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1. INLEDNING 

Den här studien utgår från textanalys av självbiografiska böcker skrivna av 

personer med Aspergers Syndrom (AS). 

Artikelserier och debattartiklar i dagspress och kvällstidningar samt annan 

media har under de senaste åren väckt upp och aktualiserat diskussionerna om 

olika funktionshinder, främst de som faller under benämningen 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (Sandberg, 2011; Sandberg, Älfvåg & 

Burman, 2011). Vi har fascinerats över det stora behovet från media och inte 

minst från samhällets sida att kategorisera olika människor där utgångspunkten 

oftast har varit det “normala” kontra det “onormala”. Detta är något 

Riksförbundet Attention, vars debattartikel refereras till ovan, också har sett och 

även ställt sig emot. På Riksförbundet Attentions hemsida, www.attention-

riks.se, kan man läsa att Neuropsykiatriska Funktionsnedsättningar (NPF) är 

svårigheter som beror på hur hjärnan fungerar och arbetar.  

Det “normala” har setts som det önskvärda och alla utanför denna kategori 

stämplas på ett eller annat sätt som avvikande. Erwing Goffman (1922-1982) 

professor i sociologi och antropologi kallade denna process för stigmatisering. 

Goffman fick sin bok Stigma publicerad första gången 1963 och vi tycker att 

den i många avseenden är relevant även idag. Genom denna bok har vi till 

exempel fått den insikten att vi idag inte lyckats ta oss ifrån behovet att placera 

in människor i lämpliga kategorier utifrån olika personliga karaktärer eller 

funktionsnedsättningar. 

Goffman beskriver i sin bok just hur personer som uppträder på ett eller annat 

sätt avvikande från det “normala” anses ha besvär som är icke önskvärda. Detta 

är enligt Goffman det samma som att ha ett stigma. Dessa besvär anses vara i 

behov av samhällets insatser i syfte att lindra och kanske också normalisera 

(Goffman, 2011: 12-13). På Autimsforums hemsida, www.autismforum.se, kan 

vi läsa att barn idag uppmärksammas, utreds och diagnostiseras genom särskilda 

kriteriesystem, vanligtvis DSM-IV. Denna kommer vi presentera ytterligare 

senare i studien. Vår tolkning är, med utgångspunkt i Goffmans stigmateori, att 

dessa barn utreds för att sedan kunna få bli möjliga mottagare av olika åtgärder 

från samhället. Åtgärderna har då till syfte att lindra reaktioner och attityder från 

omgivningen. Detta kommer även diskuteras i uppsatsen utifrån symbolisk 

interaktionism. Vi har även kunnat läsa i media om vuxna som fått sina 

diagnoser på äldre dagar men som alltid förstått att de varit annorlunda. Vi 

föreställer oss, utifrån Goffman (2011: 42-43), att vi genom rådande normer 

socialiseras in i kunskapen om det avvikande och att det avvikande konstrueras 

utifrån det som anses vara normalt. Som vi ser det är det just det avvikande som 

uppmärksammas. Det är ur såväl forsknings- och samhällssynpunkt viktigt att 

lyfta fram och belysa personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, 



4 
 

såsom AS, genom ögonen på dem som själva fått diagnosen, när nu diagnosen 

fått sådan uppmärksamhet. 

1.1. Syfte och frågeställning 

Vårt syfte är att undersöka hur AS konstrueras i självbiografier skrivna av 

personer som själva fått diagnosen AS eller högfungerande autism. De 

forskningsfrågor vi kommer söka besvara är: 

1) Hur beskriver personer med AS normalitet och avvikelse rent allmänt? 

2) Hur beskriver personer med AS sig själva? 

3) Hur beskriver personer med AS upplevelsen av sig själva med diagnosen 

AS? 

1.2. Disposition 

Uppsatsen inleds med en bakgrund i kapitel 2. Där presenterar vi Leo Kanner 

och Hans Asperger vilka är de personer som först uppmärksammade denna typ 

av avvikande beteende. Därefter följer en beskrivning av Aspergers Syndrom i 

syfte att ge er läsare en förförståelse. Här kommer även begreppet Theory of 

mind redovisas. 

Vi fortsätter med att i kapitel 3 visa hur forskningsfältet ser ut för främst två 

viktiga områden, det ena är den subjektiva forskningen kring AS och det andra 

rör förvirring över om AS och högfungerande autism ska ses som en och samma 

diagnos eller inte. 

Därefter behandlar vi i kapitel 4 avsnittet som förklarar de perspektiv, teorier 

samt viktiga begrepp som används i uppsatsen. 

I metodavsnittet, kapitel 5, redogör vi för tillvägagångssättet för urvalet av vårt 

empiriska material och vår analysmetod. Vi för där en etisk diskussion samt en 

kritisk reflektion över vår metod och vår studie. 

I kapitel 6 redovisar och analyserar vi resultatet av textanalysen. Vi gör här även 

en sammanfattning där vi också reflekterar över våra viktigaste resultat. 

För att sedan få en mer fullständigt resultatdiskussion i kapitel 7 presenterar vi 

först två olika diagnoskriteriesystem, DSM-IV och Aspiekriterierna som är att 

betrakta som en utgångspunkt för våra egna resultat. Uppsatsen avslutas med en 

återkoppling till forskningsfältet, och vårt syfte och våra frågeställningar 

upprepas och kopplas samman med de viktigaste resultaten vi funnit för att 

knyta ihop säcken. 
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2. BAKGRUND 

I detta stycke presenterar vi Aspergers Syndrom, som vi i fortsättningen kommer 

benämna som AS, närmare. Vi kommer inleda med att ge en kort presentation 

över de båda män som vid sökning på bakgrunden till autism och AS gett oss 

flest sökträffar, Leo Kanner och Hans Asperger. AS är enligt Autismforums 

hemsida en del av autismspektrumet och är väldigt likt autism. Det är viktigt att 

bidra med en förförståelse för denna typ av neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (NPF) som AS tillhör samt av själva diagnosen AS innan 

vi presenterar de självbiografiska texterna och resultatet av vad vi funnit i dessa. 

Därför lyfter vi fram en mer fyllig bakgrund med en liten historik. AS 

presenteras därefter också mer utförligt och för att göra bilden av AS mer 

förståelig förklaras ett för diagnosen viktigt begrepp, nämligen Theory of mind.  

2.1. Leo Kanner och Hans Asperger 

Inom den tidigare forskningen är Leo Kanner och Hans Asperger de personer 

vars namn främst förknippas med autismtillstånd. Trots att de båda levde 

ungefär samtidigt, kom från samma land, Österrike, samt hade ett gemensamt 

intresse för samma tillstånd hos barn, träffades de aldrig och deras upptäckter 

gjordes oberoende av varandra. Kanner, som främst intresserade sig för 

barnpsykologi, gjorde 1943 en studie om tidig infantil autism och bidrog därmed 

till att detta tidigare okända tillstånd fick ett namn och en förklaring (Frith, 

1998: kap 1). 

Hans Asperger specialiserade sig inom pediatrik med särskilt intresse för 

specialpedagogik. Barnen som fångade hans intresse var de som då gick under 

diagnosen autistisk psykopati och som vi i dag tolkar att man kallar för 

autistiska. Dessa barn ansågs vara besvärliga och rent av frånstötande i och med 

att de var så annorlunda jämfört med vanliga barn. De saknade helt respekt för 

auktoritet. Det Asperger fann, och som även Kanner uppmärksammade, var att 

det autistiska tillståndet berodde på allvarliga störningar av utvecklingen i 

hjärnan. Asperger såg förbi det som ansågs vara besvärligt med dessa barn och 

såg även deras positiva egenskaper. Han förstod att så snart ett barns handikapp 

kunnat urskiljas kunde även speciell pedagogisk behandling påbörjas. Han 

upptäckte då också att de av dessa barn som uppvisade en högre intelligens, det 

vill säga de barn som skulle kunnat kallas högfungerande autistiska, reagerade 

positivt på viss stimuli och att de därmed kunde anpassa sig om de fick lämplig 

pedagogisk träning. I och med detta började även andra människor visa dessa 

barn en större förståelse och medkänsla (Frith, 1998: kap 1). 

2.2. Vad är Aspergers Syndrom? 

Vi vill poängtera att forskning pågår inom området autism och AS men att vi i 

nuläget inte hittar någon exakt förklaring som kan tala om vad autism eller AS 
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beror på. Det är inte heller syftet med vår studie att undersöka detta och därför 

läggs här enbart funna teorier kring autism och AS fram. 

Forskare har kommit fram till att autism kan bero på genetisk skada, hjärnskada 

eller hjärnsjukdom och att det innebär en störning i utvecklingen. Starkt 

urskiljande drag är sämre social och kommunikativ förmåga samt brister i 

Theory of mind, som handlar om förmågan att föreställa sig hur andra 

människor tänker och känner. Vidare tycks det autistiska barnet sakna 

uttryckssätt i form av språk samt även visar ofullständig förmåga att uttrycka sig 

i fantasifulla lekar. Det kräver fasta rutiner och har svårt för även mycket små 

förändringar. Man har även gått så långt som att uttrycka att det autistiska barnet 

inte bryr sig om att andra människor finns runt omkring det (Frith, 1998: kap 1). 

När barnet med AS befinner sig i utvecklingsfasen kring fem år och uppåt börjar 

de mer generella dragen för ren autism övergå i de mer utpräglade dragen för 

AS, det vill säga barnet får ett mer specifikt beteende. Vi börjar här fokusera på 

det som skiljer barnet med AS från barnet med ren autism (Frith, 1998: kap 1). 

Barn med AS visar ett utvecklingssprång gällande såväl talat språk som intresse 

för andra människor. Dock kvarstår oförmågan till att ta kontakt med andra och 

interagera med dessa. I puberteten kommer barnen med AS ofta till insikt själv 

om sin annorlundahet. De lär sig mycket fakta om saker och ting och utvecklar 

ett nästan maniskt intresse för ett speciellt område (vidare i denna studie 

betecknat som Aspergerintresse). Men de tycks ha svårt att se logiken i hur 

saker samverkar eller knyts ihop med varandra, det vill säga de får ingen 

helhetsbild av allt det lär sig (Frith, 1998: kap 1). 

I vuxen ålder kan de på ytan uppträda välanpassat och uppnå stor framgång 

inom yrkeskarriär. Men de tenderar att fortsätta vara väldigt egocentriska. 

Djupare relationer än rent vardagliga kan bli problematiska på grund av 

oförmåga att ta kontakt och interagera med andra. De blir på så vis isolerade 

(Frith, 1998: kap 1). 

Rent fysiskt kan man inte se att en person har AS, men motoriskt uppvisar de en 

viss klumpighet. Sättet de talar på är också annorlunda mot hur personer utan 

AS samtalar, både rent språkligt och gestikulärt kan det verka uppstyltat. 

Personer med AS kan uppfattas på olika sätt av andra. En del kanske skulle säga 

att de är kallblodiga eller känslolösa medan andra finner dem charmerande och 

pedantiska och det mindre barnet kan uppfattas som lillgammalt i sitt sätt (Frith, 

1998: kap 1). 

2.3 Theory of mind (TOM) 

Theory of mind handlar om förmågan att föreställa sig hur andra människor 

tänker och känner. Detta gör Theory of mind till ett viktigt begrepp när man 

talar om autism och AS, då personer med dessa diagnoser har svårt med just 
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detta, att förstå och föreställa sig vad andra människor tänker och tycker. Allt 

socialt samspel, samt även kommunikation med andra människor kräver att vi 

har en förståelse för att den vi samspelar med har en avsikt bakom det denne 

säger och gör. Detta lär vi oss via en socialisationsprocess väldigt tidigt genom 

att till exempel leka. Vi lär oss att förstå information så som den ges till oss men 

även genom att tolka symboler och ledtrådar som finns inbakade i situationen 

där allt utspelar sig. Vi blir även medvetna om kroppsspråk och hur det kan 

förmedla budskap till oss och som förstärker det som sägs (Frith, 1998). 

Utöver detta finns en mängd dolda budskap eller ironi som vi människor också 

ska lära oss att känna igen. Vi ger här egna exempel på detta. När någon påstår 

att verkstadskillen som just legat under en bil är väldig ren är detta ironi. Eller 

om någon säger att vädret är vackert fast regnet öser ner är det också ett exempel 

på ironi. Men om vädret verkligen är vackert så kan det i den meningen dölja sig 

ett dolt budskap, en invit till promenad kanske. 

Det sociala samspelet ställer även krav på hur vi själva beter oss och inte enbart 

hur vi ska tolka andra människor. Även den vi interagerar eller samspelar med 

måste förstå vad vi menar och innebörden i det vi säger, vilket även innebär att 

det vi säger också måste anses vara passande. Den som inte har AS vet per 

automatik vilka ord den ska använda och ser hur orden landar hos mottagaren 

och om de möts av förståelse och intresse eller inte. Hos personen med AS 

måste många, för de ”normala” helt självklara funktionerna, tränas upp. 

Resultatet blir för personerna med AS ett mer inlärt beteende än en genuin 

känsla för hur man samspelar med andra (Frith, 1998). Vi använder begreppet 

“normala” då vi sett att det är hur personerna i vår empiri ser på personer utan 

AS.  
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3. TIDIGARE FORSKNING 

I detta stycke kommer vi redogöra något för hur forskningsläget ser ut genom att 

ta upp några forskningsstudier som är relevanta för vår studie. 

Det finns mycket tidigare forskning om problematiken kring neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar, däribland AS. Dessa behandlar bland annat hur 

perceptionen skiljer sig mellan personer med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar och personer utan någon diagnos (Ashwin, Ashwin, 

Rhydderch, Howells & Baron-Cohen 2009; Falkmer, Bjällmark, Larsson, 

Falkmer 2011). Vidare finns det även kvantitativa undersökningar om 

förekomsten av problematiken, det vill säga hur vanligt det är med AS (Ehlers & 

Gillberg 1993). Det finns undersökningar som påvisar skillnaden mellan hur 

många pojkar med diagnosen det finns kontra antalet flickor med diagnosen 

(Fernell m.fl 2010). Andra undersökningar handlar om hur de människor som 

jobbar med personer med neuropsykiatriska sjukdomar ska kunna ta hand om 

och bemöta dessa på ett bättre och effektivare sätt (Mandre 2002). Dessa 

undersökningar riktar in sig på det medicinska perspektivet, där psykologer, 

läkare, forskare och människor från andra professioner som jobbar inom detta 

arbetsfält har kommit till tals. 

Vår undersökning syftar till att analysera självbiografier och till att se hur 

personer med AS, genom självbiografier, konstruerar AS ur ett subjektivt 

perspektiv. Då vi valt detta fokus kommer vi här främst presentera forskning 

som också fokuserar på subjektiva upplevelser av AS. Den subjektiva 

upplevelsen hos klienter är den som professionella inom det sociala arbetsfältet 

har att förhålla sig till vid en kontakt såväl som vid en utredning. Därför är det 

av stor vikt att undersökningar och forskningsstudier utifrån personernas egna 

ord och uppfattningar blir gjorda. 

Vi har tittat på vad forskningen säger om åtskillnad, alternativt sammanslagning, 

av benämningarna högfungerande autism och AS. Detta är relevant, med tanke 

på att det råder delade åsikter kring om dessa bör ses som två åtskilda diagnoser 

eller om de ska ses som en och samma diagnos. På autismforums hemsida kan 

man läsa att tack vare otillräckligt stöd för att se AS som en egen diagnos ska 

diagnoskriterisystemet DSM-IV under våren 2013 bytas ut mot DSM-V. Vi kan 

även läsa där att den arbetsgrupp som är med och utvecklar DSM-systemen har 

ansett att kriterierna för AS täcks in av det kommande diagnosnamnet 

Autismspektrumtillstånd. 

Larsson Abbad gjorde 2007 en intervjustudie med personer diagnostiserade med 

Aspergers Syndrom. Där beskriver de intervjuade hur de ser på sin livskvalitet 

med skola, jobb, fritid med mera. Undersökningen kommer fram till att det är en 

väldigt heterogen grupp, trots att de är satta inom samma kategori, AS. Det finns 

dock vissa drag som de flesta upplever. En av dessa saker var att de känt att livet 
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ibland varit svårt. Det som "vanliga" människor anser vara okomplicerat är för 

dem med AS ibland både svårt och ansträngande. De uttrycker också att de 

känner att de inte riktigt passar in i normen. Diagnostiseringsprocessen uttryckte 

de flesta också var viktig, som en del i att kunna ta tag i sitt liv. 

Church, Alisanski & Amanullah (2000) tar också i en studie upp det subjektiva 

perspektivet och beskriver hur 40 barn och unga med AS har upplevt uppväxten 

och de erfarenheter de har av livet med AS. Undersökningen beskriver i 

resultatet att deltagarna i varierande grad har haft det svårt med det sociala 

samspelet. De flesta kände ett starkt behov av att passa in men att de saknade de 

sociala färdigheter för att lyckas med detta. Många lärde sig, till viss mån, hur 

de skulle göra men detta krävde stor ansträngning. 

Dewrang (2011) har gjort en annan undersökning som också utgår från ett 

subjektivt perspektiv, där unga med AS får beskriva sin upplevelse av 

uppväxten. Den tar dessutom upp hur föräldrarna till barnen med AS har upplevt 

barnens uppväxt. Den gjordes på en grupp personer med diagnosen AS där de 

själva och deras föräldrar fick ge sin bild av uppväxten. Närmare undersökte den 

om föräldrarna kunde se några tidiga tecken på AS och hur personerna med AS 

ser på sig själva. De fick också beskriva frekvensen av repetitivt beteende och 

drag av tvångstankar och tvång. De upplevde att deras största problem finns i 

mellan-mänskliga relationer. Undersökningen visar också på hur både 

föräldrarna och de unga beskriver svårigheter gällande repetitivt beteende och 

tvång under skoltiden. 

Carrington & Graham (2001) har också gjort en studie som sätter fokus på den 

subjektiva upplevelsen av AS utifrån barn och föräldrar. Det är en fallstudie där 

författarna har gjort semi-strukturerade intervjuer med två 13-åriga pojkar och 

deras mödrar för att undersöka hur de upplever tillvaron. Resultaten beskriver 

hur pojkarna har svårt att forma sociala relationer, att deras besatthet inom vissa 

områden kunde påverka skolarbetet negativt och att pojkarna kände av att de var 

annorlunda och inte passade in, och att de försökte dölja detta. 

I syfte att ta reda på om högfungerande autism och AS är en och samma sak 

fann vi en studie gjord av Planche & Lemonnier (2012). I denna studie har man 

gett såväl autistiska barn, det vill säga barn med högfungerande autism och barn 

med AS, som normalutvecklande barn två olika tester för att testa de kognitiva 

förmågorna. Dessa tester är Wechsler Intelligence Scale for Children-Third 

Edition (WISC-III) och NEPSY scale. Det man funnit är att det finns klara 

skillnader. Barnen med AS visar styrkor inom språk men har å andra sidan 

svårigheter med sin motorik. Barnen med högfungerande autism har större 

svårigheter med det språkliga men lättare med visio spatiala förmågor, det vill 

säga förmåga att orientera sig med synens hjälp i sin omgivning, i detta fall 

förmåga att bedöma avstånd och bedöma storleksskillnader. Resultatet som 

författarna i studien kommer fram till är att dessa diagnoser är två och inte en 
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och samma. Studien anses av författarna vara värdefull inför det nya 

diagnoskriteriesystemet DSM-V. 

En annan text (Gillberg 2001) handlar om samma ämne. Gillberg skriver dock 

att det inte finns någon bra åtskillnad mellan de två begreppen. Han har sett att 

människor använder dem mer beroende på var de jobbar och deras personliga 

upplevelser och historia, och mindre för att de är två skilda diagnoser. 

Kozlowski, Matson & Belva (2012) har gjort ytterligare en studie som lyfter 

eventuella skillnaderna mellan diagnoser inom Autismspektrumstörningar. 

Studien är en jämförelse mellan Autism, Aspergers Syndrom och PDD-NOS 

(Pervasive developmental disorder not otherwise specified). De fann att barn 

med AS har bättre sociala färdighet gällande passande uppförande, men de hade 

svårare med sociala färdigheter kopplade till fientlighet. Inga andra skillnader 

hittades.  
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4. TEORI OCH PERSPEKTIV 

I detta stycke kommer vi presentera och beskriva teorier, perspektiv och begrepp 

som vi kommer använda i vår studie samt även förklara varför dessa är lämpliga. 

Vi presenterar Erving Goffman och hans teori om stigma från boken med 

samma namn (Goffman, 2011) och symbolisk interaktionism (Charon, 2006). 

Genom dessa teorier om stigmatisering och symbolisk interaktionism lägger vi 

en större tyngd åt studiens analys. Vi kommer presentera tre närliggande 

begrepp: avvikande, normalitet och stämpling, som alla utgör viktiga delar i 

såväl stigma teorin samt symbolisk interaktionism. De valda perspektiven 

tydliggör betydelsen av att göra en studie om en minoritetsgrupp som till 

exempel personer med AS. Som vi skrev i inledningen ser vi att behovet av 

kategorisering av människor tycks kvarstå i samhället. 

Vi inleder det här kapitlet med att beskriva området sociala problem eftersom vi 

funnit att begreppet avvikelse, utifrån det perspektiv att avvikelse ses som något 

i behov av korrigering, är synonymt med just begreppet sociala problem. Vi 

tycker att det är en viktig utgångspunkt att belysa för dels vår egen ståndpunkt i 

frågan, samt för att vår studie utgår från normalitet och avvikelse. Därefter 

kommer vi inte närmare diskutera det i vår studie. Efter det stycket berör vi 

området sociala konstruktioner och den symboliska interaktionismen. Detta gör 

vi för att vi i vår studiedesign betraktar AS som något konstruerat. De tre 

begreppen avvikande, normalitet och stämpling förklaras sedan och vi avslutar 

kapitlet vi med att förklara Goffmans stigmateori. 

4.1. Sociala problem 

Vi har sett genom media, och kommer även i uppsatsen visa, att AS ofta 

presenteras som något från det normala avvikande och att detta oftast handlar 

om olika karaktärsegenskaper. Ejrnæs & Kristiansen (2002) skriver att 

karaktärsegenskaper eller beteenden hos individer eller grupper kan associeras 

till begreppet sociala problem. Vi gör tolkningen att det främst är de, från det 

normala, avvikande karaktärsegenskaperna eller beteenden som åsyftas. Sociala 

problem är i sig något som innebär att andra människor drabbas av någons 

beteende vilket leder till att detta behöver korrigeras. I ett annat stycke betonas 

att sociala problem är knutna till samhället och därmed saknar privata 

egenskaper betydelse i sammanhanget (Ejrnæs & Kristiansen, 2002: 78). 

Vi vill hävda att den allmänna debatten samt media ofta fokuserar kring det 

avvikande vilket kan leda till att AS betraktas som ett socialt problem i och med 

att personen med AS bedöms utifrån karaktärsdrag. Skrämmande är också att se 

hur man eftersöker svaret för onda gärningar begångna av till exempel mördare i 

NPF så som ADHD, AS med flera (Sandberg, Älfvåg & Burman, 2011). Stycket 

syftar till att förklara hur avvikelse ibland kan kopplas samman med begreppet 

sociala problem. Vi kommer genom såväl symbolisk interaktionism som genom 
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stigma visa hur sociala konstruktioner bidrar till att stämpla någon som 

avvikande. Personer som uppträder på ett eller annat sätt avvikande från de 

“normala”, kan av dessa anses ha besvär som är icke önskvärda. I vår analys 

kommer vi att diskutera stigma och symbolisk interaktionism tillsammans då vi 

finner att de är väldigt lika i sitt fokus inte minst därför att de begrepp studien 

bygger på, som presenteras nedan, är gemensamma för bägge teorierna. 

4.2. Sociala konstruktioner 

Begreppet sociala konstruktioner är nödvändigt att ta upp då vi syftar till att 

undersöka hur personer som fått diagnosen AS konstruerar AS i sina 

självbiografiska texter. Vi har med andra ord valt att anta ett för studien 

grundläggande socialkonstruktionistiskt perspektiv. Vi föreställer oss att 

individuella egenskaper eller problem ska studeras utifrån människors egna 

subjektiva erfarenhet. Denna syn är förenlig med det socialkonstruktionistiska 

perspektivet. Genom detta perspektiv ses den definitionsprocess genom vilken 

påtryckargrupper gör gällande om något är att ses som problematiskt eller 

skadligt som betydelsefull (Meeuwisse & Swärd, 2002: 99). Denna process är en 

del i stämplingen av personer som avvikande. Genom detta perspektiv förskjuts 

de avvikande människornas personliga egenskaper till att istället handla om hur 

människor i omgivningen runt omkring behandlar dem. Problemet blir ett 

problem först när det konstrueras som ett sådant. Vi tänker att till exempel 

diagnossystem som är aktuella i vår studie uttalar sig mer objektivt om den 

saken och om hur något är. Vi kan bara göra rimliga argumentationer och 

antaganden utifrån bilden personerna i självbiografier konstruerar om AS. 

4.3. Symbolisk interaktionism 

Bakom denna teori står främst George Herbert Mead (1863-1931) och Herbert 

Blumer (1930-1987) (Charon, 2006: 30). Kärnan i denna teori utgörs av fem 

grundantaganden. För det första säger den symboliska interaktionismen att 

människan är en social varelse. Vår interaktion med andra påverkar vårt 

handlande. Symbolisk interaktionism fokuserar på samspelet mellan individer 

och hur individer skapas i samspelet med andra. För det andra säger teorin att 

människan är en tänkande varelse. Beteenden påverkas både av interaktion 

mellan människor och också interaktionen inom människan, det vill säga genom 

tänkandet. För det tredje så är människan en tolkande varelse. Med det menas att 

även om en miljö existerar så är det viktiga hur människorna i den tolkar den. 

Hur vi sedan definierar olika saker är beroende av våra tankar och vår 

interaktion med andra. För det fjärde menar den symboliska interaktionismen att 

beteenden påverkas av händelser i nuet. Tankar, definitioner av det som händer 

och interaktion i nuet är vad som påverkar människans handlande. För det femte 

är människan en aktiv varelse i förhållande till sin miljö. Människan kontrollerar 

sitt eget handlande och svarar eller reagerar inte bara på yttre stimuli (Charon, 

2006: 29-30). 
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Symboler är ett viktigt begrepp inom symbolisk interaktionism. Symboler 

beskrivs som sociala objekt då de skapas i socialt samspel. De är meningsfulla, 

de används till att kommunicera med andra och de används medvetet. Den 

viktigaste typen av symbol är språket. Det är genom språket vi kan 

kommunicera med oss själva genom tänkandet, och även kommunicera med 

andra om saker som inte är närvarande i miljön. Andra typer av symboler är till 

exempel kroppsspråk, ageranden och fysiska objekt (Charon, 2006: 48-52). 

4.4. Avvikande 

En förklaring av innebörden och betydelsen av begreppet avvikande är att ses 

som centralt för vår studie som bygger på samt utgår från begreppet normalitet i 

mer eller mindre utsträckning. Begreppen “normal” och “normalitet” är något vi 

stöter på inom såväl avvikarteorin som i stigma och symbolisk interaktionism. 

En person kan betraktas som avvikande genom personliga egenskaper eller 

genom de handlingar personen utför. Att se någon som avvikande tar enligt vår 

tolkning avstamp från begreppet normalitet. Begreppet normalitet kommer att 

diskuteras under nästa rubrik i vårt arbete. Vi anser att det är genom ett 

avvikarteoretiskt perspektiv som diagnostiseringssystem har utvecklats. 

Avvikelser kan betraktas genom ett mer biologiskt perspektiv, det vill säga att 

defekterna ses som något inneboende i individen, ibland rent genetiskt (Ejrnæs 

& Kristiansen, 2002: 86) Avvikelser kan även förklaras genom systemet, det vill 

säga samhället, där det önskvärda är att det råder en balans. Ur det systemet föds 

ett behov att korrigera eftersom avvikelser kan ses som störande för denna 

sociala ordning eller balans. Man kan även se på avvikelse genom bägge 

perspektiven (Meeuwisse & Swärd, 2002: 104). 

Även om det finns biologiska orsaker till avvikelser, till exempel kromosomfel 

och liknande, så menar den symboliska interaktionismen att det inte utesluter 

socialpsykologiska orsaker. Det biologiskt avvikande är med andra ord inte 

alltid själva orsaken till att någon blir avvikande. Avvikandet i sig handlar inte 

bara om att andra anser att man beter sig på ett avvikande sätt utan även att man 

till slut börjar se sig själv som en avvikare. Avvikandet blir då något subjektivt, 

något personifierat (Berg, 2007). Vi tolkar det som att det även ligger en hel del 

förväntningar hos dessa individer och i interaktionerna med andra. Detta kopplar 

vi till att vi socialiserats in i hur denna interaktion ska gå till. Utifrån denna teori 

kan vi förstå att en person med till exempel AS kanske inte alls svarar upp mot 

förväntningarna på dem. 

4.5. Normalitet 

Normalitet hör som vi beskrev ovan samman med teorin om det avvikande. Det 

hör även samman med det perspektiv eller det synsätt vi själva har på vår studie 

samt på diagnosen såsom konstruerad. Vi känner även att begreppet är viktigt att 

ta upp eftersom vi i vår studie dels utgår från diagnossystem med kriterierna 
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personliga egenskaper. Dessa är uppbyggda kring, samt fokuserar på att finna 

det som avviker från det normala. Oftast är detta formulerat som svårigheter 

personer med diagnoser, till exempel AS, har jämfört med personer som inte har 

diagnosen AS och som därmed kan anses vara “normala”. I avsnitten längre ner 

i texten, om Goffmans stigma (2011), beskrivs begreppet “normal” ytterligare. 

4.6. Stämpling 

Howard Becker (1928-) är en amerikansk sociolog som på 1960-talet 

formulerade den så kallade stämplingsteorin. Genom den betraktas en individ 

inte som avvikande genom dennes beteende i sig. Det avvikande blir genom 

denna teori synonymt med något socialt konstruerat. En persons 

“avvikarkarriär” ses som en konsekvens av att omgivningen stämplar personen 

och dennes handlingar som avvikande. Det eller den avvikande blir på så vis 

föremål för omgivningens åtgärder. 

Vi kan se att teorier såsom Beckers stämplingsteori, Goffmans stigmateori och 

dess socialisationsprocess, som presenteras nedan, och symbolisk interaktionism 

uppmärksammar hur individer genom olika processer i omgivningen och av 

andras stereotypa värderingar stämplas och etiketteras som avvikande på grund 

av vissa hos dem förekommande egenskaper, personlighet eller social bakgrund. 

Genom perspektiv som dessa fokuseras människors avvikande egenskaper till att 

gälla hur andra människor behandlar dem.  

4.7. Stigma 

Människor i varje samhälle delas in i olika kategorier dels av andra människor 

och genom olika metoder. Utgångspunkten för dessa är vilka deras personliga 

egenheter är och vi har sedan utifrån dessa olika förväntningar på andra 

människor vi möter. Vi är när vi möter en ny individ väldigt snabba i vår 

bedömning av vilken kategori han eller hon tillhör. Detta är något vi 

socialiserats in i och det sker egentligen helt automatiskt utifrån vad vi tidigt i 

livet lärt oss samt genom vilka ögon vi ser på individen. Det yttre såväl som 

hans eller hennes sociala status är avgörande. Individen är avvikande när våra 

förväntningar inte blir uppfyllda, det vill säga individens skenbara identitet 

stämmer inte överens med den faktiska sociala identiteten. Den avvikande 

individen passar på grund av någon egenhet denne har och som de “normala” 

saknar inte in i den sociala gemenskapen. På detta vis stämplas individen, eller 

får sitt stigma som Goffman benämner det, och stöts ut ur gemenskapen. Stigmat 

kan röra allt från ett fysiskt handikapp till en mer social oförmåga eller psykiskt 

handikapp. Det betydelsefulla i det hela är att den omtalade egenskapen är 

benämnd som icke önskvärd från den sociala gruppen. 

Det finns enligt Goffman ett dubbelt perspektiv på stigma. Han beskriver detta 

genom två begrepp: Misskrediterad och misskreditabel. Dessa handlar om den 
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stigmatiserades egna subjektiva upplevelse. Det förstnämnda handlar om 

huruvida den stigmatiserade känner sig säker på att det som gör honom 

avvikande från de “normala” redan är känt för andra, medan det andra handlar 

om att de sätt på vilka han avviker varken är känt för allmänheten eller något de 

inte uppmärksammar omedelbart. Goffman skiljer mellan tre arter av stigma: 

kroppsliga missbildningar, karaktärsegenskaper - dit till exempel psykisk 

ohälsa kan räknas och även underliga böjelser samt de stambetingade som ras 

och religion. Genom olika teorier tilldelas den stigmadrabbade personen olika 

egenskaper som alla tycks peka mot någon form utav underlägsenhet gentemot 

de “normala” eller så överdrivs till exempel en oförmåga inom ett område till att 

gälla flera och plötsligt skriker man åt den blinde i tron att denne också hör illa 

eller bär denne i tron att blindheten nästan är lamförande. Ibland ges den 

stigmatiserade även termer såsom krympling eller idiot (Goffman, 2011: kap 1). 

Vi kommer i vår resultatdel visa fler exempel på nedlåtande epitet. 
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5. METOD 

Kapitlet inleds med en kort beskrivning över hur vår urvalsprocess gått till. Vi 

har valt att analysera tio texter i sju självbiografiska böcker skrivna av personer 

med diagnosen AS. Dessa kommer att presenteras i korta drag längre ner i 

texten. Därefter beskriver vi den metod som kommer att användas när resultatet 

ska presenteras och analyseras. Vi har även gjort en del etiska överväganden och 

en diskussion kring dessa har vi lagt in under stycket om analysmetod. Sist 

under denna del har vi placerat en kritisk diskussion över själva studien och 

arbetet. 

5.1. Urvalsmetodik 

I urvalet vi gjorde ställde vi upp två kriterier som böckerna var tvungna att 

uppfylla för att komma med i vårt urval. Första kriteriet var att det uttalat skulle 

stå att personerna har AS eller högfungerande autism. Dock råder, som vi nämnt 

ovan, oenighet över huruvida dessa hör samman under samma diagnos eller inte. 

Detta är något vi kommer beröra vidare under Kritisk reflektion. Det andra 

kriteriet var att det skulle vara personerna själva som skrivit böckerna och att de 

alltså inte haft en medförfattare till dessa (undantaget är redaktörer som bidragit 

till att sammanställa böckerna). I urvalsprocessen har vi inte lagt någon vikt vid 

kategorierna ålder, kön eller etnicitet. Syftet var att analysera hur AS 

konstrueras i självbiografiska texter skrivna av personer som själva har AS. Våra 

frågor handlade om hur de själva beskriver normalitet och avvikande, hur de 

beskriver sin annorlundahet samt hur de beskriver upplevelsen av att få 

diagnosen AS, livet såväl före som efter. Vi tänkte att människor är människor 

oavsett var de lever. Diagnoskriterierna en person med AS ska uppfylla verkar 

vara de samma för de länder böckerna görs aktuella men vi har ändå en 

förståelse för att det ändå kan finnas en kulturell skillnad i hur deras 

annorlundahet upplevs av personerna med AS själva samt hur människor runt 

om stämplar dem. De sju biografier vi valde och som presenteras nedan var de 

böcker som bäst motsvarade våra kriterier. 

5.2. Empiriskt material 

Det empiriska materialet består av tio självbiografiska texter i totalt sju böcker. 

Dessa presenteras för ordningens skull i bokstavsordning och ingen bok har 

vidare i uppsatsen fått mer utrymme än någon annan: 

Enastående - Självbiografisk berättelse om livet med högfungerande 

autism (Brattberg, 1999). Boken handlar om en kvinna, född på 1940-talet, som 

växte upp i en utåt sett välfungerande familj men som bakom ytan var 

dysfunktionell och emotionellt kall. Enastående är hennes berättelse om livet 

som barn, studerande, läkare och människa, och hur hon till slut, efter nästan 20 

år som patient inom psykiatrin, i 50-års ålder, fick rätt diagnos. 
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Jag är ändå jag (Ekman, 2005) är skriven av fyra killar, födda mellan 

1984 och 1986, som alla fick diagnosen AS när de var tio respektive fjorton år 

gamla. Alla var hösten 2003 inskrivna i Stöd och Resursgruppens 

fritidsverksamhet för unga människor och deltog i en skrivarverkstad där 

samtalen kom att handla om till exempel AS ur såväl personliga som allmänna 

synvinklar. 

Asperger Syndrome, the universe and everything (Hall, 2001) är skriven 

av en kille född i slutet på 1980-talet som fick diagnosen AS när han var åtta. 

Han förklarar sjukdomen på ett barns självklara vis i syfte att bidra med kunskap 

om AS och att få personer med AS att jobba med sina svårigheter. Boken lyfter 

fram hur potentialen hos en person med AS måste uppmärksammas individuellt 

annars löper denne risk att bli understimulerad och frustrerad. 

Look me in the eye (Robison, 2007). I boken beskriver den manlige 

författaren, född i slutet av 1950-talet, sin uppväxt i USA, under en tid då AS 

fortfarande inte existerade som diagnos. Sent i livet fick han höra talas om AS 

och förstod till slut vad det var som gjorde honom annorlunda. 

Atypical, life with Asperger’s in 20 ⅓ chapters (Saperstein, 2010). Boken 

är skriven av en kille född i början på 1980-talet och uppvuxen i USA. I boken 

beskriver han sitt liv och hur han hanterar de svårigheter AS innebär för honom, 

och om de svårigheter och strapatser som funnits (och fortfarande finns) i hans 

liv. 

Stjärnor, linser och äpplen - att leva med autism (Schäfer, 1996). Boken 

är skriven av en kvinna, född i slutet av 1960-talet, som är uppvuxen i Tyskland. 

Hon beskriver i boken uppväxtåren, relationen med familjen och med andra, och 

hur hon i vuxen ålder fann sitt drömjobb på en linsfabrik. 

Asperger och jag (Sternefält, 2010) är skriven av en kvinna, född i mitten 

av 1970-talet. Det är en skildring av en kvinna vars liv starkt domineras av 

sjukdomen, symtomen och begreppen normalitet och avvikelse. Hon fick 

diagnosen AS sent i livet. Utöver AS har författarinnan även diagnostiserats med 

bipolär sjukdom. Hon beskriver de svårigheter hon hela tiden tampas med i sin 

vardag på grund av sjukdomen och hur det får henne att må psykiskt. 

5.3. Analysmetod 

Vår analysmetod är inspirerad av manifest innehållsanalys så som beskriven i 

Graneheim & Lundman (2003). Med manifest innehåll menas det tydliga och 

uppenbara som står i texten, i motsats till det latenta innehållet som är den 

underliggande meningen i texten. I vårt arbete med att välja ut empiri samt även 

behandla denna har vi gått till väga på följande sätt: Som ett första steg valde vi 

ut böcker som motsvarade våra tidigare nämnda kriterier. Vi läste först igenom 

varje bok så förutsättningslöst som möjligt för att få en helhetsbild av innehållet. 
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Som andra steg tog vi genom en ny genomläsning ut viktiga passager som vi 

tyckte svarade på våra frågeställningar för att sedan etikettera dessa passager. 

Med passager menar vi stycken med för studien viktigt innehåll. Ett exempel på 

detta kan vara hur personen med AS beskriver ett försök att på skolgården 

komma med in i gemenskapen, vilket leder till etiketten Socialt samspel. Nästa 

steg var att sammanställa flera likvärdiga etiketter under olika kategorier. 

Likvärdiga etiketter har fått samsas under samma kategori.  

På grund av mängden text i förhållande till den tid vi hade på oss valde vi att 

först noggrant diskutera vad vi ville med vår studie. Sedan delade vi upp det 

empiriska materialet och läste några böcker var för sig. Detta gjorde vi för att 

sedan kunna ägna mer tid till själva analysen av böckerna. De böcker vi ansvarat 

för har vi sedan sammanfattat för varandra och därefter åter diskuterat vilka 

delar som varit mest viktiga för vår undersökning. Diskussionerna har varit 

många och långa. Analysen kommer till största del utföras utifrån Goffmans 

stigmateori samt genom symbolisk interaktionism. 

5.4. Etiska överväganden 

Genom att utforma studien på det sätt vi gör, det vill säga att utföra 

innehållsanalys på publicerade självbiografier kommer vi ifrån en mängd etiska 

dilemman som till exempel intervjuer och observationsstudier kan innebära. Inte 

minst med tanke på vår roll som studenter. Humanistiska samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet ställer på sin hemsida, VR.se, upp fyra kriterier. Dessa är: 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Materialet vi använder i vår studie är självbiografiska texter. 

Dessa är redan offentliga och därmed torde innehållet vara godkänt för andra att 

såväl läsa som att tolka. Vi har därför inte informerat författarna eller begärt 

deras samtycke angående vår studie. Vi är medvetna om att vår uppsats kommer 

vara en offentlig handling och att detta innebär att även författarna till böckerna 

kan få tillgång till det vi skrivit. Vi vill poängtera att det vi med vår studie gör är 

att tolka flera olika texter för att söka efter gemensamma drag som kan ge svar 

på just vårt syfte och våra forskningsfrågor. Dessa frågor är ställda till redan 

färdig text. Vi har med andra ord genom denna studie gjort en egen konstruktion 

av de tolkningar vi gjort utifrån empirin och fått fram ett resultat. Vi har inte 

fastslagit att något är på ett visst sätt. Vi tänker att konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet inte görs gällande av den orsaken att syftet med att skriva en 

självbiografisk text under sitt eget namn borde vara att ge andra en bild och 

förståelse av den situation man lever i. 

5.5. Kritisk reflektion 

Vi valde att göra textanalys av självbiografier då vi såg positivt på möjligheten 

att fördjupa oss i speciella fall. Vi ansåg att personers egna subjektiva 

erfarenheter kommer fram i den här typen av texter och på samma gång ger de 
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oss en unik inblick i deras liv. Utifrån symbolisk interaktionism som lägger stor 

vikt vid sociala processer blir det väldigt viktigt att undersöka hur den avvikande 

själv uppfattar sitt avvikande och andra människors handlande. Därför är det av 

stor vikt att studier som vår görs. 

Vi är medvetna om att till exempel intervjuaren samt omständigheterna runt 

själva intervjun kan påverka de svar man får åt ett visst håll som kanske inte var 

tänkt från början. Vi anser att en forskares roll i största möjliga mån bör vara 

neutral i det avseende att forskarens eget favorit perspektiv eller synsätt inte bör 

påverka resultatet åt någon riktning. Vi är även här medvetna om att vi som 

forskare i denna studie inte kan vara helt neutrala ens i vårt förfarande i och med 

att vi ändå bär med oss en viss förförståelse som riskerade att leda oss mot en för 

oss kanske önskad riktning. Detta är något vi försökt tänka på i genomförandet 

av studien. Nackdelen med att göra textanalys är att vi inte kan vända oss till, i 

vårt fall, författarna för vidare fördjupning i en viss fråga. 

Vi har ställt egna forskningsfrågor till en redan befintlig text som vi sedan sökt 

svara på genom textanalyser av den samma. Detta medför att vår tolkning är just 

vår egen tolkning av empirin. Ett generellt drag i vårt sätt att se på diagnosen AS 

och hur den konstrueras i allmänhet är att den alltid tycks beskrivas i brister. Att 

bli diagnostiserad med AS är då synonymt med något negativt. 

Vi som författare till den presenterade studien har uppmärksammat vår egen 

förförståelse och diskuterat detta i ett försök att förhålla oss neutrala.  

En forskares egen förförståelse kan naturligtvis påverka det resultat man kommit 

fram till, vilket i sig skulle kunna tolkas som att tillförlitligheten inte är så hög. 

Med tillförlitlighet menar vi hur troliga resultaten är. Konfirmering, det vill säga 

forskarens objektivitet, påverkas också av forskarens förförståelse (Bryman 

2002: 46). När det kommer till överförbarhet och pålitlighet, det vill säga i 

vilken grad resultat kan överföras till andra kontexter och om man får liknande 

svar vid en andra studie (Bryman 2002: 46), tror vi att det i en kvalitativ studie 

inte är möjligt för andra att få exakt samma svar eller resultat mer än en gång. 

Tillförlitlighet, konfirmering, överförbarhet och pålitlighet är igen begrepp som 

handlar om trovärdigheten i en kvalitativ studie (Bryman 2002: 46). 

Vi har varit medvetna om att triangulering, det vill säga att använda flera olika 

tillvägagångssätt, skulle kunnat bidra till att ytterligare höja trovärdigheten. Men 

vi har inte funnit något användningsområde för till exempel rent kvantitativa 

metoder då syftet varit att undersöka hur personer med diagnosen själva 

konstruerar AS i självbiografiska texter. Studien är mer av beskrivande och 

analyserande karaktär. 

Vi har sett vår operationaliseringsprocess som viktigast, det vill säga att 

noggrant formulera vårt syfte och våra frågeställningar för att i bästa möjliga 
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mån få ett trovärdigt resultat. Det var viktigt för oss att se efter att uppsatsen har 

en genomskinlighet och en tydlig röd tråd. Datainsamlingsmetoden, att 

analysera självbiografiska böcker, kan vara känslig för att vi som forskare 

verkligen hittar så pass mycket och även så pass bra material att vi verkligen kan 

svara på våra frågor och det vi undersökt. En tanke som slagit oss, efter att ha 

läst Larssons artikel Om kvalitet i kvalitativa studier (2005) är att det är ganska 

svårt att ställa konkreta frågor när man ämnar göra en textanalys. Vi kan på 

förhand inte veta vad vi kommer kunna finna i texten. Således kunde vi ju lika 

gärna stå utan några svar, i alla fall inte svar på det vi ämnade få reda på, när 

materialet skulle analyseras och resultatet skulle redovisas. Analysen kommer ju 

aldrig bli bättre än vår empiri. 

Eftersom vi inte funnit stöd för att säkerställa AS som varken en egen diagnos 

eller som likställd med högfungerande autism, samt på grund av den osäkerhet 

som idag verkar råda kring den heterogena gruppen inom autismspektrumet har 

vi valt att inte göra någon åtskillnad mellan dessa i urvalet av böcker. 
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6. RESULTAT OCH ANALYS 

Författarna till böckerna är i många avseenden en mycket heterogen grupp trots 

att de alla fått samma diagnos. De är till exempel olika gamla, fick sin diagnos 

vid olika åldrar, kommer från olika länder och de är både män och kvinnor. De 

tycks för oss vara i stort sett som människor i vilken annan samhällsgrupp vi än 

möter, det vill säga inte en och den samma. Därför har vi utöver detta inte valt 

att fokusera närmare på deras olikheter. 

Vi har istället lagt fokus på att vi funnit att dessa personer ger en i mångt och 

mycket gemensam bild, det vill säga likheterna i upplevelserna av livet som just 

den här gruppen av människor delar med varandra har mycket gemensamt. 

Författarna beskriver till exempel stora likheter mellan hur de har blivit bemötta 

av omvärlden, dels innan de fick diagnosen och dels efter. Människorna i 

omvärlden betraktas av författarna till böckerna som “de andra” och omnämns i 

texterna som “de normala”. Även vi kommer använda författarnas begrepp när 

resultat och analys presenteras då vi vill återge deras subjektiva upplevelse av att 

leva med AS. Vi har samlat resultatet under tre huvudrubriker som vi valt att 

kalla: Att uppfattas, Att leva och Att samspela. Under dessa har vi sedan placerat 

några underkategorier för att ge det presenterade resultatet en tydligare struktur 

och göra det lättare för läsaren att följa med i texten. Då det är en kvalitativ 

studie har vi valt att blanda vårt resultat med analysen av densamma. Detta val 

har vi gjort för att öka tydligheten samt för att undvika att texten blir en enda 

lång upprepning. Det betyder för vår studie att vissa delar av den empiriska 

texten med utvalda citat fått mer utrymme medan andra delar innehåller mer av 

vår analys. 

6.1. Att uppfattas 

Under denna rubrik har vi sammanfattat kategorier som berör upplevelsen av att 

uppfattas som annorlunda av andra, men också den egna uppfattning personerna 

med AS har om sig själva som annorlunda. Begreppet oförståelse beskriver hur 

svårt det varit för bokförfattarna att bli förstådda och hur de därför blivit 

stämplade som till exempel psykopater, lata och ouppfostrade. Under rubriken 

Annorlunda tar vi upp hur författarna uppfattat sig själva som annorlunda. Under 

rubriken Känslor tar vi upp en del av de känslor som personerna med AS 

upplever och behandlar främst det psykiska måendet. 

6.1.1. Oförståelse 

Rather than take a close and sympathetic look at me, it proved 

easier and less controversial for the professionals to say I was just 

lazy, or angry, or defiant (Robison 2008: 90). 

Oförståelse är något vi tydligt kan urskilja från det författarna beskrivit i sina 

biografier. Denna oförståelse kommer främst från människor de mött 
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runtomkring sig men även i form av oförståelse från den egna familjen. Vi har 

förstått det som att det är lika svårt för en person med AS att förstå hur 

“normala” människor tänker och ser världen, som det är för “normala” att förstå 

världen utifrån ett AS-perspektiv. Eftersom dessa personer med AS har en 

osynlig funktionsnedsättning har de antagits vara som alla andra vilket resulterat 

i att de också haft samma förväntningar på sig som personer utan AS. 

Vi beskriver utifrån Goffmans termer misskrediterad och misskreditabel hur 

detta kan förstås. I det här fallet handlar det, som vi ser det, främst om begreppet 

misskreditabel. Människor som inte vet om att dessa personer är annorlunda, 

eller som Goffman uttrycker, är bärare av ett stigma, har en förväntning på att 

dessa ska bete sig såsom en “normal” person gör i det sociala sammanhanget. 

Men i den stund den stigmatiserade träder in i en social gemenskap blir stigmat 

genast märkbart för de andra. I takt med att stigmat blir framträdande ökar 

kanske först den andres känsla av besvikelse som Goffman själv beskriver. Men 

sedan tror vi att känslan av oförstånd blir mer framträdande. Den “normale” 

förstår varken varför den stigmatiserade beter sig på ett annorlunda sätt eller vad 

som är orsaken till detta.  

Den ovan framlagda teorin kan även kopplas till den symboliska 

interaktionismen. Vi kan då se att bägge parter, det vill säga både de “normala” 

och de med AS har stora svårigheter att förstå varandra i sin kommunikation 

med varandra. Det vore då nästan som att de inte talar samma språk. Detta är 

något vi återkommer till längre ner i stycket när vi talar om uttryckssätt. 

Många gånger fick författarna höra att de kunde, om de bara ville. Vi gör 

tolkningen att orsaken till detta beror på att funktionshindret är dolt för blotta 

ögat och att personerna med AS ser ut som vilken annan person som helst. 

Därmed ökar troligtvis risken att de blir behandlade som “alla andra”, trots sina 

svårigheter. 

Alla författare beskriver hur de blev beskyllda för olika saker samt även kallade 

för olika saker. John Elder beskriver att han fick höra att han var psykopat 

eftersom han inte visade “normala” emotionella uttryck. Han kunde till exempel 

le vid opassande tillfällen, till exempel när han fick höra om en pojke som blivit 

påkörd av tåget. Han skriver i boken att det inte alls var för att han tyckte att det 

var kul att pojken hade blivit påkörd, han var bara glad att det inte var han eller 

någon närstående till honom som hade råkat ut för detta (Robison, 2008: 29-30). 

Detta är även något Susanne (Schäfer, 1996: 87) beskriver. Susanne fick ofta 

höra att hon hade ett “fattigt inre”. Hon uttrycker inte känslor som “normala” 

gör. Detta tänker vi kan bero på andra människors ovilja eller okunskap att 

förstå att vi alla är olika. Susanne berättar att andra sa att det var hennes 

mammas fel att Susanne var som hon var, att Susanne med andra ord var 

ouppfostrad. 
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[...] det fanns alltid ursäkter för att Susanne var så “omöjlig”. Först 

och främst var det mammans fel att hon inte lyckades uppfostra 

barnet. Det skällde pappan på, och också släktingar och bekanta. 

Mamman berättar att det hände att främmande kvinnor sprang efter 

och grälade på henne när vi var i parken och jag skrek så våldsamt 

(Schäfer 1996: 14). 

Goffmans begrepp misskreditabel talar om det osynliga funktionshindret. När 

detta blir allmänt känt blir personen misskrediterad istället. Som Goffman 

beskriver är människan snabb att tänka i termer av ofullkomlighet och att 

därmed tillskriva avvikande personer nedlåtande epitet såsom idiot, psykopat 

eller ouppfostrad som i det citerade exemplet ovan. Oförmågan hos personerna 

med AS att vara och göra som alla andra blir för visso tydligare när de hamnar i 

andra sociala grupper och där de jämförs med de “normala”. Särskilt när andra 

inte vet om orsaken till deras beteende. Men Susanne beskriver att även pappan 

ansåg att mamman misslyckats i sin uppfostring av dottern. Detta visar att det 

avvikande barnet på grund av föräldrars förväntningar även misskrediteras inom 

familjen. 

6.1.2. Annorlunda 

Detta med att vara annorlunda är något som vi sett som en gemensam nämnare 

för alla de självbiografiska böckerna vi läst. Flera av författarna beskriver hur de 

hela tiden antingen blivit jämförda med de “normala” eller själva försökt passa 

in i de “normalas” värld för att slippa upplevas eller känna sig så annorlunda. 

Jag har känt att det är något som är annorlunda. Det är jag och så 

alla andra. Alla andra är av samma sort, medan jag är en annan 

sort, något avvikande (Sternefält, 2010:22). 

Så beskriver Ann-Charlotte sin annorlundahet. Alla författare beskriver hur de 

vid olika åldrar började förstå att de inte var som alla andra. 

I always knew I was different and that I wasn’t quite like other 

children. It’s hard to say exactly how I knew. I detected some 

differences and I felt that things were not the same for me as for 

other children. Other children seemed to behave differently, play 

differently and talk differently, but I didn’t know why (Hall, 2001: 

14). 

Susanne (Schäfer, 1996: 68) spenderade en tid i Norge som volontär och fick då 

frågan hur det kändes att vara den enda utlänningen på arbetsplatsen. Susanne 

svarade då: “Vet du, egentligen är jag utlänning överallt.” 

Många av författarna talar om att de inte känner någon samhörighet med de 

“normala”. Susanne, som fick lära sig om AS sent i livet funderade på om hon 
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kanske skulle trivts bättre med neandertalarna eftersom de också hade sinne för 

traditioner och inte ville veta av några förändringar. Hon sökte också efter “sitt” 

folk på andra planeter och tänkte att hon någon gång kanske skulle komma 

tillbaka till den planet hon kom från. Det var först när hon läste om AS som hon 

förstod att det fanns fler som var som hon (Schäfer, 1996). Andra författare 

(Ekman, 2005; Hall, 2001) skriver i liknande banor, att de “normala” är från den 

här planeten medan de själva inte tillhör denna. Goffman skriver om så kallade 

“blandade kontakter” (Goffman 2011: 20). Med detta syftar han på de tillfällen 

då “normala” möter stigmatiserade. Detta är situationer som bägge parter kan 

tänkas vilja försöka undvika på grund av att de “normala” känner en stor 

osäkerhet kring orsakerna till stigmat och den stigmatiserade kan tänkas känna 

en stor osäkerhet om huruvida han eller hon kommer bli väl mottagen eller inte. 

Återigen drar vi kopplingen till begreppen misskreditabel och misskrediterad. 

En person ges tillträde till en social gemenskap utifrån att de som befinner sig 

inom den sociala gruppen finner denne likvärdig med dem själva. Personen med 

AS kan bjudas in på grund av att dennes stigma är dolt för de andra. Men som vi 

kunnat se i empirin känner sig personen med AS inte som “de andra”. Detta 

kommer den sociala gruppen snart att märka då personerna med AS i flera 

avseenden beskriver hur de helt enkelt inte kan passa in, hur mycket de än 

anstränger sig. 

Vi gör en egen tolkning kring detta även utifrån teorin om symbolisk 

interaktionismen. Utifrån denna skulle man kunna tänka att vår egen identitet 

beror på vår subjektiva bild eller upplevelse av oss själva och hur väl vi kan 

fungera i socialt samspel med andra som vi möter. Denna självbild kan 

bekräftas, ändras eller dementeras av de som är närvarande vid de sociala 

mötena. 

6.1.3. Känslor 

Alla författare skriver om att de mått psykiskt dåligt, i varierande grad. Gunilla 

beskriver att hon större delen av sitt liv varit deprimerad. Hon behandlades inom 

den psykiatriska vården i nästan 20 år innan de förstod vad som var det 

grundläggande problemet, nämligen hennes AS (Brattberg, 1999). 

Det är sorgligt att det skulle behöva ta tjugo år av täta kontakter 

innan jag för första gången upplevde att jag och “psykiatrin” möttes 

i det som är sanningen om mitt liv - i diagnosen högfungerande 

autism eller Aspergers syndrom (Brattberg, 1999: 208). 

På grund av sin AS hade hon inte samma sätt att uttrycka känslor som andra och 

därför feldiagnostiserades hon flera gånger. Hon var djupt deprimerad och 

tänkte många gånger på att ta sitt liv, men även det missuppfattades. 
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Genom Roberts text (Ekman, 2005) kan vi utläsa att hans humör ändras hela 

tiden och han talar också om att må dåligt. Vi kan även utläsa från samma text 

att han ofta kan känna sig smart, men lika ofta deprimerad och dum. Robert 

beskriver också på flera sätt att han har svårt att slappna av, och han tror att det 

är något han delar med andra personer med AS. Han tror även att personer med 

AS har nära till depression om de inte sysslar med något som är utvecklande och 

håller dem igång. 

Enligt vad vi kunnat tolka ut från empirin så kan man tydligt urskilja att 

förmågan till att både visa känslor samt uttrycka känslor är något som är såväl 

begränsat som svårt för många av personerna med AS. Känslouttryck kommer 

inte naturligt och spontant för en person med AS. Så här säger Marcus: 

Han sa ju att han tycker om mig, då kan jag ju inte bara svara: 

“Okej”! Jag skulle ha sagt att jag tycker om honom också, men jag 

kunde inte. Jag försökte verkligen, men orden fastnade i halsen. Nu 

tror han säkert att jag inte gillar honom, men det gör jag ju (Ekman, 

35:2005). 

Vi ser att det finns mycket känslor inom dessa personer med AS. Vi tolkar det 

som att de helt enkelt bara inte vet hur man ska göra för att ge uttryck för 

känslorna. Goffman förklarar hur förloppet kan se ut och vi gör här en tolkning 

av det han skriver. I den stund en person drabbas av ett stigma och när andra blir 

medvetna om detta slås en dörr igen för den stigmatiserade. Detta är dörren till 

det sociala livet. Om stigmat beror på ett synligt funktionshinder kan detta vara 

orsaken till att den drabbade väljer att inte visa sig utanför den innersta kretsen 

av anhöriga och vänner. En person med ett osynligt stigma, såsom AS, kan välja 

att dra sig undan socialt umgänge på grund av risken att misskrediteras då deras 

annorlundahet vid sådana tillfällen blir mer framträdande. Detta kan enligt 

Goffman leda till bland annat depression, misstänksamhet samt ängslan, vilket 

skulle kunna vara en förklaring till den isolering som många av personerna med 

AS beskrivit i sina självbiografier. Några av dem väljer att leva isolerat eftersom 

de inte ser behovet av att samspela med andra människor, medan det för andra är 

ett för dem nödvändigt val eftersom de inte passar in i någon social gemenskap 

med de “normala”. 

Goffman talar om den viktiga socialisationsprocessen genom vilken den 

stigmatiserade personen tidigt lär sig de sociala spelreglerna som gjorts giltiga 

utav samhället och hur de “normala” ser på stigman samt i en andra fas förstår 

att han/hon själv bär på ett stigma. Goffman urskiljer hur tidsföljden och 

samspelet mellan dessa avgör vilken grund den stigmatiserade får. En möjlighet 

är att barnet föds med ett stigma och redan från början lär sig att hantera 

svårigheter. I detta fall kan det också vara så att föräldrar sluter upp och bildar 

en slags skyddsmur runt barnet och på så vis skyddar barnet mot negativ 

påverkan från omvärlden på grund av stigmat. Skyddet kan dock aldrig vara för 
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evigt. Förr eller senare slussas barnet ut i “verkligheten” och tvingas möta de 

“normalas” ibland negativa föreställningar om det avvikande. Vanligtvis händer 

detta när barnet når upp till skolålder (Goffman, 2011). Vi har i texterna sett att 

många av författarna anstränger sig att dölja ett avvikande beteende för att passa 

in i ett socialt sammanhang. Detta går emot den tolkning vi gör av citatet ovan 

där Gunilla talar om att mötas i sanningen om det som är hennes liv (Brattberg 

1999: 208). Utifrån symbolisk interaktionism tänker vi att det handlar om en 

slags pendelrörelse i samspelet mellan omgivningen och i detta fall den 

avvikande där den sociala ordningen måste skapas tillsammans. 

6.1.4. Sammanfattning av Att uppfattas 

De viktigaste resultat vi sett från kategorin Att uppfattas är att oförståelsen för 

författarna finns både från dem själva, från omgivningen samt från deras egen 

familj. Det beskrivs som att det är lika svårt för personerna med AS att förstå de 

“normala” som det är för de “normala” att förstå världen utifrån ett AS-

perspektiv. Personerna med AS beskriver att de alltid känt sig annorlunda utan 

att egentligen förstå varför. Personerna med AS beskriver också svårigheterna i 

att visa och uttrycka känslor. De verkar inte veta hur de ska bete sig eller vad 

som förväntas av dem. Depressioner och att må psykiskt dåligt är något vanligt 

förekommande i författarnas beskrivning. 

6.2. Att leva 

Under denna rubrik har vi samlat olika karaktärsdrag som beskrivs av 

författarna. Till dessa hör koncentration, perception och motorik som kan 

innebära svårigheter för personerna med AS. Under rubriken Att få diagnosen 

beskriver vi författarnas reaktioner när de fick diagnosen eller läste om AS för 

första gången. Vi har även tagit upp knep och metoder genom vilka personerna 

med AS har lärt sig att hantera sin vardag. Under detta avsnitt hittar vi även 

kategorin Aspergerintressen som visar på en annorlundahet som personer med 

AS innehar jämfört med andra som inte har diagnosen. 

6.2.1. Koncentration, perception och motorik 

Författarna beskriver att de har en god förmåga att kunna fokusera på det de 

håller på med, John Elder skriver om gåvan att kunna koncentrera sig: 

No one knows why one person has a gift like this and another 

doesn’t, but I’ve met other Aspergian people with savantlike 

abilities like mine. In my opinion, part of this ability - which I seem 

to have been born with - comes from my extraordinary powers of 

concentration. I have an extremely sharp focus (Robison 208: 65). 

Samtidigt beskriver de att denna förmåga att koncentrera sig lätt kan störas. De 

beskriver då specifikt en oerhörd känslighet för ljud, ljus och ibland beröring. 
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Mycket av problemen de hade i skolan berodde på att mycket små saker kunde 

störa koncentrationen, skrapandet av en annan elevs penna, en solstråle på 

bänken och liknande. Koncentrationssvårigheterna medför i vardagliga möten 

med andra människor att de har svårt att titta folk i ögonen när de pratar med 

dem. Både Susanne (Schäfer, 1996) och John Elder (Robison, 2008) beskriver 

detta och säger att de måste titta på något annat för att kunna koncentrera sig på 

vad personen de pratar med säger. 

En del av författarna beskriver svårigheter med beröring. 

När jag var barn och i min ungdom skällde de mig ofta för att vara 

“autistisk” utan att veta om det. Bara för att jag inte tyckte om att 

bli klappad och smekt och stod som en “planka” när de försökte 

krama mig (Schäfer, 1996:14). 

Kenneth (Hall, 2001) står inte ut med att luggen nuddar hans panna och att det 

då kliar så mycket att han upprepade gånger slänger med huvudet för att få bort 

det, eller kliar sig med tröjärmen, ibland ända tills det blir sår. Gunilla 

(Brattberg, 1999) skriver inte uttryckligen att hon tycker att fysisk kontakt är 

obehagligt, men hon beskriver att det i familjehemmet var total avsaknad av 

fysisk kontakt. Hon fick sin första kram av sin scoutledare när hon var 15 år. 

Ann-Charlotte uttrycker på flera håll i sin bok hur oerhört obekväm hon är vid 

fysisk närhet från andra människor (Sternefält, 2010). 

Flera av författarna beskriver en motorisk klumpighet. De började till exempel 

gå sent i livet och var osäkra i balansen. De hade svårt att bedöma vilka hinder 

de kunde ta sig över utan att falla. Koordinationen ville inte hänga med och det 

syntes tydligast på gymnastiklektionerna. 

En idrottslärare på skolan sade att han kände sig kräkfärdig när han 

såg hur Susanne gick (Schäfer 1996: 44). 

Detta är starka och tydliga beskrivningar av hur personerna med AS är 

annorlunda än de “normala”. 

Hela detta stycke tar upp den annorlundahet personerna med AS beskriver 

jämfört med “normala” personer. Författarna ger en målande beskrivning av hur 

för “normala” helt naturliga och vardagliga saker kan bli en svårighet för dem 

med AS. 

6.2.2. Att få diagnosen 

Författarnas känslor och reaktioner har till synes varit väldigt blandade när de 

fick sin diagnos. De beskriver dock alla en överensstämmande bild av att livet 

förändrades efter att de fick diagnosen AS. Marcus i Jag är ändå jag blev först 

arg och ledsen och tyckte att diagnosen kändes som ett handikapp. Han blev 
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ändå samtidigt lättad och beskriver att diagnosen hjälpt honom och andra att 

förstå de svårigheter han har och som alltid funnits där (Ekman, 2005: 19). 

Robert beskriver sin upplevelse av diagnosen så här: “Nu var man ett fall för 

LSS och i värsta fall psykvården” (Ekman, 2005: 20). Många av de andra 

författarna uttrycker att de kände samma lättnad över att få veta vad som var 

“fel” med dem. De kände en större förståelse för sig själva i och med att de fick 

insikt i att det finns andra som är som dem, att de inte är dumma, psykopater 

eller lata. 

Just reading those pages was a tremendous relief. All my life, I had 

felt like I didn’t fit in. I had always felt like a fraud or, even worse, 

a sociopath waiting to be found out. But the book told a very 

different story. I was not a heartless killer waiting to harvest my 

first victim. I was normal, for what I am (Robison 2008: 238). 

De kände även att de möttes av en större förståelse också från andra, i alla fall 

från de som fick veta om diagnosen. Avgörande var dock om de andra förstod 

vad AS innebär. Men alla författarna till böckerna går inte omkring och berättar 

om sin diagnos. Mattias uttrycker att man ska låta folk bilda sig en egen 

uppfattning innan man berättar om sitt handikapp för att man inte ska riskera att 

stämplas som “han/hon med Asperger” (Ekman, 2005: 27). 

Marcus tror att det är viktigt att lära sig acceptera diagnosen för att kunna göra 

något åt sina svårigheter. Han anser vidare att man inte kan hänga upp allt på 

diagnosen. Daniel (Ekman, 2005) blev också han upprörd över sin “dom”, som 

han uttrycker det. Han kände det som om själva hans personlighet hade blivit 

diagnostiserad. Han beskriver också besvikelse eftersom alla människor har 

liknande svårigheter men han råkade uppfylla några fler kriterier än vad som 

anses vara vanligt att ha, och blev därmed klassificerad som AS-person och 

annorlunda. Susanne funderar också på relationen mellan diagnos och 

personlighet. Hon skriver att de är så nära sammankopplade så om man tog bort 

autismen (AS) så skulle det kanske inte finnas någon personlighet kvar (Schäfer, 

1996: 97). 

6.2.3. Att hantera AS 

Oavsett om personen fick diagnosen som ung eller som vuxen så har de alla 

kommit på olika sätt att hantera sin AS för att göra sin vardag lättare. De flesta 

av författarna beskriver ett väldigt stort kontrollbehov. De beskriver också 

vikten av rutiner: 

Like many individuals with Asperger’s, I am soothed by constant 

routine and repetitive motions (Saperstein 2010: 26). 

Var sak har sin plats, inplanerade saker ska göras, tidsplaner ska hållas. Susanne 

gör scheman för vad hon ska göra och har många rutiner som är viktiga att hålla. 
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Hon kan dock frångå sina rutiner men bara om hon planerat det noga. Om en del 

av planeringen inte går som det ska kan det däremot bli kaos. Detta händer om 

hon till exempel sitter på ett tåg som blir försenat så att hon missar 

förbindelsebussen. Hon har också behov av att någon ska berätta för henne vad 

hon ska göra och ge tydliga instruktioner. Hon vill alltid göra bra ifrån sig men 

då behöver hon ju veta hur hon ska göra (Schäfer, 1996). Flera av de andra 

författarna skriver om behovet av en välstrukturerad vardag med tydliga 

förklaringar och instruktioner och att de alla upplever ett kaos om det inte blir 

så. 

Daniel säger: “Som alla vet blir allting dubbelt så lätt om man är två eller flera”. 

De gånger han måste göra saker helt ensam, något han beskriver som jobbigt, 

har han kommit på att om han pratar med sig själv blir jobbiga situationer lättare 

och han slipper känna sig ensam: “Det är underbart, jag lovar! Visst tycker folk 

man är lite konstig, men vem bryr sig?” (Ekman, 2005:43). Mattias i samma bok 

menar också att ett bra självförtroende gör tillvaron lättare. Han tycker att man 

ska fundera på vad man är bra på och sedan intala sig själv det och inte lyssna på 

negativa människor. Han tycker inte att man ska ändra på sig bara för att någon 

annan säger det (Ekman, 2005). 

Att lära sig allt om AS kan också underlätta. Med den vetskapen kan man sätta 

in förstärkningar på de områden man har svårt med. Detta beskriver flera av 

killarna i Jag är ändå jag (Ekman, 2005) samt även Kenneth i sin bok (Hall, 

2005). Goffman (2011: 28-29) talar även han om olika tillvägagångssätt en 

stigmatiserad person har för att hantera åtminstone den sociala biten. Han 

beskriver hur den stigmatiserade i sällskap av sympatiska medmänniskor kan 

vinna acceptans för den person han/hon är utan att försöka dölja sina svårigheter 

eller brister. Människorna, som kan erbjuda denna förståelse, återfinns oftast 

bland andra jämlikar, det vill säga personer som bär på samma stigma som en 

själv. Bland dessa kan den stigmatiserade personen fritt dela med sig av sin 

historia utan att mötas av nedsättande kommentarer (Goffman, 2011). Detta 

tycker vi illustreras väl även genom den symboliska interaktionismen som även 

den talar om begreppet förståelse (Charon, 2006). Förståelse från andra leder 

som vi ser det till att man slipper känna sig ensam. 

6.2.3.1. Applied Behaviour Analysis (ABA) 

Applied Behaviour Analysis är ett system utvecklat för att lära barn och unga 

med AS att hantera några av de svårigheter de har. Genom systemet bryts stora 

mål ner i mindre. Belöning utdelas när målen uppnåtts. Uppförandet är till 

exempel något som kan förbättras genom ABA. Ken Kerr är en välkänd ABA-

expert. Även Kenneth och hans mamma har blivit något av experter i ABA. 

Genom glada eller ledsna smiley-gubbar markerar de hur det gått för Kenneth 

under dagen med till exempel ätande, att uppföra sig, vara vänlig och så vidare. 

Två glada ansikten indikerar att han gjort något utan att någon behövt be honom 
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om det. Vid dagens slut summeras alla glada ansikten och omvandlas i lika delar 

ABA-pengar efter procent. De har ett skåp med prissatta belöningar i, till 

exempel pennor, böcker, planscher, som han kan köpa för dessa. Han kan även 

få bonus och vid tre bonusar får han dra en lott gällande en del utvalda 

belöningar i skåpet (Hall, 2005). ABA-systemet är intressant att belysa då vi 

genom denna pedagogiska metod tycker oss kunna dra paralleller till Hans 

Aspergers upptäckt om hur speciell pedagogisk träning kunde hjälpa autistiska 

barn att bli mer välfungerande. 

6.2.4. AS-intressen 

En speciell sak som alla författare skriver om är sina olika specialintressen, 

musik, hästar, läsa böcker, astronomi, idrott, bilar, glaslinser med flera. Det 

personerna med AS blivit intresserade av lär de sig också allt om. John Elder 

beskriver det så här: 

[…] my Aspergian need to know all about the topics that grabbed 

my attention (Robison 2008: 214). 

Mattias menar att alla människor har intressen men för personer med AS blir 

dessa mycket starkare (Ekman, 2005). Det finns också en risk att intresset blir 

personens hela livsvärld. Ann-Charlotte skriver om detta, hur specialintressen 

kan gå över till något maniskt. Eftersom hon inte är speciellt allmänbildad och 

dålig på kallprat så är hästar det enda hon pratar om, det enda hon någonsin 

verkligen intresserat sig för (Sternefält, 2010). Vissa av författarna uttrycker att 

vara väldigt duktig inom ett visst område kan stärka ett dåligt självförtroende 

och i detta avseende är Aspergerintressen en tillgång. De olika specialintressena 

kan även innebära fördelar i olika yrken. John Elder har till exempel alltid varit 

intresserad av elektronik och bilar. Nu för tiden jobbar han som en väldigt 

framgångsrik bilmekaniker och lagar de bilar ingen annan kan fixa (Robison, 

2008). 

Personerna i böckerna beskriver hur specialintressena kan ta sig uttryck genom 

samlande, katalogiserande och sorterande. Susanne beskriver till exempel att 

hon gillar att sortera och gruppera olika saker, och att det var något hon kunde 

göra i timmar. Hon tycker också om att samla och hon är inte nöjd innan hon har 

allt. Detta gäller till exempel när hon plockar björnbär eller äpplen, då hon inte 

ger sig förrän hon har alla björnbär, eller alla äpplen (Schäfer, 1996). 

6.2.5. Sammanfattning av Att leva 

De viktigaste resultat vi funnit för detta kapitel är hur koncentration, perception 

och motorik är annorlunda för personer med AS i jämförelse med personer utan 

AS. Små vardagliga saker kan bli problematiska för personerna med AS och de 

störs lätt av till exempel ljud och ljus. Författarna till böckerna har blandade 

upplevelser av sig själva före och efter diagnosen. En del beskriver känslan av 
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ilska över att ha fått sin personlighet diagnostiserad och att ha blivit stämplad 

som Aspergare. Men även lättnad beskrivs över att äntligen få veta vad som är 

“fel” med dem. Förståelsen såväl för sig själva och från andra i omgivningen 

ökade. Författarna beskriver olika metoder och knep för att hantera sin vardag 

med AS. 

6.3. Att samspela 

Under rubriken Att samspela har vi lyft hur författarna beskriver det sociala 

samspelet med andra människor. Svårigheterna i att säga rätt saker och förstå till 

exempel dolda budskap och ironi i det andra säger tar vi upp under rubriken 

Kommunikation. Under rubriken Ensamhet tar vi upp hur författarna beskriver 

att de alltid känt sin ensamma på ett sätt eller annat. Under rubriken Skolåren 

skriver vi om de utmaningar författarna beskriver i samband med skolan. 

6.3.1. Kommunikation 

Flera författare beskriver att de har problem med att kommunicera med andra 

människor. John Elder (Robison, 2008) och Gunilla (Schäfer, 1996) beskriver 

att de har ett väldigt rakt och rättframt sätt att tala, vilket inte alltid uppskattas 

eftersom de ibland säger saker andra inte vill höra. Om John Elder träffar någon 

som har gått upp i vikt har han flera gånger sagt det till personen, vilket inte 

alltid fallit i god jord (Robison, 2008: 193). 

De flesta av författarna berättar att de har svårt att ta kontakt med andra. Några 

skriver att de ofta hellre kommunicerar genom brev, till exempel Jesse 

(Saperstein, 2010). Flera andra av författarna (Ekman, 2005; Sternefält, 2010) 

tycker att det är väldigt ångestfyllt att ringa till okända människor. 

Att förstå de “normalas” sätt att prata kan många gånger ställa till med problem. 

Detta blir extra tydligt när det gäller dolda budskap, ironi och underförstådda 

budskap. Susanne säger: 

Vad är skillnaden mellan ironi och lögn? Att ljuga är att säga 

osanna ord, men ett skämt är ju också osanna ord, men de 

“menas” inte som de låter! Hur ska man kunna förstå det? Det 

tycks andra människor klara.” (Schäfer 1996: 38). 

Daniel tycker att “normala” människor ljuger och är ytliga. “Hur mår du?” möts 

av ett “Bra” vilket enligt honom många gånger är en lögn eftersom alla 

människor inte kan gå omkring och må bra hela tiden (Ekman, 2005: 97-98). 

Att förstå socialt samspel är också svårt beskriver författarna. John Elder 

försökte till exempel bli kompis med en tjej när han började dagis. Eftersom 

hans mamma nyligen lärt honom hur man blir vän med en hund, genom att 

klappa på honom, så tänkte han att det var samma sak med människor. Han 
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förstod inte att människor inte reagerar likadant som hundar gör. Han härrör 

detta från att människor med AS har svårt att känna igen kroppsspråk och 

sociala signaler (Robison, 2008). Ann-Charlotte beskriver ungefär samma sak 

(Sternefält, 2010). Inom symbolisk interaktionism talas det om förmågan att 

kunna tolka och förstå andra människor genom det de säger. Enligt symbolisk 

interaktionism handlar socialt samspel även om att genom gester och symboler 

tolka och förstå innebörder. Detta beskriver författarna till biografierna att de har 

stora svårigheter med. Dessa svårigheter är något vi kan se kopplingar till 

bristerna i Theory of mind som forskare kunnat konstatera är gemensamt för 

personer med AS. 

6.3.2. Ensamhet 

Alla författare talar om ensamhet i högre eller lägre grad. Det är tydligt att de 

alla beskriver att de känt sig ensamma. Susanne sökte aldrig kamratkontakt och 

tyckte inte om att leka med andra barn. Hon trivdes bättre själv (Schäfer, 1996: 

16). Gunilla försökte inte heller skaffa vänner (Brattberg, 1999: 42). John Elder 

uttrycker andra känslor: 

[...] I did not ever want to be alone. And all those child 

psychologists who said “John prefers to play by himself” were dead 

wrong. I played by myself because I was a failure at playing with 

others (Robison 2008: 211). 

Det gick bäst för honom att bli kompis med yngre barn eftersom de såg upp till 

honom och gjorde som han bestämde (Robison, 2010: 18).  

Jesse sökte mycket kontakt, för att få kompisar och flickvänner: 

[...] my Friday and Saturday nights were depleted phoning random 

acquaintances to ask them out on dates. My romantic standards 

were relatively straight forward. I mean, she needed to have at least 

one ovary, a puls, and ideally be unsaddled with a boyfriend back 

home. One dozen phone calls is all it took before I ascended to the 

status of a campus pariah [...] (Saperstein 2010: 89). 

Detta med att bli för intensiv i sina kamratrelationer är något även Ann-

Charlotter uttrycker genomgående i sin bok var gång andra människor nämns 

(Sternefält, 2010). 

6.3.3. Skolåren 

Alla författare beskriver problem under skolåren. De är alla smarta, det vill säga 

normalbegåvade till något över genomsnittet, Kenneth är till och med medlem i 

Mensa (Hall, 2001). Men de hade stora svårigheter att visa detta, det vill säga att 

redogöra för sina kunskaper. Författarna beskriver att de i skolan fick höra att de 
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var lata. Gunilla berättar i sin bok att hon blev beskylld för att vara lat eftersom 

hon var så duktig i vissa ämnen och väldigt dålig i andra. Detta menar Gunilla 

inte alls var fallet. Hon pluggade mer än de flesta men hade väldigt svårt att visa 

att hon kunde, vilket ledde till att hon fick låga betyg i vissa ämnen (Brattberg, 

1999). Ann-Charlotte skriver att hon vid prov hakade upp sig vid en fråga hon 

inte kunde svara på vilket ledde till att hon fastnade där på grund av sin 

noggrannhet och ofta lämnade in ofullständiga prov. Andra elever kunde hoppa 

över den frågan för att sen gå tillbaka till den efter att de svarat på de andra 

frågorna (Sternefält, 2010). 

När författarna började dagis eller skola började de förstå att de var annorlunda. 

Goffman beskriver att det oftast är under skolåren barn tvingas möta de 

“normalas” ibland negativa föreställningar om det avvikande, hur de “normala” 

ser på stigman och att de själva bär på ett stigma. Det avvikande, stigmatiserade, 

barnet drabbas ofta av att andra barn uppträder mycket elakt mot dem genom att 

kalla dem vid öknamn eller utsätta dem för hårda slag och ord (Goffman, 2011: 

40-43). Detta stämmer överens med den bild vi tolkat ut från de självbiografiska 

böckerna. Skoltiden var tuff för samtliga av författare. Kenneth hade det så svårt 

att han fick sluta skolan och istället erhålla hemundervisning (Hall, 2001: 23). 

6.3.4. Sammanfattning av Att samspela 

De viktigaste resultat vi funnit under detta kapitel är att personerna med AS 

beskriver att de har ett mycket mer rakt och rättframt sätt att tala jämfört med de 

“normala”. De beskriver också att de har svårigheter att ta kontakt med andra 

människor. Detta leder till att personerna med AS ofta känt sig ensamma. 

Skolåren har för flera av författarna varit ansträngande och svåra. Detta på grund 

av såväl deras egna svårigheter att visa vad de kunde samt att de andra barnen 

många gånger var elaka mot dem för att de hade ett annorlunda beteende. 

6.4. Resultat och resultatreflektion 

De viktigaste resultat vi sett i vår studie är att gruppen av personer med 

diagnosen AS på många områden är väldigt heterogen. Men vi kan även se att 

dessa personer har många likheter som de delar med varandra. Vårt syfte har 

varit att undersöka hur författarna till böckerna konstruerar AS och vi har främst 

fokuserat på hur de beskriver normalitet och avvikande, hur de beskriver sig 

själva som annorlunda samt deras upplevelse av diagnosen AS. 

Vi märkte väldigt tydligt hur samtliga bokförfattare anlade ett “jag- och de 

andra”-perspektiv. Där “jaget” representerar dem själva och där “de andra” är 

synonymt med “de normala”. Känslan av att inte tillhöra en och samma värld 

delas av flera av författarna. De har ständigt jämfört sig och blivit jämförda med 

de “normala”. Genom Goffmans beskrivning av “blandade kontakter” kan vi se 

att det författarna beskriver hör samman med stigmat, att vara annorlunda och 
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att denna annorlundahet framträder just i det sociala samspelet med andra. Det 

författarna beskriver vittnar om en rädsla för hur de antingen ska tas emot och 

accepteras eller stötas bort. 

Bristen på förståelse från andra har även den lett fram till synen på dem själva 

som annorlunda. Denna upplevelse är att de själva känner sig annorlunda samt 

även beskriver hur de känner att andra instämmer i detta. Ibland har de känt att 

allt de gör och allt de säger är annorlunda mot hur de andra, de “normala” beter 

sig. Att vara annorlunda har dessa personer också fått förstå är lika med något 

negativt då de blivit kallade för olika epitet såsom idiot och psykopat. Den 

symboliska interaktionismen beskriver hur vår egen identitet är beroende av vår 

subjektiva bild av oss själva och hur vi upplever oss själva. Detta är också att 

betrakta som en avgörande del i det sociala samspelet i möten med andra. Men 

just denna självbild kan, som vi även kunde koppla till Goffman i stycket ovan, 

antingen bekräftas eller dementeras av de övriga personerna i den sociala grupp 

vi möter. 

Personerna med AS har känt sig ovälkomna i olika sociala sammanhang och ofta 

känt sig väldigt ensamma. Vi har förstått genom Goffmans stigmateori att detta 

kan bero på att vi har olika förväntningar på dem vi möter och när dessa inte 

infrias känner vi en besvikelse såväl som en osäkerhet. Detta kan få oss att vilja 

undvika möten med personer som inte passar in i det sociala sammanhang vi 

själva befinner oss i. Vi gör tolkningen att detta gäller för såväl de “normala” 

som för dem som bär på ett stigma. Goffman beskriver detta som en 

socialisationsprocess. Vi har tidigt lärt oss de sociala spelreglerna. Genom dessa 

har de “normala” en förståelse för hur man ska bete sig och vad som anses vara 

opassande eller avvikande. Personerna med AS beskriver att oavsett om det 

funnits ett skydd omkring dem i syfte att värna dem från omvärldens ibland 

negativa påverkan, har de ändå en dag tvingas möta “de andra”, de “normala”. 

De har då kommer till insikt med att de inte svarar upp mot de ”normalas” 

förväntningar på dem. 

Personerna med AS beskriver hur de ofta kände en stor osäkerhet innan de 

förstod vad som var “felet” med dem. I och med diagnosen fick de en insikt i att 

det fanns fler som var som dem. AS syns inte utanpå en person vilket tycks vara 

orsaken till att dessa personer tvingats leva upp till samma förväntningar som 

ställs på alla i de sociala grupper de varit del av, såväl i skolan som i yrkeslivet. 

Vad vi kunnat se utifrån empirin så har livet varit tufft på många vis för dessa 

personer innan de fick sin diagnos. Den psykiska ohälsan har varit stor hos flera 

av författarna. Många har lidit av depressioner sedan de var unga och flera av 

dem har både haft självmordstankar samt gjort försök att avsluta sina liv. Det har 

inte gått att uttyda om psykisk ohälsa är en naturlig del av att ha diagnosen AS. 

Vi har varit fokuserade på att finna den subjektiva upplevelsen hos författaren 

snarare än medicinska uttalanden om saken. Men som vi kan se det hör alla 
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delar som författarna beskriver samman i en och samma krets där det ena leder 

till det andra. Goffman beskriver det som att dörren till den sociala världen är 

stängd för en person som bär på ett stigma. Den psykiska ohälsan kan då vara ett 

resultat av att känna sig väldigt ensam och missförstådd. 

Författarna till böckerna har alla lärt sig olika knep och metoder för att hantera 

sin tillvaro med AS. Vissa anser att det underlättar om man lär sig allt om sitt 

funktionshinder för att det då är möjligt att sätta in förstärkning på de områden 

där svårigheterna är störst. Några väljer att upplysa andra de möter om att de har 

AS i hopp om att det ska öka förståelsen för deras annorlunda sätt att uppträda, 

prata och utföra saker på. Andra anser att inte alla andra behöver veta. De 

hoppas på att bli accepterade såsom den de är. Inom den symboliska 

interaktionismen stämplas man som avvikande först när omgivningen definierar 

en som sådan. Har man en gång blivit stämplad som annorlunda får man 

fortsätta vara just annorlunda. Vi ser på det genom begreppet misskreditibla; att 

de som väljer att berätta om sin AS gör det i hopp om att accepteras så som de är 

medan de som inte berättar låter bli av rädsla att misskrediteras. 
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7. SLUTDISKUSSION 

Slutdiskussionen är indelad i några underrubriker för att ge uppsatsen en 

tydligare struktur. Vi inleder kapitlet med att reflektera över de sammanställda 

resultaten. Utöver detta kommer DSM-IV samt Tony Attwoods Aspiekriterier 

presenteras och ställas i relation dels till varandra samt till våra egna resultat. 

Sist i detta kapitel gör vi en återkoppling till såväl tidigare forskning som till 

vårt eget syfte med denna studie samt till våra frågeställningar. 

7.1. Resultatsammanfattning 

Här sammanfattar vi de viktigaste resultaten vår studie givit. Resultaten 

presenteras utifrån vår egen analys av de självbiografiska texterna och vi ska 

sedan betrakta dem med utgångspunkt i diskussion om diagnoskriterierna, DSM-

IV och Aspiekriterierna nedan. 

 Personerna med AS beskriver svårigheter de har som de “normala” 

saknar, bland annat i att veta hur de ska bete sig eller vad som förväntas 

av dem och små vardagliga saker kan bli problematiska. 

 De beskriver att det är lika svårt för dem med AS att förstå de “normala” 

som det är för de “normala” att förstå världen utifrån ett AS-perspektiv. 

Detta leder till att de ofta är ensamma. 

 Författarna beskriver att de alltid känt sig annorlunda utan att egentligen 

förstå varför. De har till exempel ett mycket mer rakt och rättframt sätt att 

tala jämfört med de “normala”. De beskriver att de är annorlunda jämfört 

med de “normala” gällande koncentration, perception och motorik. De 

störs lätt av till exempel ljud och ljus. 

 Deras liv har präglats av ensamhet och många gånger depression. Att må 

psykiskt dåligt är något vanligt förekommande i författarnas beskrivning. 

 Författarnas upplevelser av sig själva före och efter diagnosen pendlar 

mellan känslan av ilska över att ha fått sin personlighet diagnostiserad och 

att ha blivit stämplad som “Aspergare”, men även lättnad över att få veta 

vad som är “fel” med dem. Diagnosen har ökat förståelsen för deras 

avvikande beteende såväl från dem själv som från omgivningen. 

 Författarna beskriver olika metoder och knep för att hantera sin vardag 

med AS. 

 Skolåren har för flera av författarna varit jobbiga på grund av såväl egna 

svårigheter som att andra barnen många gånger var elaka mot dem för att 

de har ett annorlunda beteende. 

7.1.1 Presentation av diagnoskriterier 

Enligt Autismforums hemsida tar psykiatrer hjälp av allmänt vedertagna 

diagnossystem vid utredning för neuropsykiatriska funktionshinder. När 

diagnosen AS ställs används, fram till år 2013, DSM-IV. Därefter kommer det 
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nya DSM-V att träda i kraft och AS byter då namn till Autismspektrumtillstånd. 

Diagnosen AS kommer fortsätta ställas enligt DSM-IV fram tills det nya 

systemet träder i kraft, varför vi i denna studie endast redogör och förhåller oss 

till DSM-IV. Dessa finns tillgängliga för allmänheten på internet. Vi har själva 

hämtat dem från Autismforums hemsida. Utöver DSM-IV lyfter vi länge ner 

fram de alternativa Aspiekriterierna, skrivna av Tony Attwood. 

7.1.1.1 DSM-IV 

I DSM-IV systemet ställs några viktiga huvudpåståenden med några alternativa 

påståenden under, varav ett eller flera överensstämmer om man har AS. 

Ett av påståendena berör kvalitativt nedsatt förmåga att interagera socialt. Den 

beskriver således brister och oförmåga att uttrycka sig verbalt såväl som att 

uttrycka sig rent kroppsligt genom att visa med gester, kroppshållning samt ta 

ögonkontakt. Under denna kategori återfinns även svårigheterna att skaffa sig 

vänner. Personer med AS har enligt denna kategori ingen spontan vilja att dela 

glädje över för dem intressanta ämnen och visar brist på social och emotionell 

ömsesidighet. 

I nästa kategori behandlas beteende ytterligare samt begränsningar i intressen 

och aktiviteteter i form av begreppen fixering, repetitiva och stereotypa mönster. 

De påståenden som görs gällande är bland annat oflexibel fixering inför delar av 

saker samt ett eller flera stereotypa intressen och fixering för rutiner eller 

ritualer. 

I sista kategorin utesluts andra möjliga tidigare diagnoser genom en kartläggning 

av personens förseningar i utvecklingen och belyser hur störningen ger 

signifikant nedsättning av funktionsförmåga i såväl arbete, socialt och i andra 

avseenden. 

7.1.1.2 Tony Attwood och Aspiekriterierna 

Tony Attwood är psykolog med inriktning mot människor med Aspergers 

Syndrom. Han är även forskare och har gett ut böcker inom ämnet. Han har en 

hemsida under sitt eget namn. På hemsidan presenterar utöver AS även sig själv 

och vad han forskat om och en del andra publikationer. 

Hans Aspiekriterier, som Attwood döpt dem till, representerar ett alternativt sätt 

att tolka diagnoskriterierna i DSM-IV. Utmärkande för Aspiekriterierna, är att 

de fokuserar på fördelar och karaktärsdrag hos personer med AS istället för 

nedsatthet och begränsningar. En annan skillnad är att det under varje 

huvudpåstående finns ett större antal beskrivande påståenden som kan 

överensstämma med en AS-personlighet (Attwood & Gray 1999). 
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Den första kategorin behandlar ämnet social interaktion. Här påstås personen 

med AS vara en totalt lojal och pålitlig vän helt utan fördomar och som uppfattar 

människor så som de faktiskt är. Personer med AS står för sina åsikter oavsett 

socialt sammanhang och bryr sig inte om vad andra tycker. De söker vänner som 

har ett förutsättningslöst sinne för humor och som förmår vara entusiastiska för 

detaljer och specialintressen. De tar sig dessutom tid för att diskutera, utan att 

kritisera, sådant andra inte orkar och de intresserar sig i första hand för sådant 

som tillför samtalet något (Attwood & Gray 1999). 

Nästa kategori behandlar språket, kallat Aspergiska. Här beskrivs personen med 

AS ha ett rikt och utvecklat ordförråd och med stor fascination för ordlekar och 

språklig humor. De samtalar utan dolda budskap och är inriktad på att söka 

sanningen (Attwood & Gray 1999). 

Den tredje kategorin beskriver kognitiva färdigheter. Personen med AS beskrivs 

ha en förkärlek för detaljer framför helhet och kommer lätt ihåg detaljer som 

andra glömmer bort, till exempel namn, tider och rutiner. Rutiner är viktigt och 

de har en absolut önskan om att upprätta regler och ordning. De har oftast ett 

personligt perspektiv vid problemlösningar och står fast vid sina åsikter och 

tankar och deras värderingar påverkas inte av politik eller annat. De har ett 

extremt samlar intresse och katalogiserar all information de samlar in och 

beskrivs som levande lexikon (Attwood & Gray 1999). 

Attwood lägger till en fjärde kategori där övriga AS-drag presenteras. I denna 

presenteras bland annat de sensoriska sinnena såsom hörsel, beröring, syn och 

lukt och personen med AS beskrivs oftast ha ett välutvecklat sinne för 

åtminstone något utav dessa. Personer med AS är uthålliga och är duktiga på 

idrottsgrenar som kräver dels detta samt visuell precision, till exempel simning, 

bowling eller schack. Personen med AS beskrivs som ”socialt obesjungen 

hjälte” och som tillitsfulla optimister som tror det går att finna en verklig vän 

trots att de ofta faller offer för andras sociala brister (Attwood & Gray 1999). 

Vi upptäckte Tony Attwood och hans aspiekriterier genom dels Autismforums 

hemsida men även tack vare att han står omnämnd i flera av de utvalda 

självbiografierna samt i en del av den forskning vi kommit i kontakt med. Tony 

Attwood har utöver att han har en egen hemsida också skrivit några böcker om 

autism/asperger. Vi har valt att inte närmare bekanta oss med dessa då syftet 

med studien var att se hur AS konstrueras i självbiografiska texter. Attwood 

representerar ett alternativt sätt att se på personer med AS och är ett bidrag till 

vår fördjupade analytiska diskussion. 
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7.1.2. Diskussion av våra resultat i förhållande till DSM-IV och 

Aspiekriterierna 

När vi jämför de idag använda diagnoskriterier, DSM-IV, med Attwoods 

alternativa Aspiekriterier ser vi en del likheter. De båda systemen är uppbyggda 

på ungefär samma sätt med några huvudkategorier som följs åt av ett antal 

påståenden som personen med AS antas uppfylla. Dock fokuserar DSM-IV mer 

åt det, för individen till synes, negativa hållet och talar i termer som nedsatthet 

och begränsningar. Vi har plockat ut en del begrepp för att tydliggöra detta: 

brister, oförmåga, svårigheter och oflexibel fixering. Detta är begrepp som 

beskriver karaktären hos en person med AS i jämförelse med en person som inte 

har AS. När det gäller Aspiekriterierna har vi plockat ut följande begrepp: Vilja, 

förmåga, önskan och förkärlek. Det vi kan se är hur Attwood genom sina 

kriterier har flera beskrivna karaktärsdrag och att samtliga syftar till att lyfta 

fram det positiva i sättet hos personen med AS samt även när denne samspelar 

med andra eller utövar egna intressen. När vi ställer dessa både kriterier mot 

våra egna resultat utifrån empirin kan vi se att diagnostiseringen genom de 

allmänt vedertagna diagnoskriterierna i DSM-IV för visso varit till stor hjälp för 

dessa personer som beskriver en stor lättnad över att få svar på varför de beter 

sig som de gör. En lättnad över att deras tillstånd har ett namn och att detta 

namn inte är idiot eller psykopat, som de blivit kallade. Men samtidigt finns det 

en uppgivenhet och upprördhet över att det är deras personlighet som blivit 

diagnostiserad. När vi ser till vår reflektion gällande dessa olika 

diagnoskriteriesystem, där DSM-IV enbart fokuserar kring brister och 

nedsättning av förmågor är upprördheten väldigt enkel att förstå. Vi ställer det 

dessutom i relation till begreppen normalitet och avvikande och tänker att om 

man ber en “normal” person beskriva sig själv så är det säkert inte de eventuella 

avvikande dragen som lyfts fram, inte heller personens många fel och brister. 

Men hos en avvikande person ska man enligt diagnoskriterierna DSM-IV 

fokusera först och främst på det, för personen, negativa. Vi gör den egna 

tolkningen att detta inte direkt är gynnsamt för det bristande självförtroende AS-

personerna beskriver sig ha och att det även kan ha bidragit till känslan av att 

inte vara god nog. Vi drar inte bara den slutsatsen att AS är en dold 

funktionsnedsättning utan även att AS är dolt på grund av att personerna har 

tvingas jobba hårt med att dölja sina svårigheter och sin annorlundahet för att 

passa in, eller åtminstone bli accepterade i det normala samhället. Attwoods 

Aspiekriterier skulle kunna erbjuda en alternativ förståelse som kanske kunde 

bidra till att lösa upp det stigma en person som en gång fått det riskerar att alltid 

betraktas genom, det vill säga som den avvikande. Vi tror även att en mer 

positiv syn på AS och framför allt på karaktärsdragen en person med diagnosen 

har skulle kunna minska såväl deras ensamhet som depressionerna. Författarna 

till böckerna beskriver sig själva som annorlunda i mångt och mycket. Men de 

gör det inte i enbart negativa ordalag. Vi tänker att syftet med böckerna var att 
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bidra med en djupare förståelse och en annan syn på hur det är att leva med AS 

än den som ges via media som vi lyfte i inledningen. Vi tror inte deras syfte 

varit att ge en bild av sig själva som avvikande, i ett då rent negativt och 

problematiskt perspektiv. De beskriver alla såväl styrkor som svagheter, 

förmågor som oförmågor. Men den slutsats vi drar är att de känner sig 

avvikande och annorlunda för att det är den allmänna syn på dem de mött från 

omgivningen. 

7.2. Återkoppling 

Under denna rubrik gör vi till slut en liten tillbakablick genom att ge en kort 

återkoppling till den forskning vi funnit relevant för vår studie. Vi diskuterar 

även vilket kunskapsbidrag vi önskar kunna bidra med genom vår studie. 

Därefter avslutar vi med att återkoppla till vårt syfte och våra frågeställningar 

och där presentera ett kortfattat svar utifrån våra resultat och vår analys. 

7.2.1. Tidigare forskning 

Vi såg främst två områden som viktiga för vår studie och för socialt arbete. Den 

subjektiva upplevelsen och erfarenheterna av AS och frågan om huruvida 

högfungerande autism och AS är samma sak. Gällande det första området fann 

vi bland annat genom Larsson-Abbad (2007) att det är en heterogen grupp och 

att livet många gånger är svårt eftersom det som är okomplicerat för “normala” 

människor är svårt för dem med AS. De med AS passar inte in i normen. 

Diagnostiseringsprocessen är att betrakta som väldigt viktig. I studierna som 

utgick från barn och föräldrar sågs de största problemen vara de 

mellanmänskliga relationerna. Vi finner att den subjektiva forskningen på 

samtliga av dessa områden väldigt väl motsvarar det författarna beskriver. I det 

senare området fann vi genom Planche och Lemonnier (2012) att diagnoserna 

nog inte är samma utan är att ses som två olika. Gillberg (2001) däremot skriver 

att det inte finns någon bra åtskillnad utan att olika traditioner avgör vilken 

diagnos man sätter. Som vi redan tidigare nämnt har vi på grundval av tidigare 

forskning och oenigheten om huruvida högfungerande autism och AS ska 

klassas som en diagnos eller inte valt att använda biografier där författarna 

använder bägge sätten att omnämna sin diagnos. Vi har förhållit oss till DSM-IV 

och de kriterier som där ställs upp. 

7.2.2. Kunskapsbidrag 

Vi tror att det finns en risk, utifrån såväl media, forskningstexter samt genom 

framtagna diagnossystem att AS konstrueras som, och därmed blir synonymt 

med, ett negativt avvikande. Genom detta stycke vill vi visa vad vår studie kan 

generera för kunskap samt hur den kan bidra till den tidigare forskningen kring 

problemet. 
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Vi har utgått från att Aspergers Syndrom konstrueras på olika sätt beroende på 

ur vilket perspektiv man ser på det. Vi ville lyfta fram några olika perspektiv på 

AS. Genom begrepp som normer och normalitet, som vi förklarat närmare i vår 

uppsats, utgår man många gånger från att allt som avviker från normen eller det 

normala ses som någon sjukligt eller defekt och i behov av korrigering, vi tänkte 

till exempel på DSM-IV. Det perspektiv som vi dock sett som viktigast är det 

perspektiv personen som själv fått diagnosen AS har om sin verklighet. Genom 

vår studie ville vi därför söka ge kunskap om hur AS konstrueras i olika 

självbiografiska texter. Vi upptäckte och ville lyfta fram ett annorlunda 

perspektiv genom Tony Attwoods Aspiekriterier. Han skriver på sin hemsida: 

“From my clinical experience I consider that children and adults with Aspergers 

Syndrome have a different, not defective, way of thinking.” Genom detta 

perspektiv fokuseras styrkor som finns hos en individ tack vare Aspergers 

Syndrom. Genom att belysa AS på dels detta vis samt genom den subjektiva 

bilden personerna som själva har AS ger av sin diagnos önskar vi att vår studie 

ska kunna bidra till att man kan se förbi själva diagnosen som enbart något 

negativt och hindrande och även se den kompetenta individen bakom. 

7.2.3. Återkoppling till syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att undersöka hur AS konstrueras i självbiografiska 

böcker skrivna av personer som själva fått diagnosen AS. Vi ville undersöka hur 

författare beskriver några för oss utvalda områden. Vi presenterar åter våra 

frågor och ger i samband med detta de viktigaste resultaten vi funnit. 

1. Hur beskriver personerna med AS normalitet och avvikelse i allmänhet? 

Det finns en tydlig skillnad i texterna gällande uttryckssättet för “de andra”, det 

vill säga “de normala” och dem som själva lever med AS. Såväl verbalt som 

känslomässigt beskriver författarna de stora skillnaderna de upplever i socialt 

samspel med “de andra”. De andra ses som normala och från denna planeten 

medan de själva upplever sig som sig som så mycket avvikande att de lika gärna 

kunde härstamma från en egen planet. Utöver detta finner vi det svårt att 

egentligen urskilja någon abstrakt beskrivning av begreppen normalitet kontra 

avvikelse. Hela deras berättelser utgår från dem själva och deras subjektiva bild 

av sin egen verklighet. Där är begreppet normalitet ständigt närvarande. Dels 

jämförs de av andra de möter mot en slags norm. Samtidigt drar de parallellen 

till sig själva såsom avvikande och därmed annorlunda. 

2. Hur beskriver personer med AS sig själva? 

Det första och kanske även det starkaste uttrycket för att beskriva sig själva som 

vi tänker på är att personerna alltid tyckt sig ha upplevt en känsla av att vara 

annorlunda utan att egentligen veta varför eller kunna förklara på vilket sätt. De 

har alltid bara vetat att det är på det viset. Men vi finner även att de beskriver 
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många fördelar som finns där tack vare AS, som till exempel förmågan att lära 

sig ett speciellt område på ett väldigt detaljerat vis. En av böckerna heter till och 

med Jag är ändå jag, något vi finner väldigt talande. Diagnos eller inte 

diagnos..Dessa personer är ändå dem de är. De har svårigheter såväl som 

styrkor. 

3. Hur beskriver personer med AS upplevelsen av dem själva med diagnosen 

AS? 

Denna frågan är starkt sammankopplad med den upplevelsen personerna som 

skrivit böckerna har till sig själva som både avvikande och annorlunda. Vi har 

kunnat se att personerna upplevt såväl fördelar som nackdelar med sin diagnos. 

De beskriver både sin egen reaktion när de mottog beskedet att de har AS samt 

även reaktionerna från omgivningen. Flera av författarna beskriver att de 

upplevt diagnosen som en lättnad och att den gett dem en ökad förståelse för vad 

som är “fel” med dem. Många av dem har även mötts av större förståelse från 

omgivningen. Diagnosen förändrade inte det faktum att de alltid varit och känt 

sig annorlunda. Men den har inneburit att de fått en bättre förklaring till det 

avvikande och ett annat ord för sin annorlundahet. Som vi sett har flera kallats 

för mindre smickrande epitet som till exempel idiot.  

Inte alla väljer att berätta om sin diagnos utan önskar att människor runt 

omkring dem bildar sig en egen uppfattning. Detta för att de inte ska stämplas 

som han eller hon med AS eller kanske även riskera att själva bli synonyma med 

just Asperger och inte ses som något annat än sin diagnos. Vi tolkar detta som 

att personerna med AS ändå har en önskan om att få vara precis den de är utan 

att det ska ha någon större betydelse att de har en diagnos. Därför tror vi att 

behovet att få veta specifika detaljer och orsaker till någons beteende mer ligger 

hos omgivningen, hos de andra, hos “de normala”. 
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