vilken förhandsinformation som levererats, hur pass 
påträngande stigmat är och till vilken grad det begränsar och utestänger 
individen från aktiviteter. Stigmat blir något som måste hanteras ute i 
samhället och olika knep för att ta sig fram utvecklas av individen. Goffman 
(1972) beskriver det som en förklädnad bakom vilken rädslan för att mista 
kontrollen över informationen är påtaglig, varpå det är skönt att kunna dra sig 
tillbaka då och då för att vila och hämta kraft. För att klara att inte bli avslöjad 
måste den misskreditabla genomgå en lärprocess för att veta hur denne 
betraktas av de normala och vad som krävs för att passera som normal. 
Individen blir här igenom en medveten och skarpsynt iakttagare av mänskliga 
relationer och en kritiker av den sociala miljön. Det gäller också att inte gå för 
långt i sin roll som normal och förneka sin olikhet. Den stigmatiserade får inte 
testa gränserna för det accepterande som visats honom eller henne utan måste 
hålla sig inom bestämda ramar och: 
 

[…] vara så djupt införstådd i den attityd till jaget som anses för 
normal i vårt samhälle […] att han kan spela detta jag på ett 
prickfritt sätt inför ett lättretat auditorium som halvt om halvt har 
ögonen på honom i förhoppning att få vara med om något lustigt. 
(Goffman, 1972, s.127) 

 

Att klara att passera som normal genererar i sin tur en problematik. Det som 
de normala utför enkelt och rutinmässigt kräver mycket kraft av den 
misskreditabla. Det går inte heller alltid att använda gamla lösningar på nya 
problem eftersom förutsättningar kan ändras. Den som har en osynlig 
funktionsnedsättning håller noga utkik efter situationer där risken att avslöjas 
är högre och strategier utarbetas för att hantera olika situationer. Det kan 
handla om att dölja eller avstå från vissa hjälpmedel som upplevs som 
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stigmatiserande eller att försöka överföra stigmat till någon mindre negativt 
laddad egenskap. Även att inte tillbringa så mycket tid med andra minskar 
risken att avslöjas (Goffman, 1972). Den misskreditabla måste ibland dock 
avslöja sig genom att berätta om sina svårigheter eller påtagligt låta sitt stigma 
framträda så att omgivningen blir varse hur det förhåller sig. Detta görs för att 
bemästra situationer och vinna vissa fördelar som annars hade varit 
svåråtkomliga (Goffman, 1972; Portway & Johnson, 2005).  
 

Den stigmatiserade individen kan komma att motsätta sig det ogillande som 
de normala uttrycker gentemot individen och dennes grupp och i stället inta 
en mer militant attityd och öppet hylla och stoltsera med de särdrag som 
utmärker dennes grupp. Risken vid ett sådant agerande är att individen 
befäster och förstärker fördomar mot sig själv och sin grupp även om målet är 
att på sikt underlätta för den egna gruppen (Goffman, 1972). 

2.3.2.1 Stigma och Aspergers syndrom 

Shtayermman (2009) definierar en stigmatiserad person som någon som 
innehar en egenskap som av andra upplevs som negativ, ogynnsam eller 
oacceptabel. Denna egenskap kan härröra från till exempel en 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Enligt Butler (2009) finns flera studier 
angående stigmatisering av individer som lider av depression eller 
schizofreni, men väldigt få studier har undersökt stigmatisering av individer 
med Aspergers syndrom. Resultat från dessa studier pekar dock på att 
individer med Aspergers syndrom upplever negativa attityder från sin 
omgivning. Gray (1993) använder Goffmans stigmateori även för att förklara 
upplevelsen hos föräldrar till barn med autism.  
 

Butler (2009) undersöker i sin studie två komponenter som möjlig grund för 
stigmatisering av individer med Aspergers syndrom. Det är dels själva 
diagnosen i sig, det vill säga att bära etiketten Aspergers syndrom, och dels 
den problematik kring social interaktion som finns hos dessa individer. 
Resultaten från denna studie visar tydligt att det är individens beteende, och 
inte diagnosen i sig, som är orsaken till den negativa attityd en individ med 
Aspergers syndrom kan bemötas med (Butler, 2009). Shtayermman (2009) ser 
i sin undersökning ett starkt negativt samband mellan graden och intensiteten 
i symtomen hos individen med Aspergers syndrom och motsvarande grad och 
intensitet i stigmatiseringen denne utsätts för. Detta betyder att den som visar 
få symtom riskerar att utsättas för stark stigmatisering och den med flera, och 
tydliga, symtom att utsättas för lägre grad av stigmatisering. En tänkbar 
förklaring som ges är att den individ som visar få symtom förväntas klara 
social interaktion på ett adekvat sätt och när så inte sker blir domen hårdare 
(Shtayermman, 2009). 



 20 

2.3.3 Gruppidentiteten som konstruktion 

Skapandet av en gruppidentitet kan vara en viktig grund i byggandet av en 
individuell identitet. Eriksen (2004) beskriver detta utifrån ett sociokulturellt 
perspektiv. I mötet med andra människor kan individen genom att sätta sig in 
i deras ställe, se sig själv genom dem och på så sätt utveckla ett 
självmedvetande och en egen identitet. Dialogen blir en viktig komponent för 
identitetsutvecklingen. Kontakten med andra människor kan bygga på 
förtroendefulla relationer med ömsesidig respekt där gemensamma 
erfarenheter delas och känslor av att vara bland likasinnade infinner sig. Ett 
"vi" utvecklas och denna vi-känsla kan stärkas av att ha ett gemensamt projekt 
eller mål att arbeta för. Detta är ett exempel på en identitetsgemenskap som 
hämtar styrka inifrån gruppen, oberoende av omgivningen (Eriksen, 2004).  
 

För att ett "vi" ska kunna definieras måste det dock i flertalet fall finnas ett 
"de", det vill säga en grupp med andra erfarenheter och en annan agenda som 
kolliderar med vi-gruppens. Här emellan går en skarp gräns och ju hotfullare 
"de" verkar, desto starkare blir sammanhållningen i den andra gruppen, vi-
gruppen. Eriksen (2004) talar om upplevelsen av den andra gruppen som en 
”fiende”. Ju mer en individ identifierar sig med sin grupp, desto mer kommer 
individen att vara beredd att offra för att bevara eller stärka gruppen. Här talar 
Eriksen (2004) med hjälp av bildspråk och beskriver alla sorters gemenskaper 
som omvända kylskåp. Inåt gruppen sänds värme men utåt, mot den andra 
gruppen, sänds kyla och när kylan blir mycket påtaglig uppstår obehag för 
omgivningen. Vi-känslan grundar sig antingen på att vi-gruppen aktivt skapat 
sig själv för att stärka sammanhållningen mot de andra eller så har vi-gruppen 
skapats passivt genom de andras tydliga avståndstaganden. Oftast sker 
bildandet av de olika grupperna som en tvåvägsprocess men med en obalans i 
maktförhållandet. Att som individ bli placerad i en grupp och tilldelad en 
identifikation som inte är självvald kan upplevas som en stämpel, ett stigma. 
Omgivningen kan här skapa tydliga yttre gränser och därmed kraftigt 
begränsa individers identitetsval (Eriksen, 2004). 
 

Vidare diskuterar Eriksen (2004) skillnaden mellan att uppbära en minoritets- 
respektive en majoritetsidentitet. Minoritetsidentiteten framträder i sin 
kontrast som tydligare för alla parter och individen blir oftare påmind om sin 
identitet i jämförelse med att identifiera sig med majoriteten. Om en 
minoritetsidentitet är självvald kan den generera positiva krafter för att uppnå 
ett visst syfte. Majoritetsidentiteten ses annars som mest fördelaktig i de flesta 
situationer. 

2.3.3.1 Gruppen som källa till styrka 

Det finns olika sätt att se och förhålla sig till gruppen som identitetsskapare. 
Frågan är hur gruppmedlemmarna väljer att hantera andras syn på 
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medlemskapet i gruppen. Starrin (2000) till exempel skriver om hur känslor 
av skam kan uppkomma om individen endast blir sedd och bekräftad i 
situationer av misslyckanden och underlägsenhet. I samhället värderas 
autonomi och oberoende högt och den som inte bemästrar detta riskerar att 
klassas som mindervärdig. Skamkänslan är i hög grad avgörande för den egna 
identiteten då självbilden i stor utsträckning bestäms av hur individen bemöts 
av andra, oavsett om det handlar om beroende av andra människor eller 
beroende av hjälpmedel. Tre vanliga förhållningssätt som människor med 
funktionsnedsättning möter är, enligt Starrin, ett undvikande från 
omgivningens sida, överdrivet hurtiga kommentarer eller att bli betraktad som 
extremt avvikande. Utifrån detta introducerar Starrin (2000) begreppet 
empowerment. Empowerment står för en strävan att ta kontroll över det egna 
livet, styra över sättet att tänka om sig själv och en tro på att samhällets 
strukturer går att förändra. Empowerment kan då handla om att gå samman 
med andra som befinner sig i samma utsatta position och som känt sig 
stigmatiserade och mindre värda på grund av synliga eller icke-synliga 
funktionsnedsättningar. Betydelsen av gemensamma upplevelser i grupp är, 
enligt Starrin, väsentligt för att möjliggöra att flytta fokus från stigmat. Det 
finns en strävan att komma bort från beskrivningar baserade på yttre 
kännetecken och diagnoser, formulerade av omgivningen, till upplevelser av 
gemenskap och identifikation som skapas i gruppen. I gruppgemenskapen kan 
skamkänslor få ett utlopp och omförhandlas till känslor av stolthet. Genom att 
i olika slags offentliga framträdanden ge den stigmatiserade gruppen ett 
ansikte kan gemenskap och samhörighet växa fram. Ett deltagande i gruppen 
innebär att aktivt verka för att stigmat inte längre är något att skämmas för 
och genom att utveckla argument och tolkningsramar blir strävan att vinna 
respekt i samhället. Drivkraften är betydelsen av att göra något utifrån egen 
fri vilja och i strävan att nå egna mål och inte som ett resultat av andras vilja 
och andras mål (Starrin, 2000).  
 
Även Hydén (2005) behandlar betydelsen av att individen själv får formulera 
sina mål, i motsats till de mål omgivningen dikterar, och knyter an till 
begreppet identitetspolitik, myntat av Anspach på 70-talet. Identitetspolitik 
står för att göra sin röst hörd och uttrycka sin identitet i termer av den grupp 
en individ tillhör. Att få formulera sin egen identitet och definiera sig själv 
blir ett sätt att ta makt över det egna livet och ett sätt att gå från stigmatisering 
till sammanhållning med personer med liknande erfarenheter. Hydén (2005) 
lyfter här fram rollen som berättelserna om människan själv spelar i denna 
process. Berättelsen ger möjlighet att sammanlänka händelser och utifrån det 
sambandet kunna förstå och skapa mening i det som händer. Individen blir till 
som person genom berättelserna. Dock har individen inte ensamrätt på 
berättelserna utan andra kan också formulera berättelser om honom eller 
henne och därmed blir det viktigt att få kontroll över vilken version som ska 
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gälla. Hydén (2005) talar om samhällets berättelser och individens 
motberättelser. Genom motberättelserna ges individen en möjlighet att 
definiera sig själv och motberättelser fungerar också kollektiviserande i och 
med att den egna upplevelsen kan delas med andra i samma situation (Hydén, 
2005).  

2.3.3.2 Komma ut som medlem 

Gruppgemenskap innefattar medlemskap och är något en gruppmedlem måste 
förhålla sig till. Om individen ser sig som medlem men inte nödvändigtvis 
automatiskt definieras som en sådan av omgivningen, kan ett behov av att 
aktivt visa eller tydliggöra medlemskapet vara nödvändigt. Detta kan till 
exempel kopplas till komma ut-begreppet som företrädesvis har använts inom 
homo-, bi-, trans- och queer- rörelsen (HBTQ). Här har begreppet varit en 
väsentlig del av identitetsformuleringen inom rörelsen. Lundahl (1998) 
beskriver två skilda betydelser för begreppet. För det första i betydelserna att 
komma underfund med sin homosexualitet i relation till upptäckt och 
erkännande snarare än konstruktion, och för det andra att sätta ord på sin 
sexuella identitet. Detta blir ett sätt att presentera och benämna sin sexuella 
identitet i förhållande till omgivningen. Begreppet kommer i det senare att bli 
ett exempel på hur människor aktivt försöker att organisera sina tankar, 
intentioner och upplevelser till en helhet med syfte att skapa en logisk och 
sammanhängande biografi som legitimerar ens plats i världen (Lundahl, 
1998).  
 

Förutom ovanstående betydelser beskriver Lundahl (1998) andra sätt att 
problematisera komma ut-processen. Ett av dessa åsyftar en process som 
handlar om att förstå något som alltid varit sant och som nu representerar 
frigörelsen från det förflutna. Komma ut är i detta sammanhang uppfattat både 
som en återkomst till ens sanna jag och begär, och som en rörelse bort från 
lidande och begränsningar. Det jag och de identiteter som följer av detta 
processtänkande begränsar individens möjligheter, då det inte lämnas något 
utrymme för förvrängningar, tvivel eller förflyttningar. Komma ut-berättelsen 
formar en uppsättning begränsningar inom vilka individens erfarenheter måste 
lokaliseras och modelleras genom att konstruera erfarenheter och identiteten 
så att det passar homogeniteten och därmed avsaknaden av olikhet (Lundahl, 
1998).  
 

Ytterligare ett sätt att problematisera komma ut-begreppet i betydelsen att 
berätta om sin homosexualitet handlar om relativt allmänna frågor kring 
hemlighet och avslöjande samt privat och offentligt i det moderna samhället. 
"Garderoben" som metafor för den homosexuelles hemlighet, ur vilken han 
eller hon stiger ut i det offentliga livet, fungerar som metafor för en rad 
överskridanden i det moderna samhället. Med andra ord är det inte bara i 
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fråga om homosexualitet som denna metafor används, också i andra 
sammanhang går det att tala om att komma ut ur garderoben. På liknande sätt 
talas om att incestoffer, anorektiker eller alkoholister komma ut idag, skriver 
Lundahl. Dessa bekännelser av det privata eller hemliga i det offentliga, 
rubbar samtidigt andra motsatspar kopplade till privat och offentligt. Exempel 
på dessa är hemligt/avslöjande, maskulin/feminin, naturlig/artificiell, 
gammal/ny, hälsa/sjukdom eller lik/olik (Lundahl, 1998). 
 

Identitet kan dessutom ses som skapad i förhållande till något, det individen 
inte är. Lundahl (1998) hävdar att den skillnad som är av avgörande betydelse 
för förståelsen av den lesbiska kvinnan är knuten till frågor som rör kön. Talet 
om homosexualitet både historiskt sett och idag utmärks av 
gränsöverskridanden för framför allt maskulinitet och femininitet. De 
betydelser som kopplas samman med den lesbiska kvinnan följer av de 
betydelser som definierar vad hon inte är, det vill säga hennes motsats. 
Förhållandet mellan heterosexualitet och homosexualitet blir till i att 
förståelsen av det ena förutsätter en förståelse av det andra. Detta gör den 
lesbiska kvinnan enbart begriplig som gränsöverskridare (Lundahl, 1998).  

2.3.4 Den egna identiteten som konstruktion 

Mishler (1999) skriver om identitet som ett slags kollektivt, övergripande 
begrepp innefattande flera olika identiteter, så kallade sub-identiteter, hos en 
individ. Identiteten är inte något fast, stabilt över tid och situation, som följer 
bestämda utvecklingssteg och som bara finns inom personen. Mishler (1999) 
studerar istället identiteten som något som hela tiden kan förändras och 
formas utifrån de rådande sociala och kulturella föreställningar som omger 
individen. Här blir identiteten relationell, en interpersonell företeelse som 
bygger på hur individen positionerar sig i förhållande till andra individer i en 
viss kontext. Identiteten är då en produkt av social interaktion som ger både 
möjligheter och begränsningar. Identitetsbildandet är, enligt Mishler (1999), 
en ständigt pågående process som existerar inom ramen för relationer, och 
resulterar i sub-identiteter av både förenliga och motstridiga karaktärer 
beroende på individens position gentemot andra. Även Hydén (2000) menar 
att i social interaktion framträder vissa aspekter av en person medan andra 
hamnar i skymundan. Med utgångspunkt i detta etableras identiteter hos de 
olika aktörerna i samspelet.  
 

Enligt Mishler (1999) går det att närma sig en individs identitetsbildande 
genom att studera vad denne säger och berättar. En berättelse är en socialt 
situerad handling, som både möjliggörs och begränsas av de kontextuella 
ramar individen befinner sig inom. I berättandet uttrycker individen vem 
denne är eller skulle vilja vara. Utifrån personliga och kulturella antaganden 
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formulerar individen sin berättelse för att passa in i den aktuella kontexten 
(Mishler, 1999).  

2.3.4.1 Identitet på nätet 

Hur det sociala samspel som Internet erbjuder kan påverka en individs 
identitetsbildande är något som studerats av Turkle (1997). Traditionella 
föreställningar om identitet har varit knutna till en uppfattning om autenticitet 
som den virtuella världen raserar. I Internetmiljöer ges möjlighet till ett 
anonymt samspel där individen kan välja att uppträda på ett visst sätt och 
förmedla en viss bild av sig själv som kan ligga nära eller långt ifrån 
individens identitet i verkliga livet. Det faktum att det på nätet också går att 
delta i flera aktiviteter samtidigt och därmed förmedla flera bilder av sig själv, 
menar Turkle (1997) avvisar uppfattningen av identiteten som en enhet, till 
förmån för synen på identiteten som multipel och flytande. Genom att skriva 
och skapa sin text på nätet kan individen bearbeta och förstå sin identitet. Den 
identitet individen har utanför nätet är bara en aspekt av individens totala 
identitet. Datormedierad kommunikation blir en plats för konstruktion och 
omkonstruktion av identiteten och kan ses som en pågående arbetsprocess där 
gamla gränser för identiteten ständigt omförhandlas (Turkle, 1997). 
 
Hur kommunikationen via Internet kan påverkar vår grupptillhörighet och 
därmed vår identitetsbildning har beskrivits av Eriksen (2004). Här ses, i 
motsats till vad många kan tro utifrån de nästan obegränsade möjligheter till 
kontakt som nätet erbjuder, hur kontakter mellan människor snarare stärker 
traditionella tillhörighetsformer än bryter upp dem och hur kulturella band 
och säridentiteter oftare befästs än omförhandlas.  

2.3.5 Känsla av sammanhang 

Antonovsky (1991) har utarbetat en modell för mätande av hälsa som han 
kom att kalla känsla av sammanhang. På svenska förkortas begreppet ofta till 
KASAM (Känsla Av SAMmanhang). KASAM försöker förklara varför vissa 
individer tycks klara påfrestningar i livet bättre än andra och är alltså ett 
försök att beskriva vad hälsa är. Antonovskys definition av KASAM blir:  
 

Känsla av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken 
utsträckning man har en genomträngande och varaktig men 
dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör från ens 
inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara 
och begripliga, (2) de resurser som krävs för att man skall kunna 
möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och 
(3) dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang. 
(Antonovsky, 1991, s. 41)  
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Konkret talar Antonovsky om ett fokus på individernas upplevelse av 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet för att se om de har en stark 
känsla av sammanhang eller ej. Begripligheten syftar till i vilken utsträckning 
individen upplever olika inre och yttre stimuli som förnuftsmässigt gripbara. 
Om stimuli upplevs som information som är ordnad, sammanhängande, 
strukturerad och tydlig blir begripligheten hög och då stimuli upplevs som 
kaotisk, oordnad, slumpmässig, oväntad eller oförklarlig blir begripligheten 
låg. Individer med hög begriplighet förväntar sig att de stimuli han eller hon 
möter eller kommer att möta i framtiden är förutsägbara, eller i alla fall 
ordnings- och förklaringsbara. Hanterbarhet syftar till vilken grad individen 
upplever att han eller hon har resurser, med vilka individen kan möta de krav 
som ställs av de stimuli som han eller hon utsätts för. Det kan vara individens 
egna resurser eller resurser som står till individens förfogande som till 
exempel att söka hjälp av föräldrar, partner, kollegor, Gud, historien, 
partiledare eller läkare . I hanterbarheten menar Antonovsky att grunden till 
om individen känner sig som ett offer för omständigheterna, eller inte, ligger. 
Slutligen fungerar meningsfullheten som KASAM:s motivationskomponent, 
enligt Antonovsky. Meningsfullheten syftar på i vilken utsträckning individen 
känner att livet har en känslomässig innebörd och att åtminstone en del av de 
problem och krav livet ställer en inför, är värda att investera energi och 
engagemang i. Relationen mellan dessa tre komponenter, begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet, bygger upp en individs känsla av 
sammanhang. Hög begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet ger stark 
KASAM och låga värden ger svag KASAM. Det finns dessutom goda 
teoretiska skäl att förvänta sig att komponenterna är sammanflätade även om 
variationer förekommer. Nedan ses Antonovskys tabell över sambandet 
mellan komponenterna i KASAM och dess prediktion på individen (1991).  
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Tabell 1 
Dynamiska samband mellan komponenterna i KASAM (efter Antonovsky, 1991) 
 
 Komponent   
Typ Begriplighet Hanterbarhet Meningsfullhet Prediktion 
1 Hög Hög Hög Stabil 
2 Låg Hög Hög Ovanlig 
3 Hög Låg Hög Press uppåt 
4 Låg Låg Hög Press uppåt 
5 Hög Hög Låg Press nedåt 
6 Hög Låg Låg Press nedåt 
7 Låg Hög Låg Ovanlig 
8 Låg Låg Låg Stabil 

 
Till exempel skulle typ 5 kunna exemplifieras med "den klassiska situationen 
för den moderna hemmafrun i medelklassen" (Antonovsky. 1991, s. 42), det 
vill säga en social roll eller situation där varken individens resurser, intressen 
eller potential tas tillvara, trots hanterbara och begripliga omständigheter. De 
två typerna som ligger högt eller lågt (1 respektive 8) på alla tre komponenter 
skapar, enligt Antonovsky, inga problem då deras mönster kan förväntas vara 
ganska stabilt. Däremot antar Antonovsky att typ 2 och 7 (med låg 
begriplighet, hög hanterbarhet och hög respektive låg meningsfullhet) är 
ovanliga. Han menar att hög hanterbarhet troligen är starkt beroende av hög 
begriplighet då en individ som upplever sig ha resurser, men lever i en kaotisk 
och oförutsägbar värld, har svårt att klara sig. En hög känsla av begriplighet 
innebär inte nödvändigtvis att individen tror att han eller hon klarar sig bra, 
vilket blir tydligt i typ 3 och 6. Den kanske mest intressanta typen är enligt 
Antonovsky typ 4, det vill säga en individ med låg begriplighet, låg 
hanterbarhet, men hög meningsfullhet. En sådan individ kan förväntas visa 
stort mod och vara djupt engagerad i sitt sökande efter förståelse och resurser, 
trots brist på garantier om att nå detta (Antonovsky, 1991). 
 
Vad en individ med stark KASAM gör, i jämförelse med någon med svag, är 
att välja den hanteringsstrategi, den copingstrategi, som verkar mest lämpad 
för att handskas med de stressorer som han eller hon just då ställs inför. Det 
handlar om att ur den repertoar av copingstrategier som individen förfogar 
över, välja det som verkar lämpligast. Individer med stark KASAM tror att 
problem kan ordnas och förstås och har en förmåga att förvandla kaos till 
ordning och förvirring till klarhet. Individer med svag KASAM tror att kaos 
är oundvikligt. Enligt Antonovsky ger de på förhand upp varje försök att göra 
stressorn begriplig. Följden blir ett halvhjärtat, ineffektivt försök till 
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problemhantering, eventuellt med en total fokusering på hur man ska 
handskas med den känslomässiga sidan av problemet (1991). 

2.3.5.1 KASAM och Aspergers syndrom 

Få studier har genomförts som har kopplat ihop Aspergers syndrom och 
känsla av sammanhang. KASAM har bland annat använts som en parameter i 
en studie kring symtomförändringar och hälsobefrämjande effekter vid en 
neuropsykiatrisk utredning (Eriksson & Karlsson, 2007). Studien fann en klar 
symtomlindring och en ökad känsla av sammanhang efter genomgången 
utredning. Eriksson och Karlsson lyfter fram den process där behandlaren har 
chans att sammanfatta och utbilda patienten kring en viss problematik, så 
kallad psykoedukation, som kan vara central i optimeringen av en utredning 
och ge en reell chans till ökad KASAM för den utredde (Eriksson & Karlsson, 
2007). En amerikansk avhandling (Hetzel, 2005) har mätt KASAM och 
depressiva symtom hos föräldrar till barn med Aspergers syndrom. 
Avhandlingen visade att föräldrar med låg total-KASAM var mer sannolika 
att även uppnå höga depressionssymtom, än som var fallet i referensgruppen 
(Hetzel, 2005).  
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3 METOD 
Vår studie har en kvalitativ ansats eftersom vi anser att denna lämpar sig bäst 
då vi vill försöka fånga individernas syn på sin diagnos och sin 
funktionsnedsättning. Utifrån kvalitativ metod eftersöks en förståelse för 
världen ur de studerades perspektiv (Repstad, 1999). Genom att ta del av 
människors egna beskrivningar och berättelser finns möjlighet att fånga deras 
synsätt och uppfattningar och därmed kunna lyfta fram deras livsvärld och 
den mening de tillskriver denna (Kvale, 1997). I kvalitativ metod eftersträvas 
inga generaliserbara resultat utan det är det unika och specifika i en viss 
kontext som studeras (Bryman, 2002; Kvale, 1997). Kvalitativ metod 
förknippas oftast med ett induktivt arbetssätt, vilket innebär att teorin 
framkommer som ett resultat av forskningsarbetet (Bryman, 2002). 

3.1 Tolkande fenomenologisk analys (IPA) 

Eftersom vi i vårt syfte har ett fokus på att försöka tolka våra informanters 
förståelse valde vi att använda oss av analysmetoden tolkande fenomenologisk 
analys, IPA (Interpretative Phenomenological Analysis). En forskare som 
tillämpar en fenomenologisk utgångspunkt (Willig, 2008) försöker fånga och 
förmedla hur informanterna själva uppfattar och erfar världen, men i den 
tolkande fenomenologin läggs även stor vikt vid forskarens egen del som 
tolkare av materialet. Att välja en tolkande fenomenologisk metod innebär att 
acceptera och medge att forskarens egen förförståelse och sätt att se på 
världen samspelar med materialet och kommer att vara en del av 
tolkningsarbetet (Smith & Osborn, 2008; Willig, 2008).  
 

Den tolkande fenomenologiska analysmetodens mål är bättre förståelse av hur 
informanterna upplever och uppfattar världen från deras eget perspektiv 
(Willig 2008). IPA har som analysmetod ett inneboende fokus på idiografiskt 
meningsskapande i informanternas utsagor, vilket gör att metoden kan 
beskrivas som att fokusera på kognitionen hos både deltagare och forskare, 
och på komplexiteten i kognitionen, snarare än frekvensen av olika utsagor 
(Smith & Osborn, 2008). Detta fokus har även gjort metoden alltmer attraktiv 
som metod inom just psykologiämnet (Georgsson, 2007; Larsson Abbad, 
2007; Smith & Osborn, 2008; Willig 2008). Inom IPA finns ingen ansats till 
hypotestestande. Målet med IPA är att, flexibelt och i detalj, öppet utforska 
det undersökta området. Analysmetoden vill säga något i detalj om den 
undersökta gruppens förståelse och tolkning, snarare än stora, svepande 
generaliseringsantaganden (Smith & Osborn, 2008).  
 



 29 

Med en tolkande fenomenologisk metod undersöks företrädesvis små 
homogena grupper eftersom resultaten då har större chans att vara 
signifikanta. Vid studier med få informanter blir ett slumpmässigt och 
representativt urval svårt. En analys med IPA är dessutom tidskrävande vilket 
talar för en mindre datamängd som utgångspunkt. IPA´s fokus kommer 
därmed att knytas mer kring idiografiska likheter och mönster i en mindre 
mängd data än sökande efter nomotetiska skillnader och motsättningar i en 
större och mer heltäckande datamängd (Smith & Osborn, 2008; Willig 2008).  
 

Fokus i en tolkande fenomenologisk metod ligger i att lära sig något om de 
undersöktas psykologiska värld. Meningen i det berättade är centralt och 
syftet med metoden är att förstå och tydliggöra komplexiteten i det undersökta 
(Smith & Osborn, 2008). Analysen blir ett läsande med mål att induktivt söka 
efter tematiska innehåll i deltagarnas berättelser. Målet med den tolkande 
fenomenologiska metoden är att finna mönster, genom att hitta likheter i 
texternas funderingar kring erfarenheter och tankar (Larsson Abbad, 2007; 
Smith & Osborn, 2008; Willig, 2008). Det omfattande arbetet med texten ska 
uppmana forskaren att få ett inifrånperspektiv, i och med förtrogenheten till 
texten. Läsningen och mönsterfinnandet i texten styrs av forskarens intresse 
och nyfikenhet och analysen blir därmed till som ett samspel mellan forskaren 
och informanterna. IPA hävdar inte att metoden når den sanna förståelsen av 
informanternas upplevelse, utan forskarens tolkning av denna (Willig 2008).  
 

Willig (2008) delar upp analysen med IPA i fyra steg där forskaren genom 
ständiga genomläsningar av texten identifierar nyckelteman som med tiden 
formeras i olika kluster eller tabeller. Det sista steget i analysen kan lyfta 
tolkningen från informantens tolkning av det undersökta (tolkat av forskaren) 
till en insiktsfull teorikoppling. En koppling som dock måste ske med en stor 
respekt för informanterna. Det är viktigt att de slutgiltiga teman som 
genereras med IPA är relaterbara till den ursprungliga datatexten, vilket gör 
en tillbakagång till ursprungstexten med jämna mellanrum nödvändig (Willig, 
2008). En medvetenhet i skillnaden mellan vad informanterna säger i 
materialet och vad forskaren tolkar är dessutom nödvändig under hela arbetet 
(Smith & Osborn, 2008).  

3.2 Val av metod  

Vi utgår från en tolkande fenomenologisk metod, IPA, i uppsatsen och har 
tagit del av en avhandling där tolkande fenomenologi använts (Larsson 
Abbad, 2007) för att försöka återge hur några individer med Aspergers 
syndrom uppfattar sin livssituation. I denna avhandling analyserades material 
från semistrukturerade intervjuer (Larsson Abbad, 2007), vilket är den absolut 
vanligaste datainsamlingsmetoden vid IPA (Smith & Osborn, 2008; Willig 
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2008). Data till en tolkande fenomenologisk metod kan dock inhämtas på ett 
antal sätt, alltifrån visuella eller skriftliga dagböcker till intervjuer. I vår 
studie använder vi texter från bloggar. Oavsett vilka data som än används i 
IPA utgår analysen från en text, transkriberad eller ursprunglig (Smith & 
Osborn, 2008; Willig 2008). Tilläggas bör att en kvalitativ analysmetod är en 
i grunden personlig process och att IPA inte är en normativ analysmetod med 
en fix metodologi. Metoden bör anpassas till forskarens personliga arbetssätt. 
Analysen består i grunden av forskarens eget tolkande arbete i analysens olika 
steg (Willig, 2008). Med en kvalitativ ansats och en tolkande fenomenologisk 
analysmetod utgör denna studie därför en möjlighet att, via texter i bloggar, 
komma nära och få specifik kunskap om bloggarnas syn på diagnosen och 
funktionsnedsättningen Aspergers syndrom.  

3.3 Urval av data  

Vårt första urvalskriterium när det gäller data är att vi valde att fokusera på 
texter i personliga bloggar på Internet. Med andra ord sökte vi kortare eller 
längre texter på svenska skrivna av individer som på något sätt beskriver att 
de har Aspergers syndrom. Vi hade i urvalet inget sätt att kontrollera huruvida 
de undersökta bloggarna verkligen var det de utgav sig för att vara, det vill 
säga vuxna individer som diagnostiserats med Aspergers syndrom. I stället 
har vi sökt bloggar skrivna av individer som själva väljer att benämna sig som 
”individ med Aspergers syndrom”, ett urval likt det Clarke och van Amerom 
(2007, 2008) använt i sina studier av bloggar. Vårt urval är således ett 
stickprov ur populationen ”individer som säger sig har Aspergers syndrom 
och skriver bloggar på svenska”, utan att på något sätt vara representativt eller 
slumpmässigt (Sveningsson et al., 2003). Urvalet kan heller inte sägas vara 
representativt för populationen individer med Asperger i stort eftersom vi 
medvetet söker oss till bloggar, något som ju långt ifrån alla med Aspergers 
syndrom för. Urvalet måste därför beskrivas som ett strategiskt urval, där 
forskaren själv medvetet väljer miljöer utifrån sin idé om var de skeenden 
som är intressanta finns (Larsson Abbad, 2007) och där vi "rör oss" i miljön, 
flanerar, för att finna vårt material (Sveningsson et al., 2003).  
 
Bloggtexterna är upplagda på Internet och därmed sökbara. Sökandet skedde 
med hjälp av större, etablerade sökmotorer (företrädesvis google.se) och där 
möjligheten finns att dels avgränsa sökningen till ”bloggar” och dels söka 
med hjälp av relevanta ord som till exempel ”Asperger”, ”Aspergers 
syndrom” och ”diagnos”. Vid en av våra pilotsökningar (18/10-09 via 
google.se) fick vi med en sökning på sidor ”på svenska” och ”Asperger” 83 
900 träffar. Med tillägget att enbart söka i bloggar blev träffarna 4 380. Med 
ett ytterliggare tillägg av ”diagnos” sjönk träffarna till 1 399 träffar. Vi kom 
dessutom att leta via olika former av medlemssidor av, för och om individer 
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med Aspergers syndrom i Sverige för att sprida sökningen. Relativt snabbt i 
vårt pilotsökande kunde vi se spår av en mindre, mycket aktiv i samtalet kring 
diagnosen, grupp bloggare som passade våra kriterier. Synlig blev även en 
betydligt större och mer svårfångad grupp som var mindre aktiv med några få 
inlägg kring diagnosen. Den första gruppen var den som företrädesvis 
hamnade långt upp i sökmotorerna, främst på grund av att många läst och 
kommenterat bloggtexterna, vilket ökat deras popularitet i sökmotorerna. En 
del av dessa bloggare var även i nära kommunikation med varandra, till 
exempel i kommentatorsfälten eller som länkar, men långt ifrån alla. Den 
andra gruppen bloggare fann vi företrädesvis längre ner i sökmotorernas 
resultatlistor och på ”Aspergersidorna”.  

3.4 Insamlingsmetod 

Efter att vid ett flertal tillfällen, enskilt och tillsammans, flanerat i 
”Aspergerbloggmiljön” för att bekanta oss med vårt potentiella material 
(Sveningsson et al., 2003) kom vi att aktivt kopiera texter ur relevanta bloggar 
vid två tillfällen, den 29:e (4 bloggar) och den 30:e (6 bloggar) oktober 2009. 
Reliabiliteten i ett arbete kan exempelvis stärkas i och med att två eller flera 
personer är överens om urval och kodning. Den så kallade 
interbedömarreliabiliteten ökar om överensstämmelsen är stor (Bryman, 
2002). Urvalet i detta arbete skedde därför gemensamt, både av vilka bloggar 
vi skulle leta i och vilka texter vi skulle kopiera. Bloggar med tydligt 
markerad copyright valdes bort. I alla bloggar läste vi oss bakåt i texterna 
tidsmässigt och läste det senaste inlägget först. Hade bloggen många inlägg 
sökte vi inom bloggen, till exempel på ”Asperger”, efter texter. Intressanta 
texter kopierades till ett word-dokument och sparades för att undvika att 
ändringar gjordes i texterna. Även kommentarer på inläggen i de bloggar vi 
valt lästes och vid några tillfällen togs även dessa med. Till att börja med togs 
tio bloggar med i arbetet.  
 

Efter kopierandet av bloggtexterna kontaktades alla bloggare för att informera 
dem om vad vi gjorde och ge dem möjlighet att kontakta oss. Snabbt 
upptäckte vi att två av de valda bloggskribenterna var omöjliga att kontakta på 
ett någorlunda diskret sätt och dessa valdes därför bort. En tredje blogg kom 
att tas bort då bloggaren, vid mail-kommunikation, uttryckligen inte ville vara 
anonym i denna studie. Av den information som finns att tillgå i 
bloggtexterna framgår att det är fyra kvinnor, två män samt en bloggare som 
inte uppger kön.  
 

Slutligen kom det analyserade materialet att innehålla texter från 7 bloggar 
med sammanlagt 73 inlägg, varav 21 var med kommentar eller 
kommentartråd. Med kommentar och kommentartråd menas de inlägg som 
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dels läsare eventuellt gjort på blogginläggen och dels de svar bloggaren själv 
eventuellt lägger in som svar på kommentarerna. Som minst användes ett 
längre inlägg från en specifik blogg och som mest 31 inlägg av varierande 
längd från en och samma blogg. Inläggens längd var mellan ett fåtal rader och 
flera A4 sidor med text. I tabellen nedan redovisas antalet analyserade 
blogginlägg samt kommentartrådar, fördelade på respektive blogg.  
 
Tabell 2  
Antal analyserade blogginlägg, respektive kommentarer, fördelade på 
bloggar 
 

 Antal blogginlägg: 
Antal blogginlägg, 

med analyserade kommentartrådar: 
Blogg 1: 12 2 
Blogg 2: 31 8 
Blogg 3: 1 0 
Blogg 4: 13 4 
Blogg 5: 8 2 
Blogg 6: 1 0 
Blogg 7: 7 5 

 
Totalt: 73 21 

 
Inläggen var publicerade på respektive bloggar under en ettårsperiod. Det 
tidigaste inlägget var från den 10 oktober 2008 och det senaste från den 29 
oktober 2009. De kopierade bloggtexterna omformades till Times New 
Roman, med rubriker i Arial Black för att underlätta läsandet och kom 
slutligen att omfatta 85 A4 sidor material. Även alla hyperlänkar och bilder 
togs bort i texterna för att underlätta läsandet och göra texterna mer 
likvärdiga. 

3.5 Bearbetning och analys av data 

Den första genomläsningen av bloggtexterna skedde vid dess kopiering och 
urval från Internet. Därefter lästes texterna om och om igen samtidigt som vi 
enskilt började notera intressanta begrepp, initiala teman och tankar kring 
texterna i marginalen. Vid ett flertal tillfällen har vi därefter gemensamt gått 
igenom materialet och samlat intressanta tankar och teman i mindmaps. I 
flertalet fall hade vi markerat och kommenterat samma avsnitt i texterna och 
gjort liknande kommentarer vilket eventuellt kan styrka arbetets 
interbedömarreliabilitet (Bryman, 2002). Med genomläsningarna, och en hel 
mängd fullskrivna whiteboardtavlor, kom med tiden ett 15-tal teman att 
identifieras som sedan sammanfördes i en handfull övergripande teman. 
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Exempel på dessa tidigt identifierade teman är: normkritisk, stolthet, 
dubbelhet, sorg, det ständiga kompenserandet, ”vi och de”, glädje och 
medvetenhet. Även de kopierade kommentarerna till bloggtexterna var med i 
analysen. Dessa kom enbart att användas med fokus på bloggarens utvecklade 
dialog med läsarna och som nyansering av inläggen. Vi kom inte att fokusera 
på de ”nya” individer som där finns representerade som skribenter. Slutligen 
kom analysen att formas kring tre framträdande, genomgående teman och tre 
komplexa, övergripande teman som speglade den tolkning av bloggarnas 
uppfattning vi gjort.  

3.6 Kvalitetsvärdering 

Alla kvalitativa metoder har sina begränsningar som det är viktigt att ta i 
beaktande, så även den tolkande fenomenologiska metoden. IPA fokuserar till 
exempel enbart på kommunikation via text, om så i form av transkriberat tal, 
och bygger därmed på en föreställning om att språket representerar och 
beskriver individens verklighet, snarare än språket som skapare av verklighet 
(Willig, 2008). IPA är dessutom ett försök att fånga erfarenheten och 
meningen associerad med ett fenomen, snarare än människors tankar och 
tyckande kring detta (Willig, 2008). Vi är väl medvetna om att vi går in i 
analysen och tolkandet av våra informanters texter med en förförståelse om 
Aspergers syndrom, något som kan vara både en tillgång och en begränsning i 
arbetet. Ett sätt att använda detta kan vara att medvetet utnyttja oss båda som 
parallella analysverktyg i bearbetningen av våra data. Genom att i ett första 
skede utföra analysen var och en på sitt håll och sedan jämföra, ökar vi 
troligen reliabiliteten då möjlighet finns att tydliggöra materialets interna 
reliabilitet eller interbedömarreliabilitet (Bryman 2002).  
 
Under arbetets gång har vi kommit att se stora vinster i att använda 
bloggtexter som datamaterial både i relation till IPA och till individer med 
Aspergers syndrom. IPA används nästan uteslutande i analys av intervjuer 
och medför i de fallen en omständlig transkribering, som innebär risker för 
förenkling och feltolkning av materialet. Trots viss förändring av vårt 
material, som borttagande av hyperlänkar, bilder och så vidare, kan kanske 
användandet av bloggtexter innebära färre sådana förvanskningstillfällen. 
Dessutom har vi återkommande funderat kring olika former av 
kommunikation, med individer med Aspergers syndrom eller andra 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som kan påverka förmågan att, 
snabbt och spontant, kommunicera och förstå social interaktion. De bloggare 
vi analyserar i arbetet uttrycker återkommande svårigheter i den dagliga 
kommunikationen, men, upplever vi som läsare, är flytande och sprudlande i 
sina bloggar. Kanske kan vi även som analysmetod se läsandet av bloggar, i 
jämförelse med intervjuer, som ett sätt att reducera funktionsnedsättningens 
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påverkan på förståelsen och kommunikationen och få det att gå lättare. Vi tror 
att det kanske kan vara mer relevant att närma sig vissa individer med 
Aspergers syndrom via text än via tal.  
 
Idag ställs allt oftare krav på så kallad brukarmedverkan när det gäller 
forskning, utbildning och praktik, som ett sätt att höja dess kvalitet och 
relevans. Med brukarmedverkan menas ett perspektiv och en insyn i 
forskningens alla delar, av de individer forskningen rör (HSO, 2010). Detta 
arbete har tyvärr inte haft brukarmedverkansperspektivet med från start, men 
har (i och med vår kontakt med och hänsynstagande till bloggarna) ett visst 
mått av brukarinflytande.  

3.7  Informations- och samtyckeskravet på 
Internet 

Valet att studera bloggtexter visade sig ge upphov till många svåra frågor 
kring Internetforskning. Dessa frågor blev nödvändiga att undersöka vidare. 
Som tidigare nämnts kan förhållandet mellan privat och offentligt på Internet 
vara otydligt. Vid Internetforskning måste således stor hänsyn tas till det 
faktum att skribenterna på nätet ofta förhåller sig till Internetsidorna som om 
de vore privata, fast de formellt oftast är offentliga (Hudson & Bruckman, 
2005; Kraut et al., 2004). Detta får konsekvenser för hur de etiska riktlinjerna 
kring informations- och samtyckeskravet ska tillämpas på nätet och sättas i 
relation till förhållandet mellan offentligt och privat (HSFR, 2009). 
 
Möjligheten för forskaren att vara osynlig på nätet och kunna göra 
observationer utan individernas vetskap, ställer de etiska aspekterna på sin 
spets (Maczewski et al., 2004; Sveningsson, 2004) och det råder oenighet om 
hur detta bör göras på bästa sätt (Sveningsson et al., 2003). Svenska etiska 
riktlinjer tillåter insamlande av data utan informerat samtycke i offentliga 
miljöer om ingen går att identifiera (Sveningsson Elm, 2009). Enligt Kraut et 
al. (2004) skulle en observation på nätet kunna likställas med en observation 
av oidentifierbara personer i allmänna miljöer och då vara möjlig att 
genomföra utan individens vetskap och samtycke. Fördelarna med detta 
förfaringssätt är att forskaren med sin närvaro och sina frågor inte styr 
materialet i någon riktning, vilket kan öka forskningens kvalitet (NESH, 
2003; Sveningsson, 2004; Sveningsson et al., 2003). Samtidigt måste frågor 
om de studerades integritet och privata sfär tas i beaktande. Om individen 
uppfattar sidan som privat kan det vara till skada för individen att någon 
oannonserat använder och utvärderar detta material i ett helt annat syfte än det 
producerats i (Hudson & Bruckman, 2005; NESH, 2003; Roberts et al., 2004; 
Sveningsson, 2004; Sveningsson Elm, 2009). Frågan blir då vem som äger 
tolkningsföreträde huruvida individen kommer till skada eller inte 
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(Sveningsson, 2004). Här spelar också kulturella aspekter på vad som är 
privat och offentlig information en avgörande roll (Sveningsson Elm, 2009; 
Waern, 2001). Varje enskild forskare måste visa stor respekt, inte minst för 
möjligheterna till framtida forskning, och fatta beslut om informations- och 
samtyckeskravet i varje unikt fall. En studies betydelse måste viktas mot den 
eventuella skada individen riskerar utsättas för. Huvudregeln tycks vara att 
varje individ själv ska få bestämma om, hur länge och på vilka villkor ett 
eventuellt deltagande i en studie sker, men om riskerna är minimala kan 
undantag göras efter noggrant övervägande (Hudson & Bruckman, 2005; 
Sveningsson, 2004; Sveningsson et al., 2003; Waern, 2001). Enligt HSFR 
(2009) finns ett värde i att utforska de nya Internetmiljöerna, vilket skulle 
kunna motivera vissa undantag. Som ett alternativ lyfter Nygren et al., (2000) 
och Waern (2001) fram möjligheten att vid observationsstudier informera 
individerna efter det att materialet samlats in.  
 
Något som också uppmärksammas i den etiska diskussionen är den ibland 
praktiska svårigheten att komma i kontakt med de individer som studeras 
(Sveningsson, 2004). De kan vara många till antalet och de kan uppträda 
under pseudonymer. Det är inte lätt alla gånger att veta om samtycke 
inhämtas från rätt person (Nygren et al., 2000; Sveningsson et al., 2003) och 
det är inte säkert att den eller de individer vars material är tänkt att studeras 
kommer tillbaka till sidan eller nätplatsen igen (Sveningsson, 2004). En annan 
svår fråga är om personen är den som den utger sig för att vara till exempel 
beträffande ålder. För personer under 15 år ska samtycke inhämtas från 
målsman enligt HSFR (2009), vilket alltså är omöjligt att säkert veta på 
Internet. 

3.8  Konfidentialitet på Internet 

På ytan kan konfidentialitetskravet (HSFR, 2009) verka lättare att tillgodose 
på Internet, i jämförelse med annan forskning. Internet kan innebära osäkerhet 
i vem kontakten är med (Sveningsson, 2004; Sveningsson et al., 2003). 
Konfidentialiteten och anonymiteten på nätet framstår emellertid snabbt som 
ett svårt forskningsetiskt krav att förhålla sig till och är dessutom något som 
många missar att ta hänsyn till (Kraut et al., 2004).  
 
Vikten av att ta allmän hänsyn till konfidentialitetskravet vid studier på 
Internet poängteras av många forskare oavsett om materialet är etiskt känsligt 
eller ej (The Respect project, 2004; Sveningsson 2004; Wærn, 2001; Ågren, 
2000), men det finns också mer specifika problem som måste tas hänsyn till. 
Å ena sidan finns en grundläggande motsättning i att ett uppfyllande av 
konfidentialitetskravet kanske de facto gör att forskaren bryter mot lagen om 
copyright (Ågren, 2000). Det tycks råda en osäkerhet kring huruvida inlägg 
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och texter på Internet råder under copyrightlagarna och därmed ska refereras. 
Till exempel menar Roberts et al. (2004) att de nog inte gör det, medan 
Newson, Houghton och Pattern (2009) menar att de gör det. Dikotomin 
mellan privat och offentlig är fundamental för copyrightlagarna och sätter 
dess gränser. I cyberrymden ser dessa gränser annorlunda ut, något som 
diskuterats ovan, men hur gränserna ser ut tycks fortfarande vara en 
kontroversiell fråga och frånvaron av en kritisk diskussion kring detta 
underminerar lagarnas syfte menar till exempel Elkin-Koren (2006). När det 
gäller studiet av virtuella forum är problematiken eventuellt beroende av 
huruvida inläggen kan tolkas som tal i stället för text. Tolkas inläggen som 
texter kommer forskaren att behöva bryta mot upphovsrättslagen om han eller 
hon samtidigt vill uppfylla konfidentialitetskravet menar till exempel Ågren 
(2000). Ingen av de uppsatser eller artiklar vi funnit som undersökt bloggar 
har dock refererat vilka sidor eller bloggar de studerat. Ågren (2000, s. 100) 
beskriver det målande: ”HSFR:s etikregler är tydliga. Cyberrymden är 
otydlig.” 
 
Å andra sidan finns svårigheten att hålla undersökta individer anonyma i 
studier på Internet. Utanför Internetforskningen, ”in real life”, är kraven 
relativt explicita kring hur forskaren ska bete sig för att hålla informanterna 
anonyma. Till exempel tas identifierbara detaljer som namn bort och 
materialet förvaras på ett säkert ställe (Kraut et al., 2004; Wærn, 2001). När 
det gäller Internetforskning är det inte säkert att detta räcker då dels 
användandet av pseudonymer är vanligt och dels identifierbarheten är påtaglig 
så fort forskaren på något sätt citerar texter eller använder namn och 
pseudonymer från Internet. Citeras något blir det sökbart och därmed 
identifierbart. Se vidare om citering på Internet nedan.  
 
Användandet av pseudonymer på Internet är vanligt och kan på ytan ge sken 
av anonymitet för användaren. En antagen anonymitet som dock är falsk 
menar till exempel Hudson och Bruckman (2005), Kraut et al. (2004) och 
Roberts et al.(2004). En del använder sitt eget namn, eller smeknamn, som 
pseudonym och är därför identifierbara av dem som även känner dem 
”offline”. Samma pseudonym kanske används även utanför nätet, vilket kan 
göra att individen bakom pseudonymen blir identifierad. En aktiv pseudonym 
kan dessutom tillägna sig ett eget rykte på nätet och kanske förekomma i flera 
forum eller sammanhang. Kombinationen av ovanstående faktorer gör att 
pseudonymer inte kan ses som tillräckligt för att ge individerna anonymitet. 
Det finns dessutom alltid ett problem med att det är omöjligt att veta om det 
är en eller flera individer som ligger bakom en pseudonym (Kraut et al., 2004; 
Roberts et al., 2004; Sveningsson, 2004). Ytterligare en komplikation är att 
pseudonymen representerar något för individen bakom pseudonymen. Detta 
är därför en nödvändig faktor att ta med i förståelsen av det studerade 
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fenomenet. Speciellt viktigt blir detta att ta hänsyn till i studier av personers 
självbild (Sveningsson, 2004). Det som studeras i Internetmiljöer bör kanske 
inte ens kallas anonymitet utan pseudonymitet. Forskaren kan inte hänvisa till 
att användarna är anonyma eftersom användarna här vill bli igenkända som 
den valda pseudonymen (Sveningsson et al., 2003; Sveningsson, 2004).  

3.8.1 Citering på Internet 

Direkta citat i till exempel en rapport eller uppsats som korrelerar till ett 
material från Internet innebär unik problematik som är annorlunda än i andra 
typer av material. Vid transkription av ett intervjumaterial hålls till exempel 
den fullständiga transkriptionen, samt kopplingen till vem som intervjuas, 
konfidentiell (Bruckman, 2006). Problemet med Internet-citat är att de är lätt 
identifierbara eftersom de ligger tillgängliga för alla och därmed är sökbara 
för läsaren. Möjligheten att citera identifierbara texter diskuteras 
förvånansvärt lite i de metoddiskussioner kring Internetforskning som 
studerats. Frågan väcks ibland (Frankel & Siang, 1999), men förslagen på 
lösning för forskaren är få. Roberts et al. (2004) menar till exempel att genom 
att inte ta med skribenters namn/pseudonym eller sidan/forumet varifrån 
inlägget togs har tillräckligt gjorts för att garantera anonymiteten hos de 
undersökta. De menar att även om en "determined individual" (Roberts et al., 
2004, s. 166) skulle kunna hitta citaten har den enkla vägen att göra detta 
tagits bort (Bruckman, 2006; Roberts et al., 2004; Sveningsson 2004). Ibland 
föreslås problemet lösas genom att exempelvis ändra lite i citat för att försvåra 
sökbarheten (Grandin Franzén, 2007; NESH, 2003; Roberts et al., 2004). 
Frågan är då hur mycket i en text eller ett citat som måste ändras för att det 
ska vara oidentifierbart via olika sökmotorer (Maczewski et al., 2004) och 
huruvida det ens är acceptabelt att medvetet ändra i ett material. Detta är 
något som till exempel starkt emotsägs i EU´s The RESPECT Code of 
Practice for Socio-Economic Research (The RESPECT project, 2004).  
 
Genomgående framhålls vikten av att vara försiktig med identifierbar 
information (som namn, email-adresser, pseudonymer eller liknande) i 
presentationen av resultatet (Kraut et al., 2004), medan citering, med eller 
utan vissa smärre ändringar i texten, förekommer genomgående i den 
forskning som studerat bloggtexter (Clarke & van Amerom, 2007, 2008; 
Grandin Franzén, 2007). I och med detta är bloggarna identifierbara via 
sökning på citaten. I ett fall har det påträffats en lösning där forskaren valt att 
i sin artikel inte avslöja de studerade bloggarna, men i en fotnot meddelas att 
lista över undersökta bloggar går att få vid kontakt med författaren (Hevern, 
2004). 
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3.9 Etiska överväganden 

En av våra största utmaningar i arbetet har varit hur vi dels ska förhålla oss till 
vårt datamaterial och dels hur vi ska förhålla oss till konfidentialitetskravet. 
När det gäller forskning på Internet, som visats ovan, är de etiska problemen 
långt ifrån lösta. Debatten har dessutom hittills till största del handlat om 
kommunikationen på chattsidor. Bloggar, som till största del handlar om 
monologinriktade inlägg, har knappt omnämnts och bjuder därmed en ny 
arena för svåra ställningstaganden ur etiska perspektiv. Till exempel Clarke 
och van Amerom (2007, 2008) använder genomgående citat från analyserade 
bloggar men säger sig bevara anonymiteten genom att ändra namnen på 
bloggarna, inte publicera bloggarnas adresser och inte ta bloggar med 
copyright. För att testa den eventuella möjligheten att spåra citat utförde vi 
därför ett enkelt test. Vid ett tillfälle kopierade vi alla citat ur en uppsats och 
en artikel som använt sig av chatt- och bloggtexter som material, till ett nytt 
dokument. Dokumenten sändes därefter till databasen urkund.se för analys 
varvid tre, respektive fem bloggar kunde identifieras (www.urkund.se). Ett 
resultat som vi inte anser vara acceptabelt ur ett konfidentialitetskrav.  
 
De forskningsetiska principerna från HSFR (2009) medger vissa undantag 
från de etiska kraven då det gäller Internet då materialet och arenan är så nya 
och intressanta för forskning. Detta är en slutsats vi ifrågasätter. Varför ställa 
mindre krav på till exempel anonymitet, konfidentialitet och samtycke på 
nätet än utanför? Vi är medvetna om att vi i arbetet ställt hårdare etiska krav 
på vår arbetsmetod än många andra forskare gjort. Vi valde att varken 
redovisa våra källor eller redovisa citat, ändrade eller ursprungliga, från våra 
källor. Vi landade i denna ståndpunkt av flera skäl. För det första anser vi att 
den forskning på speciellt bloggar som vi tagit del av väcker en hel del frågor 
kring framför allt konfidentialitet och copyright. Detta är frågor vi i dagsläget 
inte finner konsensus kring i forskarvärlden hur de ska uppfattas och 
behandlas. För det andra valde vi, så långt det är möjligt utan att 
kompromettera vår trovärdighet som uttolkare, en ödmjuk och respektfull 
inställning till våra bloggare. Till slut valde vi att i största möjliga mån 
bibehålla våra bloggares konfidentialitet, vilket fick till följd att vi tog bort 
bloggar och valde att inte ha med citat i arbetet. Detta var frustrerande då 
bloggtexterna genomgående är kryddade av citatvänliga uttryck, historier och 
pseudonymer som hade förtydligat vår analys och diskussion. Vi tror dock att 
vi kan förmedla mycket av det vi ser i bloggtexterna även utan citat och 
försöka göra bloggarna rättvisa. Kopierade bloggtexter förvaras säkert och 
avskilt från sina ursprungliga webbadresser.  
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4 RESULTAT OCH ANALYS 
Uppsatsens syfte och fokus har varit att försöka förstå hur individer med 
Aspergers syndrom förhåller sig till sin diagnos och sin funktionsnedsättning. 
Genom en tolkande fenomenologisk analys (IPA) har därefter olika teman 
strukturerats och identifierats. För det första har tre mer genomgående teman 
utkristalliserats med avseende på hur bloggskribenterna, rent konkret, 
förhåller sig till diagnosen Aspergers syndrom, kompenserandet för 
funktionsnedsättningen och kommunikation på Internet. Dessa är samlade 
nedan under rubriken Aspergern i bloggtexterna. Vidare har, i en mer 
djupgående analys av materialet, tre mer komplexa och övergripande teman 
identifierats där vi tydliggör de tre olika strategier till diagnosen och 
funktionsnedsättningen som vi finner att bloggarna ger uttryck för. Dessa har 
samlats nedan under rubrikerna komma ut som Asperger, reclaim Aspergern 
och konsten att vara normal.  

4.1 Aspergern i bloggtexterna 

Nedan följer tre genomgående teman kring diagnosen som framkommit i 
analysen av de studerade bloggtexterna. Dessa är diagnosen Aspergers 
syndrom, kompenserandet för funktionsnedsättningen och kommunikation på 
Internet.  

4.1.1 Diagnosen Aspergers syndrom 

Alla av de undersökta bloggarna har någon form av beskrivning om hur det 
kom sig att de utreddes, hur det kändes att få diagnosen och hur hans eller 
hennes förhållande till diagnosen eventuellt utvecklats och förändrats efter 
diagnostisering. Som i Larsson Abbads (2007) studie utkristalliseras till 
exempel en tydlig, men aningen ambivalent, bild av att absolut vilja ha 
diagnosen, men inte enbart vara sin diagnos, i bloggarnas texter. Att få 
diagnosen innebär för de flesta en form av befrielse och lättnad och chans till 
ett bättre och till viss del lättare liv. Bloggarna framhåller diagnosen som ett 
nytt redskap i kommunikationen och förståelsen med andra. Den blir något 
som de plötsligt får tillgång till och är ett nytt, och ur samhällets synvinkel, 
acceptabelt sätt att förhålla sig till sina egna misslyckanden. Diagnosen blir 
alltså både ett redskap i kommunikationen med andra utåt och ett redskap i 
förståelsen av sig själv, i kommunikationen inåt. Andra har mer förståelse för 
min annorlundahet om det kan förklaras med, eller i alla fall kopplas till, 
diagnosen och jag kan lättare förlåta och förstå när det inte går som jag önskar 
om jag har diagnosen som ett hjälpmedel, är en tes som bloggarna driver. 
Diagnostiseringen och diagnosen blir för bloggskribenterna, likt i Lundahls 
(1998) komma ut-berättelser för homosexuella, en process kring förståelsen 
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av något som alltid varit sant och en chans till frigörelse från det förflutnas 
misslyckanden. Diagnosen blir i den jämförelsen en chans att finna individens 
sanna jag, men samtidigt också en tydlig rörelse bort från lidande.  
 

En stor del av det analyserade bloggmaterialet myllrar av en kreativ och 
ordvrängande diskussion kring uppdelningen ”de utan diagnosen” och ”de 
med diagnosen”. En uppdelning mellan NT i betydelsen neurotypisk, 
normaltyperna och normaltänkare, respektive AS i betydelsen Aspergare, 
Aspies, alfabetsberikade och så vidare. Bloggarna använder en mängd mycket 
kreativa och extremt citatvänliga nyformade ord och begrepp som tyvärr inte 
kan användas i arbetet då begreppen är sökbara och bloggtexterna därmed 
identifierbara (se etikdiskussion). Begreppen vi använder här blir därför mer 
allmänna och utbredda än de som våra bloggare oftast använder. Speciellt i 
situationer då bloggarna försöker beskriva den egna gruppen (AS) eller de 
andra (NT) kan vi se att bloggarna leker med betydelsen och orden på detta 
sätt. Detta kreativa, och som vi uppfattar något njutningsfulla, ordvrängandet 
som genomgående dyker upp i bloggtexterna kan tolkas på olika sätt. Dels 
kan det ses som ett uttryck för den bokstavliga tolkning av ord, begrepp och 
uttryck som är vanligt bland individer med Aspergers syndrom, det vill säga 
”den andra sidan” av att ha en tendens att tolka språk bokstavligt, bli förvirrad 
av idiom, ironi, talesätt, underförstådda budskap och sarkasm (Attwood, 
2008). Det kan också ses som ett sätt att själv leka med dessa tolkningar 
genom att leka med orden. Dessutom kan det tolkas som ett sätt att förändra 
och utveckla synen på och betydelsen av den egna diagnosen. Det senare 
diskuteras vidare under temat Reclaim Aspergern.  
 

I ordspelet och uppdelningen mellan Aspergarna och de neurotypiska blir 
diagnosen lika mycket ett sätt att definiera det ”Aspiga” i individen som att 
definiera det neurotypiska i alla utan diagnosen. Att definiera ett ”vi” (med 
diagnosen) och ett ”de” (utan diagnosen). 
 

Reaktionerna på diagnosen vid diagnostisering kan vara olika, men oftast 
emotionellt omtumlande (Attwood, 2008). Liksom Larsson Abbad (2007) 
visar de undersökta bloggarna att diagnostiseringen i sig inte automatiskt gjort 
deltagarna lyckligare, men att de haft ett stort stöd av diagnosen och 
diagnostiseringen. Aspergern uppkom ju inte i och med diagnostiseringen 
utan har alltid funnits där, poängterar flera bloggskribenter. De hade 
Aspergers syndrom även innan diagnosen och diagnostiseringen kom därmed 
inte att bli revolutionerande menar några av dem. En del av reaktionen efter 
diagnostisering kunde dessutom innehålla aspekter av sorg inför resultatet och 
en tillbakagång i kommunikationen med andra. Andra bloggare poängterar 
nästan enbart glädjen och befrielsen i och med diagnostiseringen. Att plötsligt 
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förstå sin situation och få en referensram som passar, beskrivs som befriande 
och frigörande, vilket överensstämmer med Attwood (2008).  
 
Diagnostiseringen har varit viktig för bloggarna generellt, ibland till och med 
mycket viktig. Någon bloggare menar att han eller hon inte skulle ha levt utan 
diagnosen och visar på de möjligheter diagnosen ger att hitta nya vägar och 
tolkningar ur problem och bekymmer. Genomgående växer dock en klar bild 
fram av att diagnostiseringen inneburit ett nödvändigt redskap för alla andra 
att förstå bloggaren, med diagnosen. Det var viktigare för anhöriga att 
diagnosen ställdes än för bloggaren själv. Diagnosen ger NT ett redskap att 
förstå och AS ett redskap att förklara vilket ökar förståelsen för båda parter. 
Viktiga frågor som bloggarna ställer utifrån detta är för vem diagnosen ska 
finnas och vem som har mest nytta av den samt vilken roll diagnosen har i, 
framför allt, kommunikationen mellan AS och NT.  
 

Ytterligare en aspekt som bloggarna tar upp är risken att bli ett offer i och 
med diagnostiseringen och diagnosen. Flera av bloggarna uttalar en farhåga 
att diagnosen lätt blir ett alibi att gömma sig bakom framför allt då individer 
blivit diagnostiserade tidigt i livet. Diagnosen riskerar att bli ett sätt att 
undvika tvånget att anpassa sig till den omgivande neurotypiska majoriteten. 
Här lyfter bloggarna fram vikten av att kompensera för funktions-
nedsättningen och utsätta sig för kommunikation med NT. De framhäver 
också behovet av att ibland behöva överdriva diagnosen och handikappa sig 
själva för att göra sig kommunikativ med NT, något vi återkommer till nedan.  

4.1.2 Kompenserandet för funktionsnedsättningen 

Det framkommer i materialet att det finns en stor medvetenhet hos bloggarna 
om det egna beteendet och de svårigheter som funktionsnedsättningen medför 
vad beträffar kontakter med andra människor. Denna medvetenhet är något 
som upptar mycket tid och kraft för bloggskribenterna. Om och om igen går 
individen i tanken igenom sitt eget beteende och sätter det i relation till någon 
slags uppfattad normalitet. Det finns en stark vilja bland bloggarna att försöka 
kompensera för de svårigheter som uppstår i social interaktion och olika 
förhållningssätt utarbetas och övas in för att kunna hantera omgivningen, 
något som också omnämns i Larsson Abbad (2007). Detta kan även kopplas 
till Goffmans (1972) teorier om hur den individ vars stigma inte är känt från 
första början, utvecklar olika knep och kämpar med att i möjligaste mån dölja 
sitt tillkortakommande. Det handlar i bloggetxterna mycket om att försöka 
ligga steget före hela tiden för att kunna tolka omgivningen på ett socialt 
accepterat sätt och kunna interagera på adekvat nivå. I inläggen ges flera 
exempel på inövade strategier som individen kämpar med att försöka följa. 
Ögonkontakt upplevs som svårt och kan hanteras genom att titta lite ovanför 
ögonen på motparten. Olika ansiktsuttryck, som många gånger bara uppfattas 
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som diffusa muskelrörelser, går att lära in vad de symboliserar för att på så 
sätt kunna bemöta på rätt sätt. Konsten att skratta åt ett skämt, även om 
skämtet ter sig obegripligt, är också något inövat och tillkämpat. Detta sätt att 
hantera humor får stöd av forskning genomförd av Lyons och Fitzgerald 
(2004) som kommit fram till att individer med Aspergers syndrom hanterar 
humor just som ett inlärt beteende. Att bemästra uttalanden och frågor, där 
kanske delar av informationen är underförstådd eller icke-verbal (Larsson 
Abbad, 2007), kräver mycket energi och det finns i materialet beskrivningar 
av hur svårt det kan vara att växla mellan att lyssna aktivt och plötsligt behöva 
ställa om till att svara på en fråga.  
 
I materialet finns en påtaglig glädje över de gånger individen är nöjd med sitt 
sätt att samspela med omgivningen och då känslor av att ha lyckats spela eller 
verka normal infinner sig. Vid dessa tillfällen upplever vi att bloggarna 
uppvisar god förmåga till theory of mind (Attwood, 2008). Samtidigt 
framskymtar hela tiden insikten hos bloggarna om att dessa strategier och sätt 
att bemöta omgivningen är väl inlärda, och kräver ett aktivt och målmedvetet 
utförande. Det går inte bara att flyta med, koppla in autopiloten och hoppas att 
allt därefter sker automatiskt. Det är en mycket medveten process som tar 
mycket energi, vilket överensstämmer med Larsson Abbad (2007) och 
Attwood (2008). I materialet kan det beskrivas av bloggarna som att spela två 
roller, gömma sig bakom en mask eller försöka klä på sig en 
normalitetskostym och vi hittar här likheter med det som Goffman (1972) 
skriver om en förklädnad bakom vilken individen kämpar med rädslan att 
mista kontrollen. Detta kan också innebära att ett beteende, som individen vet 
uppfattas negativt av omgivningen, kan skylas över genom att överföras till 
ett mer accepterat beteende (Goffman, 1972). I bloggtexterna finner vi till 
exempel hur, som det uttrycks, ett alltför överdrivet och ohälsosamt 
pluggande döljs genom att låtsas sitta och slumra istället för att studera. 
 
De gånger interaktionen misslyckas ser vi att individerna både uttrycker och 
förmedlar känslor av sorg över att ha fallit ihop socialt, blivit missförstådda 
eller upplevts ohyfsade, otrevliga eller ointresserade. I likhet med det som 
Butler (2009), Goffman (1972) och Shtayermman (2009) beskriver har 
bloggarna bemötts med negativa attityder och reducerats till avvikande och 
utstötta, det vill säga stigmatiserade, individer. Livet blir en ständig kamp för 
att klara de spelregler som uppfattas gälla i omgivningen. Det finns hos 
bloggarna en tydlig strävan att bättre kunna läsa av och förstå det sociala 
samspelet. Då de utarbetade strategierna inte fungerar, något även Goffman 
(1972) omnämner, eller kraften och orken att ligga ett steg före inte finns, 
inträder känslor av uppgivenhet, utanförskap och en längtan efter att bara få 
vara som han eller hon är. En trötthet utbreder sig på grund av det höga 
beredskapsläge individerna sätter sig själva i. Bloggarna beskriver hur 
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upplevelsen av att ena stunden hantera en social situation och känna sig 
normal, hastigt kan förbytas till ett misslyckande och bli en kraftfull 
påminnelse om de egna svårigheterna. Att tolka omgivningen fel eller inte ha 
kontroll över det egna agerandet ser vi blir tungt och ger individen 
smärtsamma upplevelser. En strategi som bloggarna omnämner i materialet är 
att försöka lära sig känna igen svåra situationer för att kunna backa ur i tid 
och inte hamna i obalans, vilket har paralleller till det Goffman (1972) 
beskriver som att hålla utkik efter situationer där risken att avslöjas är stor. 
Detta leder enligt bloggarna också till, precis som i Goffman (1972) och 
Larsson Abbad (2007), att det kan bli svårt att umgås med andra då det kräver 
mycket energi och hög beredskap. 
 
Känslor av sorg kommer även fram i materialet, som vi tolkar det, i form av 
en besvikelse och upprördhet över att omgivningen upplevs ha bristande 
kunskaper om Aspergers syndrom. Denna kunskapsbrist och vad den för med 
sig i form av minskad förståelse och intolerans framgår också i Larsson 
Abbad (2007). Goffman (1972) skriver om hur den stigmatiserade individen 
blir en skarpsynt iakttagare och kritiker av den sociala miljön och vi ser i 
materialet en påtaglig medvetenhet om omgivningens förhållningssätt. 
Fördomar som att individer med Aspergers syndrom skulle vara medvetet 
nonchalanta eller inte kunna visa medkänsla är några exempel som bloggarna 
tar upp. Den tid individen kan behöva för att bearbeta intryck eller uttalanden 
missförstås ibland av omgivningen som ett uttryck för ointresse eller 
arrogans. Det finns i materialet uppfattningar att människor ibland struntar i 
att individen i fråga har diagnosen Aspergers syndrom och trots detta 
avkräver denne ett konventionellt och acceptabelt uppträdande. Butler (2009) 
visar att det i första hand är funktionsnedsättningen och dess konsekvenser för 
individen, till skillnad från diagnosen i sig, som är det som bemöts mest 
negativt av omgivningen. Kopplingar kan också göras till Shtayermmans 
(2009) studie. Den visade att den individ som endast uppvisar få symtom på 
Aspergers syndrom, i motsats till den som visar flera symtom, tenderar att 
dömas hårt av omgivningen när den sociala interaktionen går snett. Detta ser 
vi som tänkbar förklaringsgrund till det som framkommer i inläggen angående 
omgivningens bemötande. Det förs en diskussion bland bloggarna angående 
de klyschor och hurtiga kommentarer de ibland möter från omgivningen i stil 
med att det nog inte är så allvarliga symtom och något som vi alla kan ha en 
släng av då och då. Att inte få förståelse, för att detta är något som invaderar 
livet hela tiden och är väldigt mödosamt, upplevs tungt av individerna i 
materialet. Tankar finns om att det troligtvis inte skulle inträffa lika många 
sociala haverier om omgivningen visade större förståelse för 
funktionsnedsättningen och dess inverkan på social interaktion. För att klara 
sig i den neurotypiska världen, där normen upplevs trång, finns i materialet 
förslag om en överlevnadshandbok att navigera fram enligt. De motgångar 
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bloggarna ibland möter i samspel med andra kan också leda till att de istället 
för att försöka kompensera för sitt funktionshinder, i överensstämmelse med 
Goffman (1972) och Portway och Johnson (2005), ibland avsiktligt väljer att 
förstärka och synliggöra sina svårigheter och öppet prata om sin diagnos. 
Detta görs för att förhoppningsvis möta större förståelse, få normer förklarade 
och hjälp att kunna hantera de situationer som uppstår. Att få vara stolt över 
något som för andra är en självklar sak kräver insikt och förståelse från 
omgivningen, vilket framkommer hos våra bloggare. 
 
Det är inte bara i mötet med andra som individen måste ägna mycket kraft och 
möda för att kompensera för de svårigheter diagnosen medför. Precis som i 
Larsson Abbads avhandling (2007) blir vardagens göromål arbetsamma och 
ansträngande. Våra bloggare beskriver hur vardagsbestyr och hushållsarbete 
som att handla, tvätta och borsta tänderna många gånger kräver, för att kunna 
genomföras, ett på förhand uppgjort schema där fasta rutiner är viktiga. Den 
enklaste uppgift kan bli mödosam och tung och vid flera tillfällen omnämns i 
bloggtexterna olika hjälpmedel som ska kunna påminna om eller underlätta 
vardagens sysslor. Vi ser i materialet, i enlighet med Goffman (1972), en 
tydlig preferens att välja icke-stigmatiserande hjälpmedel som inte blir 
utmärkande för individen. Att ställa vanliga klockor, ha en bra kalender i 
mobilen eller skaffa egen tvättmaskin för att slippa behöva boka och komma 
ihåg tvättstugetider är några exempel som framkommer i bloggtexterna. 
Behovet av att ligga ett steg före för att kompensera för svårhanterliga 
situationer är ständigt närvarande och vi finner till exempel att ett par glömda 
hörlurar, för att sålla bort bruset under en bussfärd, kan bli en negativ 
upplevelse för individen. Samtidigt som behovet finns skymtar det i inläggen 
här och var fram en trötthet över dessa scheman, och känslor av att rutiner 
blivit till tvång kommer till uttryck.  

4.1.3 Kommunikation på Internet 

Att Internet är en arena väl formad för många individer med Aspergers 
syndrom (Blume 1997; Mitchell 2008), beskrivs tydligt i de undersökta 
bloggtexterna och inläggen. För det första uttrycker bloggarna explicit att 
kommunikationen via nätet, och då till stor del via bloggen, är den kanske 
viktigaste kommunikationen i deras liv. På nätet fungerar till största del 
kommunikationen och funktionsnedsättningen hindrar inte. Många av de 
missförstånd, osäkerheter och svårigheter som bloggarna säger sig ha mer 
eller mindre på daglig basis utanför Internet är bortsorterade och irrelevanta 
här. Att bloggandet kan bli en central del i bearbetningen och förståelsen av 
den egna identiteten styrker Turkles (1997) beskrivning av Internet som en 
identitestsbildande arena. Enligt Turkle ger Internets spridda möjligheter till 
social interaktion och parallella identiteter nya möjligheter att bygga en 
multipel och flytande identitet. Identiteten på nätet, i bloggen, blir kanske till 
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och med centrum i identiteten för bloggskribenterna, då de först här uttrycker 
att de kan fungera och kommunicera utan ansträngning och motgångar.  
 

För det andra är kommunikation svårt, och missförstånd, svårigheter att förstå 
skämt, ironi och känslor förekommer även i bloggtexterna och dess 
kommentatorsfält. Bara för att den, för många med Aspergers syndrom så 
svåra, ickeverbala, indirekta kommunikationen (Attwood, 2008) är borta så 
flyter inte kommunikationen smärtfritt i bloggtexterna. Missförstånd, sårade 
känslor och skämt som inte går fram finns på flera ställen även i denna enbart 
tryckta kommunikationsform. Nätet tycks skala bort en del risker och svåra 
avvägningar, men tycks fortfarande vara en arena som inbegriper ett mått av 
tolkning och värdering.  
 

Med så tydliggjorda samtal som i till exempel bloggen och dess 
kommentatorsfält, finns möjligheten att lättare än i verbal kommunikation ta 
nästa steg och tillsammans lära sig av kommunikationen. Samtalet som 
utvecklas får ibland formen av en, lärande och gemensam, social berättelse 
(Attwood, 2008; Kaland, 2008), speciellt i kommentatorsfältet. I dialogen 
som formas mellan bloggare och läsare tas olika problematiska situationer 
upp. Frustration, missförstånd och misslyckanden ventileras och kommenteras 
av läsarna. Kommentatorsfälten blir ett forum för läsare av bloggen att 
kommentera, stödja, bekräfta och ge förslag på tolkning och väg ut. 
Gemensamt formuleras troliga tolkningsmöjligheter och lösningar. Dialogen 
tycks ibland byggas upp som en gemensam berättelse där alla delar av en 
utbyggd social berättelse finns. Här finns beskrivande meningar av ett 
problem eller en situation, direktiva meningar och uppmaningar om hur man 
bör, ska eller kan reagera eller agera samt perspektiva meningar där 
deltagarna i samtalet framför allt råder varandra om varför neurotypikerna 
agerar och reagerar som de gör. På flera ställen leder bloggen, och framför allt 
bloggens dialog och samspel med dess läsare, till skrivandet eller 
konstruerandet av en fullständig social berättelse, med förslag på lösningar 
och kraftgivande hejarop och igenkänningsskrik. Utan en direkt uttalad 
intention tycks formen (det vill säga bloggen), behovet (det vill säga 
problemet) och kunskaperna (det vill säga läsarna) skapa ett forum för 
kunskapsgivande och stöd som ligger mycket nära, om inte tangerar, de 
pedagogiska formerna i den sociala berättelsen. Samtalen som bildas mellan 
bloggare och läsare i de undersökta bloggtexterna tycks ge delvis nya 
möjligheter till kunskap och erfarenhetsutveckling på ett personligt och privat 
plan.  
 
Kommunikationen som bloggarna har med läsare i bloggen kan, likt Eriksen 
(2004) beskriver, påverka bloggarnas identitet och grupptillhörighet. 
Möjligheten att läsa, kommentera och ta del av varandras upplevelser och 



 46 

kommentarer ger ökade möjligheter till identifikation mellan varandra och 
därmed igenkännande deltagande. Bloggen ger bloggarna möjlighet till en 
gruppdelaktighet av erfarenheter och självdefiniering i bytandet av 
erfarenheter och igenkännande. Dock innebär detta inte nödvändigtvis en 
ökad integrering i samhället. Likt Eriksen (2004) beskriver, riskerar 
stärkandet av tillhörigheten i säridentiteten, som i detta fall är Asperger-
identiteten, att snarare befästa utanförskapet, på gott och ont. Bloggarna blir i 
bloggtexterna delaktiga röster i samhället och i Aspergergruppen, men inte 
nödvändigtvis i samhället utanför bloggen.  

4.2 Komma ut som Asperger 

Här följer det första av de tre mer komplexa och övergripande teman i 
bloggtexterna i ett försök att fånga bloggarnas olika strategier i relation till sin 
diagnos och sin funktionsnedsättning.  
 
Som tidigare nämnts är omgivningens förhållningssätt gentemot personer med 
Aspergers syndrom något som ofta diskuteras i materialet och bloggarna 
ägnar mycket uppmärksamhet åt att reflektera över hur människor omkring 
dem bemöter dem och vad de förväntar sig av dem. Vi ser i materialet 
beskrivningar av att omgivningen kan se på bloggarna som om de har en 
sjukdom och något som orsakar mycket stort lidande. Det tolkar vi som en 
följd av dels att diagnosen i sig, med dess kriterier, kan medföra en 
patologisering i och med att problem och svagheter där uppmärksammas 
(Gray & Attwood, 2006) och dels att mycket av forskningen har fokuserat på 
svårigheter för individer med Aspergers syndrom (Clarke & van Amerom 
2007, 2008). Clarke och van Amerom har i två olika studier funnit belägg för 
att anhöriga till individer med Aspergers syndrom (2008) och organisationer 
som stöder individer med Aspergers syndrom (2007) upplever diagnosen som 
ett större problem än vad de individer som faktiskt diagnostiserats gör. 
Individerna i vårt material påtalar att de bemöts av många missuppfattningar 
kring vad diagnosen innebär och reagerar mot att de ofta ses som en homogen 
grupp istället för olika, unika individer. De blir inplacerade i en grupp och 
tilldelade en identifikation. I enlighet med Eriksen (2004) begränsar det 
individens eget identitetsval och riskerar att bli stigmatiserande för individen. 
Här kan vi också se Mishlers tankar om hur sjukdomsbegreppet kan användas 
för kategorisering av individer och därigenom fungera som ett maktutövande 
från de individer som besitter ett övertag (Hydén, 1995). Bloggarna beskriver 
en många gånger ganska snäv, intolerant syn från omgivningen. Denna kan ta 
sig olika uttryck som till exempel att förvänta sig ett socialt accepterat 
uppträdande trots de svårigheter med social interaktion som individer med 
Aspergers syndrom har. Omgivningen kan också skoja och skämta bort 
problematiken, i överensstämmelse med Starrin (2000), och säga att även de 
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ibland hamnar i situationer som är svårhanterliga. Detta förhållningssätt från 
omgivningen är något som vi upplever individerna i materialet blir ledsna 
över. Det finns en stark önskan om förståelse för att det inte handlar om 
tillfälliga svårigheter utan är något som invaderar livet hela tiden, trots att det 
inte syns på utsidan. 
 

Denna stigmatiserande attityd från det omgivande samhället är något som vi 
upplever våra bloggare i vissa lägen tenderar att internalisera och göra till sin 
egen. De ger uttryck för att de känner att de klassas som annorlunda och att 
det är ett avstånd mellan dem själva och de andra, dem som de benämner 
normala. Känslor av alienering är något som Clarke och van Amerom (2007, 
2008) samt Järviniemi (2008) också funnit i sina studier. Vi ser också 
kopplingar till Larsson Abbad (2007) där deltagarna upplevde ett tydligt 
annorlundaskap och hade känslor av att inte passa in. Den syn på sig själva 
som våra bloggare här förmedlar knyter vi till Mishlers (1999) tankar kring 
identiteten som relationell. Utifrån rådande kulturella och sociala 
föreställningar hamnar individer som samspelar i olika positioner i 
förhållande till varandra och utifrån hur de upplever sin position i dessa möten 
formar de sin identitet. Dessa möten kan skapa både möjligheter och 
begränsningar i identitetsbildandet och vi tolkar att individerna i materialet 
många gånger känner sig begränsade i ovan nämnda situationer. Bloggarna 
beskriver hur de tycker att samhället endast tillhandahåller färdiga roller där 
individer med Aspergers syndrom placeras. Dessa är till exempel roller som 
den det är synd om, den som inte går att lita på eller den som faktiskt klarar 
sig trots sin funktionsnedsättning.  
 

Även om bloggarna ger uttryck för att de kan känna sig anklagade av 
omgivningen finns samtidigt medvetenheten om att det föreligger en skillnad 
som måste hanteras och begreppen normal, normalitet och neurotypiskt 
handlande är begrepp som de ständigt diskuterar och sätter sig själva i relation 
till, i likhet med Larsson Abbad (2007). Hydén (1995) diskuterar psykisk 
sjukdom som konstruktion. Vår studie handlar om en neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning men vi finner Hydéns tankar som tillämpbara även i 
denna. I vårt material upplever bloggarna i samspel med andra en avvikelse 
och vi kan se hur de organiserar och förhåller sig till sin situation utifrån 
rådande normer och föreställningar i den sociala processen. Detta sker trots de 
svårigheter till theory of mind som beskrivits av Attwood (2008).  
 

Individerna i materialet beskriver en upplevelse av att först ha tilldelats en 
diagnos av samhället men sedan inte få det stöd och det bemötande de skulle 
behöva från detsamma. Dessa upplevelser kan knytas till tankarna om att inte 
fullt ut få vara delaktig i alla skeenden och känna sig begränsad på grund av 
omgivningens negativa förväntningar, rädsla eller fördomar mot 
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funktionsnedsättningar (Sandlund, 2005). Individerna ger uttryck för att de för 
en kamp för att passera som normala och att de strävar efter att smälta in i och 
vara en självklar del av de normalas värld. Risken att bli upptäckt och 
avslöjad hänger dock alltid över dem så som beskrivet i Goffman (1972) och 
vi tolkar att de då är föremål för en stigmatisering. Bloggarna upplever att de 
vid dessa tillfällen placeras i en allmän kategori av avvikare och onormala 
utan vidare definition. De tycker inte att samhället ser deras förmåga och att 
det i linje med detta finns en risk att de själva fokuserar på sina svårigheter 
istället för sina styrkor. Vi drar här paralleller till Lundahls (1998) tankar om 
hur identitet kan skapas i förhållande till vad individen inte är, det vill säga 
dennes motsats. Vi ser i materialet hur både bloggarna själva samt deras 
omgivning många gånger tar fasta på vad de inte kan och klarar istället för 
tvärtom. Detta är något som också Gray och Attwood (2006) försöker 
motverka genom att fokusera på och lyfta fram de starka sidorna hos individer 
med Aspergers syndrom.  
 

Genom att anamma omgivningens synsätt får individen känslor av att avvika 
och vara annorlunda och vi träffar på upplevelser i materialet av att se sig 
själv som misslyckad, onormal och att inte duga. Vi jämför här med Starrin 
(2000) som beskriver hur känslor av skam infinner sig när individen endast 
blir sedd och bekräftad i situationer av misslyckanden och underlägsenhet. 
Dessa skamkänslor påverkar självbilden då denna till stor del bestäms av hur 
individen bemöts av andra (Starrin, 2000). Bloggarna ger tydligt uttryck för 
att det som värderas i samhället är att vara normal och neurotypisk. Vi ser att 
de tar till sig samhällets syn på vad som är normalt och allmänt förväntat och 
särskiljer sig på så sätt från de normala. Kopplingar kan göras till Eriksens 
(2004) resonemang om grupper av "vi" och "de". Vi tolkar här att våra 
bloggare genom omgivningens bemötande hamnar i en grupp, en vi-grupp, 
som tydligt känner av andra människors, de-gruppens, kyliga attityd. Enligt 
Eriksen (2004) sker ofta skapandet av vi-grupp och de-grupp samtidigt men 
med en obalans i maktförhållandet. Här skulle vi kunna säga att vi-gruppen 
skapats passivt av ett starkt "de".  
 

Vi har i vårt material funnit en diskussion hos bloggarna kring sätt att hantera 
dessa känslor av stigmatisering och utanförskap de tagit till sig från 
omgivningen. I stället för att vara del av en passivt skapad grupp som är 
definierad utifrån sitt misslyckande kan individerna aktivt välja att öppet gå ut 
och tala om att de har Aspergers syndrom. De använder själva termen att 
komma ut som Asperger, en term som främst använts inom HBTQ-rörelsen 
men som idag används mer allmänt av olika individer som vill markera en 
grupptillhörighet (Lundahl, 1998). Komma ut-processen fungerar som ett sätt 
att presentera sig och benämna sin identitet i förhållande till omgivningen. 
Enligt Lundahl (1998) är detta ett sätt för individen att legitimera sin plats i 
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världen genom att aktivt försöka organisera sina tankar och upplevelser till en 
sammanhängande biografi. Vi tolkar att detta resonemang kan avlasta från att 
vara socialt misslyckad till att bli en individ med Aspergers syndrom, något 
som kan legitimera och förklara svårigheter till social interaktion. Vi ser en 
likhet med det Larsson Abbad (2007) skriver om att gå från att känna sig dum 
och misslyckad till att istället ha ett annorlunda sätt att vara. Genom att öppet 
identifiera sig med gruppen "individer med Aspergers syndrom" blir 
individen en del av denna och kan då få möjlighet att känna sig normal som 
annorlunda (Larsson Abbad, 2007). Även Mishlers sjukdomsbegrepp kan här, 
i överförd betydelse, användas som förklaringsmodell (i Hydén, 1995). Att 
komma ut och offentligt benämna sig som en individ med Asperger är ett sätt 
att presentera sig, ordna sina upplevelser samt få förklaring och förståelse för 
sin situation. Det är också ett sätt att avvisa placeringar i andra 
stigmatiserande gruppbenämningar, vilket vi sett individerna i materialet 
utsättas för. Mishlers sjukdomsbegrepp kan sålunda verka avlastande från 
ansvar samtidigt som det föreligger en risk för stigmatisering utifrån rådande 
normer och kulturella föreställningar (i Hydén, 1995). Det är också av vikt att 
nämna Eriksens (2004) resonemang om den positiva kraft som kan härledas 
ur en självvald minoritetsidentitet. 
 

Att komma ut som en individ med Aspergers syndrom ser vi förutsätter en 
gruppidentifiering där individen aktivt väljer att bli en del av en annorlunda 
grupp. I vårt material finns konkreta råd om hur individen kan gå till väga i 
sin komma ut-process för att hantera omgivningens förhållningssätt till denna 
annorlunda grupp. Till exempel finns det förslag på vad som är bra att berätta 
och vilka slags frågor den information individen ger brukar väcka. Det förs 
också en diskussion i materialet om vikten av att komma ut för att sprida 
kunskap om Aspergers syndrom. Det framkommer en uppfattning hos 
bloggarna att mycket av omgivningens attityder förmodligen bygger på 
okunskap och att de inte vet vad diagnosen innebär. Bloggarna förmedlar en 
önskan om att kunna upplysa omgivningen så att den blir mer tolerant och 
öppen för mångfald. Här drar vi paralleller till Hydéns (1995) tankar kring 
hur, i det här fallet, ett förhållningssätt till en diagnos kan ses som en 
konstruktion som existerar inom ramarna för socialt samspel och som därmed 
skulle vara möjlig att omförhandla. Visionen av ett samhälle växer fram där 
olika sätt att vara får samsas sida vid sida och där de sociala och kulturella 
normerna inte är så trånga. Det uttrycks önskemål om ett samhälle som 
anpassar sig efter alla individer och som underlättar och uppskattar istället för 
att begränsa och exkludera. Denna önskan är hos våra bloggare många gånger 
starkare än att nå bot och befrielse från diagnosen, något som också bekräftas 
i studier av Clarke och van Amerom (2008). Även Larsson Abbad (2007) 
finner att diagnosen är något som individerna inte vill vara utan. Våra 
bloggare menar att de tillför viktiga aspekter av tillvaron och att mångfald är 
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en styrka. Det framkommer åsikter i materialet om att det behövs individer 
som tänjer på etablerade gränser och vi jämför med diskussionen om 
gränsöverskridare i Lundahl (1998) där gränsöverskridanden dock endast blir 
begripliga i relation till sin motpol. Gränsöverskridandet och normkritiken blir 
således centralt, men står alltid i relation till normaliteten.  

4.3 Reclaim Aspergern 

Här följer det andra av de tre mer komplexa och övergripande teman och 
strategier till diagnosen och funktionsnedsättningen i bloggtexterna; Reclaim 
Aspergern.  
 
Arbetets kanske tydligast utkristalliserade, mer övergripande tema, har varit 
bloggarnas önskan och uppmaning att omdefiniera innebörden i diagnosen 
Aspergers syndrom. Vi finner i bloggtexterna en uttalad och gemensam vilja 
att förnya, förändra, förbättra och meddefiniera diagnosen. Med detta skapas 
en gemensam berättelse och motbild till vad diagnosen innebär. Vi tolkar 
detta som att bloggarna håller på att skapa en kollektiv och alternativ bild av 
sin diagnos.  
 

Många gånger har bloggarnas texter mer formen av kampskrifter för 
acceptans och en tydlig ovilja att vara och definieras som normal. Trots 
många inlägg om frustration, misslyckande och oro i bloggtexterna finner vi i 
alla bloggar återkommande tecken på klarhet kring sitt förhållande till sin 
diagnos och sin funktionsnedsättning. Det finns även en påtaglig och 
sprudlande livskraft och en starkt positiv bild av vad Aspergers syndrom 
innebär och är. Likt Larsson Abbad (2007) visar bloggtexterna en klar vi-
känsla och formulerandet av en grupp-identitet. Fokus ligger på hur bloggarna 
resonerar kring diagnosen, något som blir speciellt tydligt i fokus på 
diagnosens positiva sidor. Diagnosens innebörd och konsekvens medför en 
mängd positiva värderingar enligt bloggarna och blir något som alla andra 
(NT) missar. En person med Aspergers syndrom menar till exempel ytterst 
sällan något annat än han eller hon säger, en värdefull egenskap framhåller 
bloggarna. När inte NT tar in allt, som individer med Aspergers syndrom gör, 
får de en enögd syn på världen. NT:s tendens att generalisera och förenkla 
situationer gör, enligt bloggarna, att de inte ser helheten. Individer med 
Aspergers syndrom har med andra ord en sannare och mer äkta bild av 
verkligheten än NT, menar bloggarna. Aspergern tillför något och sättet som 
bloggarna talar om detta ligger mycket nära uppställningen i Gray och 
Attwoods (2006) positiva Aspie-kriterier (se Bilaga 2). Utan att uttalat, mer 
än på ett ställe i bloggtexterna, referera till Aspie-kriterierna lyfter bloggarna 
fram det ”typiskt Aspiga” och vänder på perspektiven, i förhållande till den, 
oftast mer patologiserande, definitionen av diagnosen. I likhet med vad Clarke 
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och van Amerom (2007, 2008) beskriver bland sina bloggare med Aspergers 
syndrom så lyfts olikheterna fram och hyllas, snarare än att enbart 
problematiseras och hanteras. En tolkning av detta kan vara att bloggarna med 
mycket humor, stolthet och en hel del raljerande gentemot NT:s 
annorlundahet gemensamt formar en egen motståndsidentitet kring vad det är 
att ha Aspergers syndrom. Likt Hydéns (2005) motberättelser kan den egna, 
motstående, berättelsen fungera kollektiviserande i och med att den egna 
upplevelsen kan delas med andra i samma situation.  
 
Bloggarna beskriver sällan uttryckligen att de upplever att de tillhör en grupp, 
med gemensamma tankar och upplevelser om världen. Uttrycken av 
ensamhet, annorlundahet och otillgänglighet i samhället är, som tidigare 
visats, däremot många och frekventa i materialet. En uttalad saknad efter 
andra finns i bloggtexterna med till exempel en önskan om att det fanns fler 
med Aspergers syndrom i varje klass. Detta är något som kan tolkas som en 
önskan av tillhörighet i en gemenskap. I brist på upplevd gemenskap och i 
brist på en någorlunda användbar definition av diagnosen, framhåller 
bloggarna framför allt två fenomen som alternativ och som väg till 
gemenskapen. Å ena sidan framhålls vikten av individernas upplevelser. 
Delandet av erfarenheter, upplevelser och tankar ger både en gemensam 
erfarenhetsbank att lära av och dessutom en chans att diskutera och tolka 
tillsammans. Behovet av förebilder är stort. Å andra sidan är bloggarnas 
användning av humor som gemensamhetsskapare mycket tydlig i materialet. 
Bloggarnas tydliga uttryck och tolkande av humor, till exempel i form av 
skämt kring sig själv, NT eller situationer de hamnat i, är genomgående. Det 
finns också ett raljerande över NT:s oförmågor och dråpliga beskrivningar av 
bloggarnas egna misstag. Med hjälp av humorn som gemensamhetsbärare 
vänder bloggarna perspektiven och sätter strålkastaren på ”de andra”. 
Annorlundaheten blirden samma om den vänds och i och med detta kan 
bloggare och läsare mötas och kommunicera kring ett ”vi”. Humorn har alltså 
ett tydligt kommunikativt syfte i bloggtexterna som vi tolkar det. Ett syfte och 
en funktion som motsäger Lyons och Fitzgeralds (2004) hypotes att individer 
med Aspergers syndrom har svårt för humor som innebär en kommunikation 
med andra. I de undersökta bloggtexterna finns visserligen en hel del 
slapstick- och språkvrängande humor, som Lyons och Fitzgerald menar är det 
typiska för individer med Aspergers syndrom, men den följs ofta av ett 
kommunikativt utbyte av glädje och uppskattning. Framför allt blir denna 
kommunikativa del av humorn synlig i bloggarnas kommentatorsfält. Här blir 
samtalet mellan skribenterna ofta ett utbytande av erfarenheter och tolkningar, 
likt en social berättelse som diskuterats ovan. Sådana kommentarer utmynnar 
ofta i nya roliga exempel, ordvrängerier och raljeranden. Sättet att använda 
humorn och skämten blir, som vi tolkar det, ännu ett sätt att skapa en 
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gruppidentitet och samtidigt omvandla betydelsen i vad denna identitet står 
för.  
 
Vi tolkar det som att en alternativ och gemensam bild av vad Aspergers 
syndrom innebär håller på att växa fram inom ”Aspergerkollektivet”. Ett 
begynnande kollektiv där bloggarna blir medkonstruktörer i definitionen av 
diagnosen. Hydén (1995) menar att psykiska sjukdomar växer fram som en 
social konstruktion och process mellan individerna i ett samhälle. Aspergers 
syndrom är visserligen inte en psykisk sjukdom, men tankarna om fenomenet 
som en social konstruktion definierat av samhället stämmer väl in på 
bloggarnas tankar och resonemang. De omdefinierar de stämplar och stigman 
som samhället satt på dem och formulerar nya innebörder i sin diagnos. En 
omdefinition av den egna identiteten som delvis samstämmer med Larsson 
Abbads (2007) term normal som annorlunda, men som vi menar kan ses 
tydligare och mer kollektivt samlad i bloggtexterna än i Larsson Abbads 
intervjuer.  
 
Eriksen (2004) menar att gruppidentiteten är en viktig grund i byggandet av 
en individuell identitet. Ett ”vi” kan utvecklas och stärkas som ett gemensamt 
projekt, men om grupptillhörigheten inte är självvald, utan tilldelad, kan 
funktionen bli mer av stigma än styrka för individen, menar Eriksen. 
Diagnosen och identiteten Asperger beskrivs aldrig som självvald av 
bloggarna, även om diagnostiseringen kan ha varit både efterlängtad och 
befriande i flera fall. Diagnosen beskrivs ofta stigmatiserande, som visats 
ovan, men en tydlig motbild till detta är närvarande bland bloggarna. Som den 
minoritetsgrupp de bloggande individerna med Aspergers syndrom är 
beskriver de sig som annorlunda än majoriteten. Eriksen (2004) beskriver att 
det enbart i en självvald minoritetsidentitet kan genereras positiva egenskaper 
som följd av identiteten i fråga. De studerade bloggarnas omvandlande av 
diagnosens innebörd och verbala lek med denna, menar vi, kan tolkas som ett 
sätt att komma runt detta. Genom att omvandla diagnosen till något eget 
försöker bloggarna tvätta bort det upplevda stigmat och göra det till något 
positivt. Något nytt, annorlunda och eget. Ett nydefinierande av diagnosen 
Aspergers syndrom och något som vi valt att benämna som reclaim 
Aspergern. 
 
Det kollektiva reclaim Aspergern tangerar inte helt empowermentbegreppet 
som Larsson Abbad använder det (2007), där hon kopplar begreppet mer till 
individens möjlighet att själv ta kontroll och autonomi över sin egen 
livssituation. Fokus i det vi tolkat som reclaim Aspergern, ligger i stället 
främst som en reaktion på den patologiserande sidan av diagnosen, på 
stoltheten, glädjen och humorn i förhållande till diagnosen och till det 
gemensamma definierandet av vad diagnosen innebär. Reclaim Aspergern 
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ligger istället närmare Starrins (2000) empowermentbegrepp, där Starrin 
framför allt lyfter fram den gemensamma upplevelsen och därmed en 
kollektiv öppning att flytta fokus från sigmatiseringen. Aspergers syndrom 
behöver varken vara en sjukdom, ett handikapp eller världens undergång 
framhåller bloggarna. Likt Shepherd (2008) påtalar bloggarna att kunskapen 
och perspektivet som Aspergern medför är positiv. Aspergern behöver inte 
ses som något negativt. Egenheter kan vändas till fördelar beroende på 
perspektiv och det finns inget egenvärde i det normala eller strävan efter att 
verka sådan. Likt Starrins empowermentbegrepp (2000) försöker bloggarna 
flytta fokus från yttre kännetecken, definierade av andra, till uttryck av 
gemenskap och kollektiv identitet, definierade av dem själva. Det egna 
exemplet, uttryckt i och med bloggandet i en (mer eller mindre) offentlighet, 
blir ett viktigt redskap i sig att ge gruppen ett ansikte, likt Starrins (2000) 
exempel. Även Hydéns (2005) begrepp identitestpolitik tycks sammanfalla 
med reclaim Aspergern. Hydén lyfter specifikt fram berättelsen om oss själva 
som en essentiell del i byggandet av en identitet. Kontroll över hur denna 
berättelse utformas är viktig och något som tydligt finns i skapandet av 
bloggtexterna. Bloggskribenterna och deras texter har en tydlig del i 
byggandet av en motberättelse som kan utgöra en ny, kollektiv, syn på 
diagnosen, mycket lik Hydéns (2005) exempel. Enligt Goffman (1972) har 
denna kollektivistiska samling och lyftandet av den egna, stigmatiserade 
gruppens särdrag dock sina risker. Goffman menar att gruppens mål att 
underlätta för den egna gruppen genom att stoltsera med och öppet hylla sina 
särdrag, i alla fall kortsiktigt, riskerar att snarare befästa fördomarna mot den 
egna gruppen. Detta är något som dock inte är möjligt att utläsa i denna 
studie.  

4.4 Konsten att vara normal 

Här följer det tredje och sista av de tre mer komplexa och övergripande teman 
och strategierna i bloggtexterna. Detta tema centreras kring tankar om konsten 
att vara normal.  
 
Med de uttryck i bloggtexterna som vi valt att samla under temat reclaim 
Aspergern kommer en uttalad normkritik och ett ifrågasättande av vad som är 
acceptabelt att se som normalt och okej. Det gemensamma perspektivet, och 
synliggörandet av detta i samhället, ställer tydliga krav på samhället att 
anpassa sin tillgänglighet till gruppen. Det gemensamma formulerandet av ett 
starkt Asperger-vi ger möjlighet och plattform till ett starkt Asperger-jag, som 
inte bara anpassar sig till samhällets normer och krav, utan även kräver 
kunskap och respekt. Parallellt med detta, tydliga, gemensamma 
formulerandet av ett ”vi” i bloggtexterna finns återkommande, men mindre 
påtagliga, uttryck av individuell ambivalens. Bloggaren själv, individen, 
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återkommer till ett ambivalent förhållande till både samhällets stigmatisering 
av densamme och det kollektiva byggandet av gruppidentiteten. Uttryckt i 
bloggtexterna uppfattar vi också ett individuellt och ensamt tema som brottas 
med konsten att vara normal i förhållande till sin omgivning. Det är ett mer 
individuellt tema som vi valt att benämna konsten att vara normal.  
 
Trots ett sprudlande, tydligt kraftgivande och gemensamhetsskapande 
förhållningssätt till diagnosen, beskrivet ovan som reclaim Aspergern, 
uttrycker bloggarna återkommande en frustration och ambivalens i 
förhållande till sin egen situation och diagnosen Aspergers syndrom. 
Bloggarna vill, speciellt i sina djupaste stunder, inte enbart bli sedd som sin 
diagnos, utan som sig själv, som en individ. Diagnosen och den ständiga 
kamp, kompensation och anpassning den medför innebär också en ensamhet 
för individen som är återkommande i bloggtexterna. En bloggare uttrycker till 
exempel en önskan om att det skulle finnas en tablett som skulle göra 
bloggaren mer lik alla andra. Då och då dyker en önskan om att vara som de 
neurotypiska upp i bloggtexterna och ibland lyckas det. Emellanåt uttrycker 
bloggarna att de är fullständigt normala, men emellanåt är de helt absurt 
avvikande, enligt dem själva. Förhållandet till alla andra, som upplevs som 
normala, blir för den individuelle bloggaren antingen ett närmande till 
normaliteten, med stor risk att såras då det kanske inte lyckas, eller ett 
avståndstagande till normaliteten. I det senare kan dock annorlundaheten 
delas med andra. Ambivalensen mellan dessa två sätt beskrivs, mer eller 
mindre påtagligt, i alla de undersökta bloggtexterna. Bakom diagnosen 
uttrycks en stark önskan att få bli sedd och behandlad som ett jag och inte en 
diagnos. Alla är vi individer, som en av bloggarna beskriver det.  

4.4.1 Konsten att hantera 

Den omständliga och svåra konsten att vara normal i förhållande till sin 
omgivning beskrivs av bloggarna som ett omständligt utforskande och en 
kamp. De studerade bloggtexterna beskriver oändligt många tillfällen av 
skribenternas försök, lyckade och misslyckade, att hitta rätt strategier för att 
handskas med de stressorer och situationer de ställs inför i sina dagliga liv. 
Reflektionen kring vilka copingstrategier som är mest lämpliga och 
effektfulla tar, som beskrivet ovan, stor plats i både mängd och fokus i 
bloggtexterna. Bloggarna själva reflekterar, och misstror ofta, sin egen 
förmåga att hantera de motgångar och problem de möter och sin oförmåga att, 
spontant och oförberett, välja rätt copingstrategi. De beskriver sig själva som 
individer som ofta är sämre än andra på att hantera påfrestningar i livet, något 
som även diagnoskriterierna för funktionshindret delvis styrker. Bloggarnas 
egna, upplevda, misslyckanden går att studera i relation till Antonovskys 
(1991) modell för känsla av sammanhang, KASAM, för att få ytterligare en 
aspekt av förhållandet till och uttrycket av diagnosen. Enligt Antonovskys 
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modell kan ett försök att uttyda individernas upplevelse av begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet ge en bild av deras känsla av sammanhang 
och chans till hälsa och välmående (1991). Begripligheten för bloggarna är, 
som vi utläser det, genomgående låg. Bloggarna ger oändliga exempel på hur 
framför allt yttre stimuli upplevs som obegripliga och inte förnuftsmässigt 
gripbara. Andra människor, och då företrädesvis alla märkliga NT, är svåra att 
begripa och förutsäga, och situationer är sällan bara vad de på ytan tycks vara. 
Bloggarna beskriver situationer där de känner sig anklagade för saker de inte 
förstår och även bloggarnas inre stimuli (som hunger) beskrivs som 
svårhanterliga. Det kan till exempel ta lång tid att hitta en strategi att få 
fungerande strukturer för sömn, mat och inköp, så individen slipper dråsa 
ihop av trötthet eller äta först då hungern är akut eller maten är handlad. Den 
värld bloggarna beskriver i sina texter är långt ifrån strukturerad och tydlig för 
bloggarna, utan snarare oväntad, oförklarlig och kaotisk. Trots denna 
upplevda obegripliga värld är det tydligt att bloggarna upplever världen som 
meningsfull, intressant och spännande. Med sitt ständiga kompenserande och 
sin beskrivna, ofta outtröttliga kamp att förstå, lyckas och kommunicera, 
förmedlas en självklar meningsfullhet. Livet är helt klart värt djupt 
engagemang och innerlig hängivelse för bloggarna. Enligt Antonovskys 
(1991) mått på meningsfullhet får de höga värden. 
 
Det av Antonovskys mått på känsla av sammanhang som bloggarna tycks 
kämpa och stångas allra mest med ser vi dock som hanterbarheten. 
Hanterbarheten syftar på individens upplevelser av att han eller hon har 
tillgång till resurserna som krävs för att hantera det han eller hon ställs mot 
(Antonovsky, 1991). Här vacklar bloggarna. Ofta beskriver texterna 
situationer och känslor av att inte kunna hantera eller veta hur bloggarna kan 
klara av situationerna de tar upp. Copingstrategierna finns inte alltid och 
förmågan att, spontant i stunden, komma på egna är ofta dålig, med 
misslyckanden som följd. Samtidigt finns och beskrivs i bloggtexterna en 
mängd sätt att hantera på och situationer där bloggarna lyckats med sina 
strategier lyfts fram som triumfer. Att ge sken av delaktighet och gemenskap 
blir en strategi att vara eller verka normal på. Att i stunden välja rätt strategi 
och dessutom genomföra den på ett tillfredställande sätt blir en bedrift som 
lyfts fram och ger kraft åt bloggarna. Hanterbarheten blir en kamp för 
utveckling och framsteg i bloggarnas texter. Från att ha haft låga värden på 
Antonovskys (1991) hanterbarhet lyckas de då och då skaffa sig högre värden.  
 
I förhållande till Antonovskys KASAM-begrepp tolkar vi bloggtexterna som 
uttryck för reaktioner hos individer med å ena sidan låg begriplighet och hög 
meningsfullhet, och å andra sidan en växlande hanterbarhet, som ibland växer 
till hög, från en från början låg nivå. Bloggtexterna beskriver inte individer 
med, nödvändigtvis, låg total-KASAM, men med ojämna och ovanliga 
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kombinationer i jämförelse med Antonovskys modell. I relation till 
Antonovskys samband mellan komponenterna i KASAM skulle bloggarna ses 
som ibland typ 4 (låg begriplighet, låg hanterbarhet och hög meningsfullhet) 
och ibland typ 2 (låg begriplighet, hög hanterbarhet och hög meningsfullhet). 
Dessa är två typer som Antonovsky såg som specifikt intressanta. Typ 4 för 
att en sådan individ kan förväntas uppvisa stort mod och vara djupt engagerad 
i sitt sökande efter förståelse och resurser, enligt Antonovsky, trots avsaknad 
av garantier att nå dessa. Typ 2 är intressant enligt Antonovsky framför allt 
för sin ovanlighet, då hanterbarhet och begriplighet troligen är starkt beroende 
av varandra och en högre hanterbarhet än begriplighet blir svårt att leva med 
för individen (1991). Det som ändå gör att bloggarna inte nödvändigtvis 
hamnar på låga KASAM-värden totalt är deras genomgående och tydliga 
förmåga och vilja till meningsfullhet. Livet som bloggarna beskriver är en 
ojämn kamp mot en svårdefinierbar värld som dock, oftast och för det mesta, 
anses vara värd att kämpa för. Att hantera omvärlden blir en konst bloggarna 
kämpar sig till att hantera.  
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5 DISKUSSION 
I följande kapitel kommer en allmän diskussion kring uppsatsens resultat och 
metod att föras. Ambitionen är att lyfta fram centrala resultat och fynd i 
relation till arbetets syfte och frågeställning. Slutligen kommer några förslag 
till vidare forskning att presenteras.  

5.1 Resultatdiskussion 

Sammanfattningsvis är ett av arbetets tydligaste resultat att diagnosen är 
viktig för de undersökta bloggarna, något som stärker tidigare studier med ett 
liknande inifrånperspektiv (Larsson Abbad, 2007). Diagnosen Aspergers 
syndrom har en funktion av förståelsegivande samt en kommunikativ och 
identitetsskapande aspekt. Som medel i förståelsen, både den egna och 
omgivningens, är diagnosen värdefull. Speciellt i kommunikationen med 
andra kring den egna personen ger diagnosen ett redskap och en terminologi 
att mötas genom. Slutligen är det i bloggtexterna tydligt att diagnosen i sig är 
en del av ett identitetsbyggande, om än med olika resultat. Tydligt är att 
diagnosen och de problem den innebär inte är något som bloggarna kan 
undvika. Diagnosen blir ett redskap i kommunikationen med andra utåt och 
ett redskap i förståelsen av sig själv inåt. Mycket av sin tid ägnar de åt att 
reflektera över och kompensera för sin diagnos och dess symtom. Det blir 
ytterst tydligt i bloggtexterna att kompenserandet av funktionsnedsättningen 
tar enormt mycket tid, energi och kraft. Bloggarna måste hela tiden ligga 
steget före, pröva ut och öva in copingstrategier i vardagen och vid 
misslyckande kan hela världen rasa samman. Denna enormt energikrävande 
och medvetna process finns även beskriven av Larsson Abbad (2007). 
Utmärkande för kommunikationen på Internet är dessutom att bloggen i sig 
verkar vara ett ypperligt kommunikationsmedel för individer med Aspergers 
syndrom. Bloggen ger möjligheter till kommunikation utan den fysiska 
interaktionens krav och risk för misslyckanden. Bloggen ger också ett forum 
för kommunikation och kunskapsutbyte med andra i liknande situation. Den 
utgör en arena där nya kontakter och kunskaper kan odlas gemensamt. 
Skribenterna både söker och finner varandra i bloggtexterna.  
 
Som beskrivet ovan kom tre tydliga, parallella och genomgående teman i 
bloggarna att beskrivas som att komma ut som Asperger, reclaim Aspergern 
och konsten att vara normal. Tre teman som dessutom beskriver tre olika 
aspekter på hur våra bloggare hanterar diagnosen och funktionsnedsättningen, 
med ibland diametralt olika resultat. Dessa tre aspekter representerar, som vi 
tolkar det, tre olika perspektiv på diagnosen och funktionsnedsättningen; 
samhällets blick, kollektivets blick och individens blick. Tre parallella blickar 
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som förhåller sig till Aspergers syndrom på tre olika sätt representerade i ovan 
beskrivna teman.  

5.1.1 Samhällets blick: att komma ut som Asperger 

För det första finner vi återkommande exempel på något som vi tolkat som 
samhällets blick på diagnosen. Detta är något som representeras av 
exempelvis patologiserande diagnoskriterier, stigmatisering och 
annorlundahet. Bloggarna upplever omgivningens attityd till dem som 
grundad i intolerans, missuppfattningar och okunnighet om vad Aspergers 
syndrom innebär för dem. I samhällets blick är en individ med Aspergers 
syndrom annorlunda och udda. En blick som gör att bloggarna beskriver 
känslor av annorlundahet, avståndstagande och misslyckande i förhållande till 
den neurotypiska normgivande omgivningen. En blick som bloggarna inte 
enbart beskriver att andra har utan är ett perspektiv som också de tydligt har 
internaliserat. Att ha funktionsnedsättningen Aspergers syndrom blir ett 
misslyckande för individen utifrån denna blick.  
 
Ett sätt att hantera denna annorlundahet och undvika att bli stigmatiserad som 
udda och misslyckad ur samhällets blick blir, som vi tolkar det, att själv sätta 
på sig gruppidentiteten Aspergers syndrom och komma ut som Asperger, att 
komma ut som annorlunda. I stället för att, med en annorlunda 
funktionsnedsättning, vara udda beskriver bloggarna hur de eftersträvar att bli 
sedda som respekterade med diagnosen. Med titeln Asperger finns en önskan 
om acceptans i en värld av neurotypiker. De blir normala som annorlunda, 
som Larsson Abbad (2007) beskriver det. En strategi som också stärks av 
Butlers (2009) resultat som visar att diagnosen i sig är betydligt mindre 
stigmatiserande för individen än vad funktionsnedsättningens 
beteendebekymmer medför.  
 
Bloggarna går, i och med det självvalda att komma ut som Asperger, från att 
vara en passivt skapad grupp, definierad utifrån sitt misslyckande, till att 
aktivt själva benämna sig som Asperger. Detta är något som de dessutom gör 
mycket öppet i sina bloggar. Bloggandet i sig blir en väldigt tydlig del i hela 
komma ut- processen. Parallellerna till HBTQ- rörelsens komma ut- 
erfarenheter är uppenbara och intressanta, något som ger nya infallsvinklar på 
fenomenet. Trots sin uttryckta ensamhet medför komma ut- processen nya 
möjligheter till en kollektiv identitet och samhörighet.  

5.1.2 Kollektivets blick: reclaim Aspergern 

För det andra finner vi ytterligare ett, parallellt, perspektiv till diagnosen och 
funktionsnedsättningen i bloggtexterna. En mer kollektiv och gemensamt 
formad blick som smyger sig in i bloggarnas texter. Här handlar det inte 
längre om en bild av Aspergers syndrom definierad av andra, det vill säga 
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samhället, utan om en samling motberättelser av alternativa röster som gör sig 
hörda och utmanar normerna. En gemensam, starkt normifrågasättande och 
raljerande röst som försöker omdefiniera vad diagnosen och 
funktionsnedsättningen står för i samhället, en kollektiv blick. Detta är något 
som inte nödvändigtvis är ett uttryck för en uttalad gemenskap men som vi ser 
som ett sammantag av bloggarnas olika röster, berättelser och uttalanden. Vi 
som uttolkare, och representanter för samhällets blick, blir i och med vår 
analys, medskapare och uttolkare av denna kollektiva samhörighet.  
 
Utan att alltid benämna sig som ett ”vi”, finner vi i bloggarna tydliga exempel 
på skapandet av ett sådant. Med gemensam humor, erfarenhetsutbyte och en 
uttalad önskan om kontakt med andra med liknande erfarenheter, kommer de 
att formulera en alternativ syn på diagnosen. En motståndsidentitet växer fram 
i bloggtexterna. Genom att vända på perspektiven och dels lyfta fram sina 
egna styrkor och kompetenser i förhållande till andra och dels raljera över 
NT:s sätt att vara, poängterar bloggarna positiva aspekter av sin belägenhet. 
Aspergers syndrom innebär inte något negativt utan något positivt och 
värdefullt. Det gemensamma byggandet av motberättelser kan, likt Hydén 
(2005) beskriver, fungera kollektiviserande i och med att den egna 
upplevelsen kan delas med andra i samma situation. Ett byggande och en ny, 
gemensam identitet som vi valt att kalla reclaim Aspergern på grund av dels 
sin dynamiska, aktiva och utmanande aspekt och dels sin omformulering av 
kriterierna för medlemskap i reaktion mot samhällets blick. Likt Eriksen 
(2004) kan denna självvalda minoritetsidentitet generera positiva värden, till 
skillnad från en av omvärlden påtvingad minoritetsidentitet av annorlundahet. 
Aspergers syndrom är varken en sjukdom, ett handikapp eller världens 
undergång för bloggarna i detta perspektiv, utan kort och gott ett liv. Deras 
samlade samtal bygger tillsammans ett nytt ”vi” kring diagnosen något som 
också kommer att innebära ett starkt Asperger-jag.  

5.1.3 Individens blick: konsten att vara normal 

Slutligen framträder en tredje och kompletterande blick i materialet. Det är en 
blick som är bottnad i det individuella och i individens förhållande till 
diagnosen. Den individuella blicken är en blick där bloggarna ger uttryck för 
den ständiga kampen att vara normal. En ambivalens vid sidan av samhällets 
delvis stigmatiserande blick och kollektivets normkritiska blick, som 
uttrycker en önskan om att få vara en individ. En individ i stället för att i 
första hand ses som misslyckad eller som gruppmedlem. Denna önskan om att 
bli sedd som individ finns parallellt med samhällets och kollektivets blick i 
materialet.  
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Individens blick representerar en balansgång mellan att vara individ och att 
tillhöra ett kollektiv, självvalt eller tilldelat. Den visar på en återkommande 
kamp och ett arbete i att vara normal som är genomgående i bloggtexterna.  
 
När det gäller kopplandet av bloggarnas uttryck och texter till Antonovskys 
KASAM-begrepp (1991) gavs nya och intressanta reflektioner kring 
individernas mående, möjligheter och utveckling. En genomgående stark 
meningsfullhet respektive låg begriplighet hos bloggarna bryts av med en, 
som vi tolkar det, föränderlig hanterbarhet. Från en ofta beskriven oförmåga 
att hantera omvärlden, närmast beskriven med Antonovskys typ 4, finns klara 
situationer och en gemensam strävan efter att hantera omvärlden. Det är en 
strävan som också lyckas då och då, speciellt genom gemensamma 
anstränganden. I till exempel kommentatorsfältens byggande av gemensamma 
och givande sociala berättelser ges och byggs en hanterbarhet upp. Ett 
byggande som till stora delar är gemensamt och en del av det alternativa 
reclaim Aspergern. Utvecklingen går att tolka som att det gemensamma 
reflekterandet ger individerna ett lyft från typ 4 (med låg hanterbarhet) till typ 
2 (med hög hanterbarhet). Utvecklingen är en del av byggandet av det 
kollektiva Asperger-jaget som ger utveckling, strategier och framtidstro. 
Normaliteten och delaktigheten blir en balanskonst där reglerna är otydliga 
och resurserna måste skapas. Konsten att vara normal inbegriper en tydlig del 
av en form av hanteringskonst och utveckling.  

5.1.4 Tre parallella blickar och strategier 

Sammanfattningsvis har vi i resultatdiskussionen kopplat ihop de identifierade 
strategier bloggskribenterna ger uttryck för med förklarande perspektiv och 
blickar. Detta är blickar som vi tolkar som representanter för tre olika 
förhållningssätt till diagnosen och funktionsnedsättningen.  
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Figur 1. Parallella blickar och strategier i bloggtexterna.  
 
De olika blickarna ger således olika strategier för de bloggande individerna att 
hantera sin annorlundahet. Samhällets blick ger öppningen att komma ut som 
Asperger. Kollektivets blick skapar möjligheter att formulera en alternativ 
definition av diagnosen och slutligen blir individens blick en ambivalent 
balansakt för bloggarna. När förekomsten i bloggtexterna av uttryck för 
speciellt samhällets och kollektivets blick, inklusive respektive strategier för 
individen, jämförs med Clarke och van Amerom (2007, 2008) blir det tydligt 
att de undersökta bloggarna själva uppvisar de blickar och strategier som 
Clarke och van Amerom finner genom att studera även 
Aspergerorganisationer och anhörigas bloggar och hemsidor. Bloggtexterna i 
detta arbete visar alltså diametralt olika blickar och strategier parallellt i 
texterna, något som visar på komplexiteten i förhållandet till diagnos och 
funktionsnedsättning för bloggarna. De tre olika blickarna kan också jämföras 
med individens identitetsbildande i enlighet med Mishler (1999), där 
identiteten beskrivs som skapad i relation till andra och av multipel karaktär. 
Identiteter kan, i Mishlers begreppsvärld, resultera i både förenliga och 
motstridiga karaktärer hos individen. Bloggskribenternas tre blickar ses då 
som parallella, och delvis motstridiga, identiteter hos individen.  
 
Uppsatsens resultat begränsas i att resultatet på intet sätt kan sägas 
representera alla individer med Aspergers syndrom och deras strategier till sin 
diagnos och sin funktionsnedsättning. Bilden ovan kan inte ens sägas visa hur 
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gruppen individer med Asperger som bloggar förhåller sig till detsamma. Vi 
har identifierat tre parallella förhållningssätt till hur bloggarna vi studerat 
hanterat sin diagnos och sin funktionsnedsättning i sin blogg under den 
undersökta perioden. Figuren ovan kan heller inte ses som en heltäckande bild 
över varje enskild bloggares hela förhållningssätt till sin diagnos och sin 
funktionsnedsättning. Figuren speglar summan av materialet och de 
undersökta bloggarnas förhållningssätt och strategier.  

5.2 Metoddiskussion 

Uppsatsen är ett försök att fånga hur individer med Aspergers syndrom 
förhåller sig till sin diagnos och sin funktionsnedsättning. Efter att ha tagit del 
av tidigare forskning såg vi att fler studier med ett uttalat inifrånperspektiv 
efterfrågades. Valet att använda texter hämtade ur bloggar, skrivna av 
individer som beskriver sig själva som individer med Aspergers syndrom, 
skapade både för- och nackdelar för arbetets genomförande och kvalitet. En 
stor fördel är att vi fick tillgång till ett unikt material skapat i ett från arbetet 
fristående och spontant sammanhang, inte i en miljö dikterad av oss. En 
minimal arbetsinsats och påverkan på materialet resulterade i maximal 
utdelning till exempel i form av mängd, omfång och känslomässig närhet i 
materialet. Bloggtexterna behandlar inte enbart ett tillfälle utan en tidsperiod 
på upp till ett år och är författat i stunder av både affekt och eftertanke. Detta 
är något som vi hävdar ger en betydligt bredare och mer differentierad bild än 
vad en enstaka intervjustudie har möjlighet att ge. Att få samma bredd i 
materialet med ett annat tillvägagångssätt antar vi hade varit betydligt mer 
komplicerat. Vi menar dessutom att Internet är en ny arena för 
kommunikation som på ett föredömligt sätt ger nya möjligheter att nå 
individer som har svårigheter med social interaktion. Vi menar att forskaren 
därigenom kan komma individerna närmare och fånga fler dimensioner och 
nyanser än vad som kanske är möjligt i direkt, fysisk kommunikation.  
 
Som nackdelar med vårt val av material och vårt val att inte interagera med 
skribenterna kring deras texter, kan vi till exempel föra fram att vi inte haft 
några möjligheter att ställa följdfrågor eller be om förtydligande från våra 
bloggare. Vårt val att behandla materialet som fristående texter har således 
både positiva och negativa effekter på processen och resultatet. Positiva på så 
sätt att vår inverkan på materialets utformning blir liten och negativa på så 
sätt att vår tolkning riskerar att bli tämligen fristående från materialet då 
kommunikationen med skribenterna kring deras reflektioner enbart är 
indirekt. Ett alternativ hade kunnat vara en mer kontinuerlig och 
processinriktad brukarmedverkan i arbetet. Det hade till exempel inneburit en 
kommunikation med bloggförfattarna kring arbetet och våra tolkningar av 
texterna fortlöpande under processens gång. En medveten brukarmedverkan 
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hade kunnat ge både en legitimerande aspekt av resultatet och en nyansering 
av tolkningarna i resultatet. En insikt om möjligheterna och betydelsen av 
brukarmedverkan är dock något som vuxit fram under arbetets gång och som 
därför inte till fullo behandlats i arbetet. Informations- och samtyckeskravet, 
enligt HSFR (2009), är som tidigare beskrivet komplicerat vid 
Internetforskning. Vår initiala mailkommunikation med bloggskribenterna för 
att informera om arbetet resulterade dock i att en blogg togs bort från 
analysen till följd av skribentens uttryckliga önskemål, vilket kan ses som en 
ansats till brukarmedverkan. Reaktionerna var positiva från de 
bloggskribenter som svarade på vårt mail och informerandet om texternas 
medverkan i arbetet är något som stöds av den metoddiskussion som finns 
(Nygren, et al., 2000; Wærn, 2001).  
 
Redan initialt fanns en önskan och en strävan om att hantera arbetets 
informanter på ett respektfullt och icke utlämnande sätt, en strävan som 
återkommande har påverkat arbetets val och utformning. Tidigt i arbetet fann 
vi ett behov av att fördjupa och tydliggöra diskussionen kring konfidentialitet 
och anonymitet på Internet, något som kom att bli en betydande och 
avgörande del av arbetet. Betydande då det visade sig vara ett otydligt och 
diffust område inom metodforskningen och avgörande då det kom att medföra 
den hårda gränsdragningen att inte använda citat från de undersökta 
bloggtexterna i arbetet. Genomgången av metodforskning på Internet har visat 
på en tämligen respektlös hantering av informanternas konfidentialitet. 
Kraven som ställs på forskning på Internet visade sig vara betydligt lägre i 
förhållande till exempelvis konfidentialiteten, än vad de är i annan forskning, 
något som förvånade och förargade oss. Våra metodval är en direkt reaktion 
på detta. Forskning på Internet är, menar vi, beroende av relationen mellan 
forskare och material och ett respektlöst förfaringssätt kan försvåra, eller till 
och med omöjliggöra, framtida forskning både på och utanför Internet. Trots 
vår strävan till så hög konfidentialitet som möjligt kan vi inte garantera att de 
undersökta bloggarna inte kan identifieras. De finns en möjlighet att 
bloggskribenterna dels kan identifiera varandra då det inte handlar om en stor 
population bloggskribenter om Aspergers syndrom. Dels finns möjlighet att 
läsare av bloggtexterna i allmänhet identifierar de studerade bloggarna. Dock 
har en medvetenhet om dessa risker genomsyrat arbetet och påverkat ordval 
och exempelbeskrivningar genomgående för att försvåra identifiering.  
 
En kvalitativ studie utan citat, som vår, är problematisk det går inte att 
komma ifrån, oavsett motiv och bakomliggande ställningstaganden. Citat i sig 
kan dock inte ses som stärkande av ett resultats trovärdighet, även om det kan 
göra läsningen och förståelsen mer inlevelsefull och tydlig. Läsaren ges med 
citat själv möjlighet att värdera forskarens tolkning och användning av citatet. 
Huruvida citatet i sig är korrekt eller inte, manipulerat eller omskrivet, 
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representativt eller inte, är dock omöjligt för läsaren att avgöra. Citeringen i 
sig legitimerar sålunda inte forskarens tolkning av materialet, även om det 
ofta berikar läsningen. Vårt beslut att inte tydliggöra vår tolkning med citat 
har varit svårt och kostsamt. Bloggtexterna är enormt rika på belysande 
exempel, uttryck och beskrivningar som hade berikat analys- och 
diskussionsdelarna av arbetet betydligt. I brist på bra alternativ blev frånvaron 
av citat från bloggtexterna i arbetet ett val vi gjorde. Eventuella alternativ, 
som till exempel att ändra i citaten, såg vi inte som trovärdiga eller acceptabla 
då vi ville behålla våra bloggares konfidentialitet i arbetet och inte förvanska 
deras uttryck.  
 
När det gäller vårt val av analysmetod, den tolkande fenomenologiska 
analysen (IPA), ser vi att metoden har en klar, tidigare icke diskuterad, fördel 
när det gäller material från Internet. IPA används företrädesvis vid analys av 
intervjumaterial, men lämpar sig ypperligt även vid ren textanalys som i vårt 
fall. I det senare fallet behöver till exempel inte hänsyn tas till eventuell 
intervjuareffekt utan analysen kan starta direkt vid textmaterialet, som 
dessutom inte riskerar att förvanskas vid en transkribering. Metoden ger stor 
möjlighet för användaren till anpassningar efter egna förutsättningar och 
behov och tycks passa bra för just textstudier på Internet.  
 
Det faktum att vi varit två i tolkningen av materialet upplever vi som en klar 
styrka och tillgång, till exempel som validering av identifierade relevanta 
teman. Vi antar att vår förförståelse kring Aspergers syndrom både varit en 
fördel och en nackdel i processen. Dels har den hjälpt oss i identifieringen av 
relevanta avsnitt och exempel i texterna men den riskerar dessutom att låsa 
oss i en patologiserande tolkning av reflektionerna, då även vi är bärare av 
samhällets blick. Ett perspektiv som vi eventuellt utvecklat och förändrat 
under arbetets gång och kanske till och med vidgat i enlighet med arbetets 
resultat.  

5.3 Slutsatser 

Syftet med denna uppsats var att med en kvalitativ metod försöka förstå hur 
individer med Aspergers syndrom förhåller sig till sin diagnos och sin 
funktionsnedsättning. Valet att göra detta genom att studera bloggtexter 
skrivna av individer som beskriver sig själva som individer med Aspergers 
syndrom visade sig vara både innovativt, spännande och givande. Att närma 
sig individernas reflektioner via de texter de självmant skapat anser vi gav en 
ny och bred dimension till både resultatet och processen. Speciellt kunde vi 
med en så pass bred frågeställning, vid urvalet av data, få ett relativt 
differentierat material som dessutom var betydligt mer fristående än vad som 
troligtvis hade varit möjligt vid till exempel ett motsvarande intervjumaterial. 
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En av arbetets styrkor kan ses som vårt försök att konsekvent hålla ett 
inifrånperspektiv till frågeställningen. Studier med inifrånperspektiv är för det 
första fortfarande få och för det andra svåra rent metodmässigt. Hur når 
forskaren bäst ett inifrånperspektiv? Vår uppsats kan visa på nya och 
fruktbara vägar till att nå detta. Internet i allmänhet och bloggen i synnerhet 
ger chans till unika skildringar och inblickar i andras liv och leverne. 
Forskning på Internet ger möjligheter att studera utan risk för att forskaren 
inverkar på materialet och individen, även om stora risker kring rubbandet av 
textförfattarnas konfidentialitet, som diskuterats ovan, finns. Dessutom 
styrker uppsatsen vikten av brukarmedverkan i forskning och i utvecklingen 
av nya innebörder i diagnoser och funktionsnedsättningar.  
 
Arbetets tydligaste slutsats formas kring bloggarnas strävan för upprättelse 
kring sig själva som individer med diagnosen Aspergers syndrom. 
Bloggtexterna blir arenor där bloggarna tar sig plats och på olika sätt försöker 
legitimera sin, diagnosens och funktionsnedsättningens plats i samhället. 
Bloggarna brottas med tre olika, internaliserade och parallella synsätt på sin 
egen annorlundahet, som vi tolkar det, och löser detta med diametralt olika 
strategier och förklaringsmodeller. Antingen definierar de sig som tillhörande 
en annorlunda grupp för att undvika stigmatisering (i samhällets blick), som 
tillhörande en konkurrerande grupp för att påvisa den egna gruppens styrkor 
och förmågor (i kollektivets blick) eller som ambivalent individ som önskar 
att få stå vid sidan av gruppindelningen (i individens blick). Med komma ut- 
strategin väljer bloggarna att infoga sig i en av samhället tilldelad och 
definierad roll, med liten möjlighet att själv formulera sin identitet. Med 
reclaim Asperger- strategin ges däremot möjligheten till en egen konstruktion 
av en gemensam gruppidentitet på egna premisser, som motvikt till 
samhällets. Båda strategierna inbegriper dock ett stort mått av normkritik och 
ifrågasättande av intolerans och okunskap i samhället.  

5.3.1 Framtida forskning 

Arbetet och dess resultat ger en mängd uppslag till vidare forskning inom 
olika områden. Dels finns, som vi varit inne på, stora möjligheter att utveckla 
forskningen av bloggar och andra arenor på Internet. Detta är något som är 
intressant i allmänhet, men som också ställer svåra frågor kring 
konfidentialitet samt samtyckes- och informationskrav. Ren metodforskning 
på Internet är nödvändig för att förbättra och legitimera framtida forskning i 
sådana miljöer. Vidare ger formen av textbaserad kommunikation nya, 
kreativt spännande möjligheter särskilt när det gäller att i studier nå individer 
med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som till exempel 
Aspergers syndrom. Internet som arena kan erbjuda nya möjligheter för 
brukarmedverkan i forskningen. Det vore spännande att vidare studera till 
exempel Internet som ”lärande redskap”. Skapar kanske Internet i olika 
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former situationer för lärande, utan ett förutbestämt pedagogiskt fokus? De 
sociala berättelser vi finner skapas gemensamt i bloggtexternas 
kommentatorsfält är exempel på ett gemensamt lärande som vore 
fascinerande att studera vidare. Vidare vore fördjupade studier av det som vi 
tolkar som utvecklandet av den kollektiva blicken på Aspergers syndrom vara 
givande, till exempel i relation till begrepp och teoretiska ramar utvecklade 
inom queerforskningen. Slutligen vore det mycket intressant att 
vidareutveckla och ytterligare studera kopplingen mellan Aspergers syndrom 
och KASAM för att fånga utvecklingspotentialen och hälsoaspekten i 
diagnosen.  
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BILAGA 1 

Diagnoskriterierna för Aspergers syndrom enligt DSM-IV (TR)  
(American Psychiatric Association, 2002) 
 

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 (t 
ex visar inte, tar inte med sig eller uppmärksammar inte andra på sådant 
som är av intresse) 

 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 (t ex vifta eller vrida händerna 
eller fingrarna, komplicerade rörelser med hela kroppen) 

 4. enträgen fascination inför delar av saker 
  

C. 
Störningen orsakar kliniskt signifikant nedsättning av funktionsförmågan i 
arbete, socialt eller i andra viktiga avseenden. 

   

D. 
Ingen kliniskt signifikant försening av den allmänna språkutvecklingen (t ex 
enstaka ord vid två års ålder, kommunikativa fraser vid tre års ålder). 

   

E. 

Ingen kliniskt signifikant försening av den kognitiva utvecklingen eller i 
utvecklingen av åldersadekvata vardagliga färdigheter, adaptivt beteende 
(utöver social interaktion) och nyfikenhet på omgivningen i barndomen. 

   

F. 
Kriterierna för någon annan specifik genomgripande störning i utvecklingen 
eller för schizofreni är inte uppfyllda. 
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BILAGA 2 

Aspie-kriterierna 
(Gray och Attwood, 2006) 
 
A. En kvalitativ fördel vid social interaktion, vilket visar sig på de flesta av 
följande sätt: 

1. Vänskapsrelationer karakteriseras av total lojalitet samt oklanderlig 
pålitlighet 

2. Frånvaro av sexism, ”ålders-ism”, fördomar mot främmande kulturer; 
förmåga att uppfatta människor ”så som de faktiskt är” 

3. Står för sina åsikter oberoende av socialt sammanhang eller av vad andra 
tycker 

4. Förmåga att hålla fast vid egna teorier eller perspektiv trots att fakta talar 
emot 

5. Söker åhörare eller vänner som förmår: 
- vara entusiastiska för specialintressen och unika ämnen; 
- ta detaljer i beaktande; 
- ta sig tid med att diskutera ämnen som de flesta inte skulle orka intressera 
sig för 

6. Lyssnar utan att hela tiden kritisera eller ta saker för givet 
7. I första hand intresserad av det som verkligen tillför samtalet något; föredrar 

att undvika ”ritualistiskt småprat”, triviala kommentarer och ytlig samtal 
8. Söker uppriktiga, positiva och genuina vänner med ett förutsättningslöst 

sinne för humor 

B. Talar ”Aspergeriska” flytande, ett socialt språk som karaktäriseras av 
minst tre av följande uttryck: 

1. Inriktning på att söka sanningen 
2. Samtal utan dolda budskap 
3. Ett väl utvecklat ordförråd samt intresse för ord 
4. Fascination för språklig humor, som ordlekar 
5. Avancerat bruk visuella metaforer 

C. Kognitiva färdigheter som karaktäriseras av åtminstone fyra av följande 
uttryck: 

1. Stark förkärlek för detaljer framför helhet 
2. Originellt, ofta personligt perspektiv vid problemlösning 
3. Sällsynt bra minne och/eller förmåga att minnas detaljer som andra oftast 

glömmer bort eller förbiser: exempelvis, namn, datum, scheman och rutiner 
4. Extrem idoghet när det gäller att samla och katalogisera information om 

ämnesområden som intresserar personen i fråga 
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5. Står helt fast vid sina åsikter och tankar 
6. Som ett ”levande lexikon” när det gäller kunskaper inom ett eller flera 

områden 
7. Kunskap om rutiner samt en absolut önskan att upprätthålla regler, ordning 

och noggrannhet 
8. Tydlighet gällande egna värderingar/beslut, vilka ej påverkas av politiska 

eller ekonomiska faktorer 

D. Övriga möjliga drag: 

1. En mycket utvecklad känslighet för specifika sensoriska upplevelser och 
stimuli, exempelvis: hörsel, beröring, synintryck och/eller lukt 

2. Styrka i individuella idrottsgrenar och spel, särskilt de som kräver uthållighet 
och visuell precision, exempelvis rodd, simning, bowling och schack 

3. ”Socialt obesjungen hjälte” med tillitsfull optimism som utmärkande 
egenskap: faller ofta offer för andras sociala brister, men är ändå orubblig i 
sin tro att det går att finna en verklig vän 

4. Ökad sannolikhet, jämfört med den övriga befolkningen, att påbörja 
universitetsstudier 

5. Tar ofta hand om de som faller utanför ramen för typisk utveckling 


