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Abstract 
 
Denna selektiva översikt utgörs av kunskap om Aspergers syndrom mellan åren 1997-2007.  
Vår ambition har varit att sammanställa aktuell kunskap om Aspergers syndrom för att på så 
sätt bidra till en ökad tillgänglighet.  
 
Syftet med översikten är att ge en ökad förståelse av Aspergers syndrom, med särskilt fokus 
på de olika dominerande teoretiska perspektiven inom området samt aktörernas egna 
perspektiv på sin diagnos. Två problemställningar har använts: 1). Hur ser den teoretiska 
diskussionen ut i forskningslitteraturen som behandlar autism med särskilt fokus på Aspergers 
syndrom? 2). Vilken bild av Aspergers syndrom ger personer som själva har den diagnosen? 
 
Kognitionspsykologiska och biologiska perspektiv på syndromet är de tydligaste teoretiska 
strömningar som framkommer i den del av uppsatsen som behandlar forskningslitteraturen. 
Den bild som aktörerna ger bekräftar i viss mån vad forskningen säger om dem som grupp. 
Även om aktörerna beskriver en gemensam känsla av att vara annorlunda i jämförelse med 
alla andra i omgivningen, lyfter de också fram att alla personer som har Aspergers syndrom är 
unika och att varje individ bör få vara den person den är, utan att behöva bli betraktad som 
konstig och avvikande. 
 
En av översiktens viktigaste slutsatser är att en multidimensionell ansats ska användas när 
man undersöker Aspergers syndrom. Begreppet bör inte reduceras till endast en nivå utan ska 
istället förklaras ur flera olika perspektiv. I uppsatsen problematiseras komplexiteten hos 
syndromet i en deduktiv analys där biologiska, kognitiva och socialkonstruktivistiska synsätt 
sammanförs. 
 
Sökord: Aspergers syndrom, autism, kognition, biologi, funktionshinder, 
personlighetsstörning 
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1 Inledande avsnitt 
 

1.1 Inledning 
 
En omfattande forskning inom autismspektrat bedrivs över hela världen och finns till exempel 
representerad inom psykologiska, pedagogiska och medicinska discipliner. Det aktuella 
forskningsläget innehåller fortfarande många oklarheter och motsägelser, men forskningen 
om autism och Aspergers syndrom växer kontinuerligt. Därför anser vi att det är viktigt att 
den kunskap om syndromet som finns idag görs lättillgänglig och överblickbar. I vår 
kunskapsöversikt har vi velat sammanställa aktuell kunskap om Aspergers syndrom för att på 
så sätt bidra till en ökad tillgänglighet. Vi har kartlagt några av de tydligaste teoretiska 
riktningar som framkommer i den litteratur vi valt. Kunskapsöversikten som sträcker sig över 
flera forskningsdiscipliner är relevant för det sociala arbetet eftersom socialarbetare möter 
personer som fått diagnosen och därför behöver ha en så nyanserad och djup förståelse som 
möjligt.  
 
Autism och Aspergers syndrom är båda relativt nya neuropsykiatriska diagnoser som kommit 
först under 1900-talet. Dessa diagnoser förekommer ofta i samma sammanhang som de ännu 
nyare, i dagligt tal så kallade bokstavsdiagnoserna ADHD och DAMP (Gillberg, 2002:7). De 
neuropsykiatriska diagnosernas praktiska funktion är ofta att bestämma vilka individer som 
har särskilda behov av stöd och hjälp (Brattberg, 1999:5 f ). Samtidigt är det väl känt att 
diagnoser är en färskvara som omformuleras över tid när till exempel nya forskningsrön 
presenteras eller när samhällsklimatet gör att personer verkar sticka ut på något sätt. Det som 
fungerar i en tid fungerar sämre eller bättre i en annan (Ekehammar, 2005:275). En diagnos 
fokuserar dock alltid på det som är avvikande, vilket gör att den som får diagnosen Aspergers 
syndrom kan bli stämplad som funktionshindrad. Men genom aktörernas egna berättelser är 
det tydligt att många individer med Aspergers syndrom fungerar lika väl som andra eller 
bättre i vissa fall. Därför är det inte säkert att alla behöver särskilt stöd. Det kan snarare vara 
en förstående omgivning och en miljö som tar tillvara individens egna speciella 
förutsättningar som behövs. Detta gäller ju oss alla. Vi gjort en ansats att illustrera den här 
paradoxen genom att även redovisa ett urval av litteratur som skrivits av personer som själva 
har en diagnos.  
 
Vår förhoppning är att uppsatsen i sin helhet bidrar till ökad förståelse och fördjupad kunskap 
om Aspergers syndrom. 
 

1.2 Syfte 
 
Syftet med denna kunskapsöversikt är att ge en ökad förståelse av Aspergers syndrom, detta 
med särskilt fokus på den teoretiska diskussion som förs inom forskningslitteraturen inom 
området samt aktörernas egna perspektiv på sin diagnos. 
 

1.3 Frågeställningar 
 
För att studera detta har vi valt att utgå från dessa frågeställningar: 
 
- Hur ser den teoretiska diskussionen ut i forskningslitteraturen som behandlar autism, med 
särskilt fokus på Aspergers syndrom? 
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- Vilken bild av Aspergers syndrom ger personer som själva har den diagnosen? 
 

1.4 Uppsatsens disposition 
 
Studien är indelad i sex kapitel. Under kapitel 1 beskrivs uppsatsens syfte och 
frågeställningar. I kapitel 2 ges en översiktlig bakgrund till Aspergers syndrom och tidigare 
forskning. Under bakgrundsrubriken återfinns även förklaring av centrala begrepp. Under 
kapitel 3 redogörs för uppsatsens analysperspektiv: kognitiv teori, biologisk teoribildning 
samt socialkonstruktivism som ligger till grund för en avslutande multidimensionell analys av 
vårt resultat. I kapitel 4 redovisar vi vår metod, genom att beskriva vald forskningsdesign, 
förförståelse, vetenskapsfilosofisk position, urval, ge en introduktion till valda 
primärdokument samt metod för dataanalys. Vidare redogörs för uppsatsens validitet och 
reliabilitet samt studiens avgränsningar. Kapitel 5 presenterar resultatet av studien och 
därefter analyseras och diskuteras resultatet i kapitel 6. I detta kapitel framhålls de viktigaste 
resultaten och frågeställningarna besvaras. Sedan följer den multidimensionella analysen där 
de teoretiska perspektiven används. Här för vi även en kritisk metoddiskussion och ger förslag 
till vidare forskning. Uppsatsen avslutas med en förteckning över referenser.  
 

2. Bakgrund  
 
Nedan redogörs för ett urval av forskning inom ämnesområdet. Syftet är att få en preliminär 
och allmän bild över kunskapsläget. Bakgrunden inleds med en förteckning över uppsatsens 
centrala begrepp. 
 

2.1 Definitioner av studiens centrala begrepp 
 
Under denna rubrik kommer ett antal begrepp att tas upp och definieras. Dessa begrepp är 
centrala i studien och kan knytas till uppsatsens syfte och frågeställningar. 
Begreppsförklaringarna är hämtade ur Nationalencyklopedin som den såg ut i elektronisk 
form i december 2007. 
 
Aspergers syndrom: efter den österrikiske barnpsykiatern Hans Asperger, (1906–80), form 
av avvikelse i psykisk utveckling med effekter som kvarstår i vuxen ålder och då kan 
uppfattas som en speciell kategori inom området personlighetsstörning. Syndromet hör till 
gruppen autismspektrumstörning och betraktas som en relativt lindrig form av autism med 
varierande manifestationer. Syndromet förekommer hos minst 3 av 1 000 personer; omkring 
80 % är pojkar/män. Orsaksbilden är ofullständigt känd.  
 
Autism: (nylatin auti´smus, av grekiska auto´s 'själv'), kontaktstörning som präglas av 
självförsjunkenhet, otillgänglighet och opåverkbarhet. 
 
Autismspektrumstörning: övergripande benämning på sådana allvarliga störningar i den 
känslomässiga och intellektuella utvecklingen som börjar före tonåren, pågår under minst 6–
12 månader och ger bestående konsekvenser för personlighetsutvecklingen. I gruppen 
autismspektrumstörningar (i svensk lagstiftning: "autism och autismliknande tillstånd") – som 
drabbar ungefär ett av 200 barn – ingår autistiskt syndrom, Aspergers syndrom, desintegrativ 
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psykos och barnschizofreni. Av dessa är Aspergers syndrom vanligast och barnschizofreni 
extremt sällsynt. 
 
Funktionshinder: innebär att en persons fysiska eller psykiska förmåga att fungera anses 
begränsad. Kommunerna har skyldighet att ge personer med funktionshinder stöd, service och 
vård. Kan man inte klara sig själv har man rätt till särskilt boende eller personlig assistent. 
Samhället och olika miljöer kan göras mer tillgängliga för personer med funktionshinder. Det 
gäller den fysiska miljön men också möjligheten att få service, information, utbildning med 
mera. 
 
Neuropsykiatri: benämning på vissa områden av psykiatrin där symtombilderna bedöms ha 
sin orsak i genetisk eller prenatal hjärnskada. 
 

2.2 Diagnostiska kriterier 
 
Diagnosen Aspergers syndrom har de senaste åren blivit allt mer använd och kan ställas 
utifrån ett antal olika diagnoskriterier. De mest använda är ICD-10 (International 
Classification of Diseases) utvecklat av Världshälsoorganisationen, samt DSM-IV (Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Disorders) framtagen av Amerikanska Psykiatriföreningen. 
Eftersom man enligt Kristiansen (2000:205) vanligen använder klassifikationen enligt DSM-
IV i Sverige väljer vi här att presentera den versionen närmare.  
 
Tabell 1. Aspergers syndrom. Diagnoskriterier enligt DSM-IV. 
 
A. Kvalitativt nedsatt förmåga till social interaktion, vilket visar sig på minst två av följande 
    sätt: 
   1. påtagligt bristande förmåga att använda varierande icke-verbala beteenden såsom 
       ögonkontakt, ansiktsuttryck, kroppshållning och gester som ett led i den sociala 
       interaktionen 
   2. oförmåga att etablera kamratrelationer som är adekvata för utvecklingsnivån 
   3. brist på spontan vilja att dela glädje, intressen eller aktiviteter med andra (t ex visar inte, 
       tar inte med sig eller uppmärksammar inte andra på sådant som är av intresse)  
   4. brist på social eller emotionell ömsesidighet 
 
B. Begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i beteende, intressen och aktiviteter vilket 
     tar sig minst ett av följande uttryck: 
    1. omfattande fixering vid ett eller flera stereotypa och begränsade intressen som är 
        abnorma i intensitet eller fokusering. 
    2. oflexibel fixering vid specifika, oändamålsenliga rutiner eller ritualer  
    3. stereotypa och upprepade motoriska manér (t ex vifta eller vrida händerna eller fingrarna, 
        komplicerade rörelser med hela kroppen) 
    4. enträgen fascination inför delar av saker 
 
C. Störningen orsakar kliniskt signifikant nedsättning av funktionsförmågan i arbete, socialt 
     eller i andra viktiga avseenden. 
 
D. Ingen kliniskt signifikant försening av den allmänna språkutvecklingen (t ex enstaka ord 
     vid två års ålder, kommunikativa fraser vid tre års ålder). 
 
E. Ingen klinisk signifikant försening av den kognitiva utvecklingen eller i utvecklingen av 
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    åldersadekvata vardagliga färdigheter, adaptivt beteende (utöver social interaktion) och 
    nyfikenhet på omgivningen i barndomen. 
 
F. Kriterierna för någon annan specifik genomgripande störning i utvecklingen eller för 
    schizofreni är inte uppfyllda. 
Kriterier enligt DSM-IV, 1995. (Kristiansen, 2000:51 f) 
 

2.3 Förhållandet mellan autism och Aspergers syndrom 
 
Aspergers syndrom erkändes först som diagnostiskt begrepp av Världshälsoorganisationen, 
som 1992 lät syndromet ingå i ICD-10 (International Classification of Diseases) bland 
gruppen genomgripande utvecklingsstörningar. Till denna grupp tillhör även autism. Även 
enligt DSM-IVs kriterier nämns Aspergers syndrom som tillhörande en grupp autistiska 
störningar (Tantam, 1998:189). Förhållandet mellan autism och Aspergers syndrom har dock 
diskuterats mycket inom forskarvärlden.  
 
Många forskare är idag överens om att Aspergers syndrom tillhör det autistiska spektrumet, 
medan vissa andra är av åsikten att det finns saker som definitivt skiljer individer med 
Aspergers syndrom från andra individer med autism, bland annat genom att dessa uppvisar en 
bättre förmåga till anpassning. Enligt Världshälsoorganisationens kriterier definieras 
Aspergers syndrom till exempel som autism, dock utan autismens kognitiva och språkliga 
störningar, vilket kan ses som en klar skiljelinje mellan diagnoserna (Frith, 1998:21). Enligt 
Kristiansen (2000:53) har barn med Aspergers syndrom dessutom generellt högre 
intelligensnivå än barn med autism. Detta bidrar till att de kommunikativa färdigheterna och 
anpassningen till resten av samhället tenderar att vara bättre hos personer med Aspergers 
syndrom än hos personer med autism.  
 
De flesta forskare, såsom exempelvis Gillberg (2002:13), är emellertid av åsikten att de 
skillnader som finns mellan personer med autism och Aspergers syndrom enbart bör förklaras 
som skillnader i svårighetsgrad. Detta eftersom forskarna menar att det inte finns några 
dokumenterade stöd för någon radikal skillnad i beteende mellan de två formerna. Detta 
resonemang innebär att Aspergers syndrom befinner sig på den mildare delen av en slags 
autistisk skala med olika grader av autismstörning (Kristiansen, 2000:16).  
 

”Man kan säga att Aspergers syndrom ligger i den ena änden på ett steglöst 
kontinuum som suddas ut i kanten, och där tonar ut i ”normalvariationen”. 
Aspergers syndrom kan också ses som en personlighetstyp. Exakt var gränsen mot 
”det normala” går kan ingen säga.” (Nordgren, 2000:152)  

 
Nordgren (2000:152) syftar på att det inom forskningen om Aspergers syndrom också 
diskuteras om det verkligen ska kallas för störning eller om det endast ska ses som en 
personlighetsvariation. Hon beskriver hur personer med autismspektrumtillstånd framhåller 
att alla borde ha rätt att ha sin egen personlighet och att slippa ”bli ändrad på”. Frith (1998:33) 
menar att en person med Aspergers syndrom mycket väl kan ställa sig frågan ”Vad är det som 
är så bra med att vara normal? Jag kanske är annorlunda, men än sen då?”.  Vissa personer 
med Aspergers syndrom trivs med att inte vara genomsnittliga eller följa vanliga normer för 
hur man ”ska vara”, och dessa borde enligt Nordgren (2000:157) också accepteras av 
samhället.  
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2.3 Utvecklingen av begreppet  
 
Forskningen som ligger till grund för dagens diagnostiska begrepp Aspergers syndrom 
började med den österrikiske barnläkaren Hans Asperger som år 1944 gav ut en 
doktorsavhandling som beskrev en grupp barn med ”autistiska personlighetsstörningar” 
(Attwood, 2006:12). Enligt Aspergers observationer delade dessa barn en rad gemensamma 
drag, såsom exempelvis kylighet, en tendens till att intellektualisera samt fixering kring 
ensidiga intressen, vilka han sammanfattade med begreppet ”autistisk psykopati”. Asperger 
använde en biologisk förklaringsmodell eftersom han ansåg att dessa drag var genetiskt 
betingade och möjligen orsakade av skador i nervsystemet uppkomna innan födseln, under 
förlossningen eller under de tidiga levnadsåren (Frith, 1998:10). Aspergers avhandling blev 
dock inte uppmärksammad i någon större utsträckning då den gavs ut och det var heller inte 
han som myntade beteckningen Aspergers syndrom. Den som introducerade namnet i 
forskningslitteraturen var istället Lorna Wing som år 1981 gav ut en avhandling som 
hänvisade till Aspergers forskning (Kristiansen, 2000:39). Även om Aspergers ursprungliga 
beskrivningar inte helt motsvarar de diagnostiska kriterier som gäller för Aspergers syndrom 
idag, menar forskare inom området att hans grunduppfattning om syndromet i stort sett lever 
kvar (Kristiansen 2000:53). 
 

2.4 Allmänt perspektiv. Olika förklaringsmodeller på Aspergers syndrom. 
 
Allt sedan Aspergers tid har det inom forskarvärlden funnits olika förklaringsmodeller till 
störningar inom autismspektrumet. Under 1950- och 60- talen, innan diagnosen Aspergers 
syndrom kom till, var autismen mycket lite utforskad. Olika kliniker använde sig av olika 
kriterier när de diagnostiserade autismspekrumstörningar och många ansåg att autism 
egentligen var ett tidigt stadium av schizofreni. Psykoanalytiker förklarade autism som en 
symbiotisk psykos, det vill säga ett uttryck för en skadlig relation mellan mor och barn. Denna 
teori fick ett stort inflytande genom bland andra Mahler, Winnicott och Bettelheim som i sin 
tur var inspirerade av Freuds psykodynamiska tankegångar (Kristiansen, 2000:57). Sedan 70-
talet och de årtionden som följde har dock betoningen på psykodynamiska orsaker till autism 
övergetts allt mer, även om det än i dag finns forskare som representerar ett mer 
psykoanalytiskt perspektiv på autism och Aspergers syndrom. Skillnaden är dock att 
förespråkare för det psykodynamiska synsättet numera är öppna för att även biologiska 
orsaker kan vara inblandade, men att en tidig skadlig utveckling kan förstärka störningen 
(Kristiansen, 2000:195). Den huvudsakliga forskningen kring Aspergers syndrom och andra 
störningar inom autismspektrumet sker idag emellertid inom ramen för kognitiva och 
biologiska förklaringsmodeller.  
 
Några av de viktigaste forskarna inom den kognitiva autismforskningen har varit Premack och 
Woodruff som introducerade det kognitiva begreppet Theory of mind, vilket sedan 
utvecklades vidare av den så kallade Londongruppen bestående av forskarna Leslie, Frith och 
Baron-Cohen. Dessa fann enligt Kristiansen (2000: 118) år 1985 att barn med autism har 
speciella problem med att överta andra personers mentala perspektiv och därmed också att 
förstå andra människors tankar. Londongruppen menade att svårigheterna med socialt samspel 
och kommunikation hos individer med autism beror på en kognitiv defekt, vilket blev 
startskottet på en övergång till ett kognitivt perspektiv inom autismforskningen. Sedan dess 
har många forskare, såsom bland andra Happé och Ozonoff, utvecklat forskningen kring 
Theory of mind och andra kognitiva aspekter på autism (Kristiansen, 2000:120).  
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Även forskningen kring de biologiska grunderna för autism och Aspergers syndrom har ökat 
stort sedan 1970-talet genom den växande kunskapen om hjärnans funktioner (Wing, 
1998:23). Med hjälp av den allt mer avancerade teknologin har man på senare år kunnat göra 
stora framsteg när det gäller forskningen kring genetiska och andra biologiska faktorers 
betydelse med forskare som exempelvis Gillberg (2002:47) i spetsen. Han menar att autism 
och Aspergers syndrom har biologiska orsaker och att dessa kan behandlas med exempelvis 
medicin, men att det aldrig kommer att finnas ett botemedel som kan få störningarna att helt 
försvinna. Den biologiska forskningen erbjuder dock i dagens läge inga säkra bevis eller 
resultat när det gäller autismområdet. Kristiansen (2000:176) menar att det kommer att ta 
många år till innan forskningen kommit så långt att den verkligen kan ge några definitiva 
biologiska belägg. 
 

3. Teoretiska perspektiv i den egna studien 
 
Vi har valt att ha flera teoretiska perspektiv för att kunna belysa Aspergers syndrom från olika 
håll. De perspektiv som vi valt för vår analys är kognitivt synsätt/inlärningsteori, biologiskt 
synsätt, socialkonstruktivism/diskursiv psykologi samt multidimensionell ansats för att koppla 
samman och knyta perspektiven till vårt resultat. 
  

3.1 Kognitivt synsätt och inlärningsteori  
 
Det kognitiva perspektivet förklarar hur människan tänker, känner och upplever sig själv och 
sin omgivning. Begreppet kognition behandlar det som pågår i människans mentala 
föreställningsvärld. Människans kognitiva funktioner är bland annat verbala tankar, mentala 
bilder, minne, problemlösning, perception av olika slag, resonerande, drömmar och fantasier 
(Kåver, 2006:94). 
 
Det kognitiva perspektivet ser människan som ett subjekt, som en aktiv och handlande varelse 
som styr sin egen utveckling. Det undersöker hur tänkandet förändras i individens utveckling 
och hur tänkandet påverkas av olika omständigheter och kulturer (Friedman & Schustack, 
2003:232). Friedman & Schustack (2003:233) menar att människan tänker på, och försöker 
förstå, världen omkring sig. Det kognitiva synsättet ser den mänskliga perceptionen och 
kognitionen som själva kärnan i vad det innebär att vara människa.  
 
En av förgrundsgestalterna inom den kognitiva forskningen är Jean Piaget som menade att 
barn i sin utveckling går igenom olika kognitiva stadier. På varje stadium blir innehållet i 
kunskapen och sätten att resonera allt mer sofistikerade. Nya kognitiva strukturer, eller 
scheman, bygger vidare på tidigare utvecklade scheman. Individens aktiverade scheman avgör 
mycket kring dennes förväntningar och handlingar i olika situationer. Piaget har lagt grunden 
till en viktig förståelse kring människans sätt att tänka (Friedman & Schustack, 2003: 237). 
 
Payne (1997:190) menar att kognitiva synsätt ofta ligger till grund för effektiva 
behandlingsmetoder. Målet med kognitiva behandlingsmetoder är att förändra individens 
felaktiga eller inadekvata sätt att tänka. Payne kopplar behandlingen till inlärningsteori som 
framhåller att merparten av människans beteenden, och även sätt att tänka och vara, är inlärda. 
Därför kan alla lära sig nya beteenden som passar det nuvarande behovet bättre (Payne, 
1997:164). Det syftar till att lära individerna att reagera på ett lämpligare sätt i sociala 
situationer, vilket ska öka deras möjligheter för ett rikt och lyckligt liv. Något som Payne 
(1997:191) ser som en fördel med detta kognitiva synsätt är att man kan skilja på person och 
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uppförande, så att det inte är personen i sig som är fel eller onormal, utan istället sättet att 
tänka eller agera. 
 
Frith (1998:25) omnämner individens kognitiva förmåga att tänka, känna, ta in och sortera ny 
information som individens medvetande. Förmågan till ett fungerande medvetande är enligt 
Frith (1998:26) delvis medfött och eventuella brister påverkar hela individens 
utvecklingsförlopp. Hon menar dock att individen delvis kan täcka upp för dessa brister 
genom kompensatorisk inlärning. Frith (1998:26) är med detta påstående av meningen att 
människan är beroende av sin biologi och kan därmed inte sägas ha ett rent kognitivt synsätt. 
 
Juslin & Nyberg (2005:168) tar upp ett exempel på hur en kognitiv syn blir relevant för 
personlighetsteori, och är då i likhet med Frith (1998:26) inte rent kognitiva i sitt synsätt. De 
menar att de dominerande personlighetsteorierna inom psykologin betonar såväl genetiska 
faktorer som upplevelsefaktorer. Upplevelsefaktorerna är nära kopplade till minnen, och 
därför är det i arbetet med människor som har personlighetsstörningar relevant att studera 
deras tidigare upplevelser i form av minnen (Juslin & Nyberg, 2005:168).  
 

3.2 Biologiskt synsätt  
 
Wrangsjö (1998:52) menar att det biologiska synsättet innebär en syn på människan som 
främst en biologisk varelse. Människokroppen ses som ett biologiskt system som ständigt 
förändras, vilket är tydligt under människans hela livslopp. Det biologiska synsättet möjliggör 
bland annat en djupare förståelse för hjärnan och nervsystemet och dessas betydelse för 
människan. Wrangsjö (1998:64) menar att det biologiska synsättet kan ge viktiga perspektiv 
på störningar eller skador hos individen.  
 

”en snävt biologisk syn…(förklarar) avvikelser och störningar som enbart 
orsakade av kroppsliga fel, hjärnskada, neurologiska fel eller medfödda ärftliga 
avvikelser. (Kristiansen, 2000:195) 

 
Störningar i individens utveckling eller funktioner kan till exempel vara genetiska eller 
uppkomna efter miljöpåverkan. Genetiska orsaker handlar om de anlag som individen ärver 
samt uppkomna kromosomstörningar. Miljön har många olika sätt att påverka individen 
eftersom människan som biologisk varelse är beroende av miljöns resurser, som exempelvis 
syre och näringsämnen, för att överleva. I denna process är individen mer eller mindre 
skyddad för skadlig påverkan beroende på bland annat motståndskraft och ålder (Wrangsjö, 
1998:64).  
 
De två nämnda orsaksmodellerna är oftast samverkande och man bör därför inrikta sig på att 
se till både genetiska anlag och miljömässiga faktorer, samt kopplingen mellan dessa. 
Wrangsjö (1998:65) betonar i och med detta resonemang det biologiska synsättets 
komplexitet. Dessutom kan biologiskt orsakade störningar enligt Kristiansen (2000:195) ses 
som i grunden beständiga, men möjliga att på vissa sätt göra lättare att hantera. 
 

”En ensidig biologisk teori ser de autistiska symtomen som i sig irreparabla men 
vars följder för anpassningen kan minskas genom pedagogik och förståelse för de 
svårigheter symtomet skapat och skapar.” (Kristiansen, 2000:195) 
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3.2.1 Sociobiologi 
 
Toates (1998:46) menar att om vi anammar ett biologiskt perspektiv måste vi även ha i åtanke 
att det finns ett komplicerat och ömsesidigt beroende mellan sociala och biologiska faktorer. 
Det ger ett sociobiologiskt perspektiv. Sociobiologin gör ingen gradering av betydelsen av 
arv, miljö, kultur och natur. Gener spelar till exempel en roll för kroppens uppbyggnad med 
det gör också miljön. Att argumentera för vad som är viktigast leder till en argumentativ 
återvändsgränd.  
 
Toates (1998:94) presenterar en interaktiv syn på biologin där kroppens biologi samverkar 
med omgivningen. Beteende beror på nervsystemet och vad som händer i nervsystemet beror 
delvis på det yttre sammanhanget. För att kunna förstå till exempel en upplevelse av smärta 
måste vi ha information om den biologiska nivån, till exempel kunskap om hur nerverna 
fungerar. Vi måste också ha kunskap om det sociala sammanhanget där smärtan uppstår. Om 
orsaken till smärtan uppstår i en stressande omgivning kan den exempelvis upplevas som mer 
intensiv än om miljön innehåller lugnande inslag. Toates (1998:58) tar också upp frågan om 
agens: vi kan påverka omgivningen genom att fatta beslut och göra val, men dessa val är 
samtidigt beroende av förutsättningarna i omgivningen. 
 

3.2.2 Biologisk psykologi 
 
Biologisk psykologi handlar om hur hjärnan och nervsystemet fungerar hos människan. Den 
behandlar ämnesområden som arvsmassans och hjärnans uppbyggnad och funktioner och 
effekter av psykofarmaka. Man har exempelvis funnit ett samband mellan gener och en 
människas förmåga att anpassa sig. I vilken utsträckning en människa påverkas av inlärning, 
psykosociala uppväxtförhållanden, sjukdomsalstrande miljöinflytanden, psykoterapi och även 
egna tankar och idéer anses vara genetiskt betingad (Risberg & Hansen, 2005:88). 
 

3.4 Socialkonstruktivism 
 
Vi ville även ha ett socialkonstruktivistiskt perspektiv för att klargöra de sociala 
konsekvenserna av Aspergers syndrom. 
 
Socialkonstruktivismen menar att ”verkligheten” är den kunskap som styr hur vi beter oss. 
Alla människor har olika uppfattning om denna ”verklighet” men genom att dela med sig av 
dessa i sociala processer skapar man en gemensam bild. Utifrån denna gemensamma kunskap 
formas sociala konventioner och antaganden om hur saker och ting är, vilka vi beter oss i 
enlighet med. När många individer är överens om hur något ska vara institutionaliseras denna 
uppfattning och legitimeras därmed. Människors förståelse bildar på så sätt sociala 
uppfattningar, vilka dessutom är objektiva i deras ögon eftersom de delas av så många. 
Eftersom människan växer upp, socialiseras in i och accepterar dessa sociala tänkesätt kan 
hon ses som en produkt av samhället. Detta bildar en cirkulär process – samhällets sociala 
uppfattningar skapas av människorna som lever i det, och när människorna är delaktiga i 
samhället påverkas deras tankar och beteende av de sociala uppfattningar som råder i det. De 
sociala uppfattningarna och strukturerna är dock föränderliga och omskapas hela tiden 
(Payne, 1997:38). Enligt detta synsätt kan man inte studera människan utanför hennes kontext 
(Johansson, 2005:591). 
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Social konstruktion är det som människor gör som formas av förväntningar från samhället. 
Det människor gör bidrar också i viss mån till samhällets förväntningar genom människors 
tänkande och handlande. Människor i en social kontext skapar en gemensam 
verklighetsuppfattning bestående av en viss uppsättning sociala relationer (Payne, 1997:21).  
Sådana idéer kan förklara varför människor reagerar som de gör i sociala relationer (Payne, 
1997:23). En person kan till exempel vara expert i en viss situation, utan att expertkunnandet 
har någon relevans i en helt annan situation (Aronsson, 2005:586). 
 
En svaghet hos det socialkonstruktivistiska synsättet är dess användning när det gäller att 
förklara individuella skillnader.  I många fall ligger sådana skillnader utanför det 
socialkonstruktivistiska perspektivets teoretiska räckvidd (Wetherell & Maybin, 1998: 301). 
Det socialkonstruktivistiska sättet att se inriktar sig på ytan och det faktiskt observerade, och 
tar inte hänsyn till det osynliga eller förträngda, som i den traditionella psykologin (Aronsson, 
2005:586). 
 

3.5 Multidimensionellt synsätt 
 
Hutchison (2003:18) menar att det är betydelsefullt att ha ett multidimensionellt synsätt där 
flera perspektiv beaktas för att kunna se ett problems komplexitet. Eftersom människors 
beteenden och fenomen är komplexa bör analysen av dem vara mångsidig. Att se en person i 
ett multidimensionellt perspektiv kan till exempel göras genom en biopsykosocial metod. 
(Hutchison, 2003:22) Med detta angreppssätt ses människans beteende som ett resultat av 
samspelet mellan samordnade biologiska, psykologiska och sociala system. De olika 
systemen går inte att separera från varandra i och med att de påverkar varandra. Känslor och 
kognition påverkar exempelvis biologin och vice versa (Hutchison, 2003:22). Man kan också 
beakta perspektiv som personfaktorer, fysisk omgivning, tid, sociala strukturer, 
organisationer, familjer och kultur. De olika perspektiven är relevanta var för sig för att förstå 
ett fenomen men ser man alla de olika perspektiven och hur de ömsesidigt påverkar varandra 
får man en helare bild (Hutchison, 2003:23). Även Payne (1997) ger uttryck för ett 
multidimensionellt synsätt genom den verktygslåda han presenterar i sin bok Modern 
teoribildning i socialt arbete. 
 

4. Metod 
 
Under denna rubrik kommer vi att redogöra för val av forskningsdesign, insamling samt urval 
av data och metod för dataanalys.   
 

4.1 Forskningsdesign 
 
Utifrån studiens syfte och frågeställningar har vi valt att använda oss av en kvalitativ design i 
form av en kunskapsöversikt, vilket innebär en sammanställning av kunskapsläget inom vårt 
valda område (Backman, 1998:66). Det finns enligt Backman (1998:21) idag ett starkt behov 
av översikter, vilket han motiverar med att kunskapsmassan är i ständig och mycket snabbt 
tillväxt.  
 
Avsikten med uppsatsen är att ge en komprimerad framställning av den information som vald 
litteratur kan ge om Aspergers syndrom. Studien undersöker hur långt forskningen kring 
Aspergers syndrom har kommit idag. Det görs utifrån ett selektivt urval av 

 13



forskningsdokument. Litteraturöversikten kan bli ytlig eftersom den ska täcka allt inom sitt 
forskningsområde (Backman 1998:67 f). Med en selektiv kunskapsöversikt kan vi istället 
analysera det valda materialet djupare.  
 
Vi har särskilt fokus på vilka bilder som vårt material ger av fenomenet Aspergers syndrom 
utifrån dels forskarperspektiv, dels aktörernas eget perspektiv. Vi vill försöka ge en så bred 
bild som möjligt av ämnet och vi försöker därför att belysa varje studerat tema på ett allsidigt 
sätt och utifrån flera olika forskares studier och tolkningssperspektiv (Backman, 1998:74 ff). 
Aktörsperspektivet kan komplettera och fördjupa kunskapandet och vetenskapandet kring 
Aspergers syndrom och peka ut riktningen för framtida forskning. I den meningen tar vi 
ställning för att de individer som själva har diagnosen är experter på Aspergers syndrom på ett 
annat sätt än vad forskarna är.  
 
Vi har haft ett abduktivt förhållningssätt. När vi beskriver hur forskningslitteraturen talar om 
Aspergers syndrom har vi som ett första steg på induktiv väg funnit att kognitiva teorier och 
biologiska teorier är två övergripande teoribildningar som är gemensamma för 
forskningslitteraturen kring Aspergers syndrom. Vi har dessutom i ett andra steg arbetat 
deduktivt, genom att analysera resultatet utifrån olika teoretiska perspektiv i en 
multidimensionell ansats.  
 

4.2 Vetenskapsfilosofisk position 
 
Vår vetenskapsfilosofiska position i denna uppsats är hermeneutisk. I den hermeneutiska 
vetenskapsfilosofin är sambandet mellan den valda textens delar och helhet centralt. Ett 
textställe måste enligt denna filosofi förstås utifrån den helhet den är en del av, samtidigt som 
helheten måste förstås på grundval av delarna (Esaiasson et al, 2004:247). Detta är innebörden 
i den så kallade hermeneutiska cirkeln. Undersökaren pendlar eller växlar alltså mellan 
delarna och helheten, för att nå en djupare förståelse av materialet. Varje ny tolkning av en 
text tillför något nytt till den totala kunskapen om det fenomen som undersöks (Kvale 
1997:49 ff). 
 

”En sådan hermeneutisk texttolkning är i princip en oändlig process, men upphör 
i praktiken när man har kommit fram till en rimlig mening, en giltig enhetlig 
mening fri från inre motsägelser” (Kvale, 1997:50). 

 
Det hermeneutiska synsättet menar också att tolkarens förförståelse och bakgrund påverkar 
uttydningen denne gör. Tolkningar är alltså aldrig förutsättningslösa utan subjektiva 
(Esaiasson et al, 2004:246). På grund av detta menar Kvale (1997:52) att man som forskare 
bör sträva mot att medvetandegöra sina förutsättningar och förförståelser så att dessa kan 
beaktas. Det är ofrånkomligt att vår förförståelse kommer att påverka våra val i den här 
studien, vilket man kan i åtanke vid beaktande av vårt urval av material vi samt de tolkningar 
vi gör. Vi vill alltså ha en förståelseinriktad kunskap om Aspergers syndrom som vi försöker 
hjälpa till att skapa genom denna kunskapsöversikt. 
 

4.3 Förförståelse 
 
Då det inom den hermeneutiska vetenskapsfilosofin är betydelsefullt vilken förförståelse man 
som forskare har av det fenomen man undersöker (Esaiasson et al, 2004:246), vill vi under 
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denna rubrik försöka ge en bild av de tidigare kunskaper och erfarenheter vi har och hur dessa 
kan ha påverkat vår studie. 
 
Vi har under vår allmänt inriktade socionomutbildning fått möjlighet att ta del av litteratur, 
samt närvara vid ett antal föreläsningar kring olika funktionshinder och psykiska diagnoser 
såsom autism, Aspergers syndrom, ADHD och Tourettes syndrom. I samband med olika 
extrajobb vi haft under utbildningen samt den socionompraktik vi genomgått inom 
socialpsykiatrin, respektive socialtjänsten, har vi båda dessutom kommit i kontakt med 
personer med autism och i synnerhet Aspergers syndrom, och i våra möten med dessa känt att 
det finns ett behov av djupare förståelse och kännedom kring vad diagnosen innebär och hur 
den upplevs av de personer som själva lever med den. Vi har därför valt att presentera både 
forskares och aktörers egna perspektiv på Aspergers syndrom. 
 
Vår förförståelse är att de personer som fått diagnosen är väldigt olika sinsemellan, och därför 
kan man som socialarbetare värja sig något för de ibland ”fyrkantiga” beskrivningar av 
autismspektrat som forskningen ger. Aktörsperspektivet har underhand växt och fått en 
framträdande roll i uppsatsen, på grund av att vår förförståelse är att individernas egen syn är 
viktig och bör tas tillvara. Den här förståelsen har påverkat vårt urval av underlag för 
kunskapsöversikten, då vi tycker att det varit prioriterat att ge en bred bild av Aspergers 
syndrom snarare än att göra en översikt av en snävare del av fenomenet. 
 
Vår samlade förförståelse och förkunskap kring den kognitiva teoribildningen var vid studiens 
början större än kunskaperna kring den biologiska teoribildningen. En anledning till detta kan 
vara att vår socionomutbildning har lagt mer fokus på kognitiv teori än på det biologiska 
synsättet. Detta kan också ha påverkat vår förståelse och behandling av de olika perspektiven i 
översikten. 
 

4.4 Metod för litteratursökning och urval  
 
Kunskapsöversikten bygger på en sammanställning av data som är relaterade till Aspergers 
syndrom. Vi har hittat data genom upprepade litteratursökningar i olika databaser och 
bibliotek. De databaser som använts är Medline Pubmed, PsycINFO samt Social Services 
Abstracts. Utifrån resultatet av datasökningen har vi läst de abstract som presenterats och 
sedan gallrat ut de rapporter som genomgått peer-review och som verkat ha relevans för vår 
studie. Vid sökning på Social Services Abstracts med sökorden: Asperger*, treatment OR 
intervention fick vi träffar på 189 abstracts som vi sedan läste igenom och därefter sorterade 
ut ett tiotal relevanta artiklar. Vi använde sökordet treatment då vi i början av processen hade 
tänkt ha behandling som ett tema i uppsatsen. Senare beslöt vi oss dock för att välja bort detta 
spår för att istället kunna fokusera mer på forskar- samt aktörsperspektiven på Aspergers 
syndrom, och använde därför inte något av dessa dokument. 
 
Vi gjorde en sökning i databasen Pubmed och avgränsade urvalskriterierna till de senaste 5 
åren samt träffar på språken svenska och engelska. Vi använde sökordet Asperger* som gav 
152 träffar. Dessa gicks igenom övergripande och 15 abstracts valdes ut för närmare läsning. 
Av dessa användes sedan tre abstracts som sekundärdokument. 
 
Biblioteken vi sökt ämnesfokuserad litteratur i är Stockholms universitetsbibliotek, 
Autismforums bibliotek, Karolinska Institutets bibliotek samt Hjälpmedelsinstitutets 
bibliotek. Vid litteratursökningar på dessa bibliotek fokuserade vi på att få fram så 
nypublicerat material som möjligt samt få en blandning av olika typer av data – så som böcker 
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skrivna av forskare respektive självbiografisk litteratur skriven av personer med 
Aspergerdiagnos.  
 
Vi valde ett antal primärdokument för att lyfta fram aktörsperspektivet på Aspergers syndrom. 
Primärdokumenten valdes för att spegla bredden av personer med Aspergers syndrom. Vi 
ville att primärdokumenten skulle representera både barn och vuxna och helst hade vi velat att 
de skulle spegla både personer som har lätt för att uttrycka sig verbalt och de som inte har det, 
men tyvärr är det främst de verbala individerna som kommer till tals i litteraturen. 
Primärdokumenten har därför tyvärr fått en slagsida åt de personer som är så pass starka att de 
själva kan uttrycka sig i text. Detta har vi dock fått acceptera eftersom vi ville använda 
personernas egna formuleringar istället för att gå genom någon andrahandskälla. Vi har därför 
valt bort behandlarnas berättelser/tolkningar av personer med Aspergers syndrom och utgått 
enbart från texter som skrivits av personer med Aspergers syndrom eller texter som är 
utformade utifrån direktintervjuer med dessa.  
 
Vi har alltså använt oss av en trattmetod för att kunna ta oss från ett stort urval litteratur till 
nio primärdokument som utgör grunden för vår uppsats. Vi har försökt se till att dessa 
primärdokument är skrivna av ledande och aktuella forskare på området. Ett sätt att 
kontrollera om materialet är skrivet av ledande forskare är att se om forskaren citerats av 
andra forskare. I databaserna vi använt presenteras artiklarnas citeringskvoter. Att en 
författare blivit citerad mycket antar vi alltså signalera om en viss betydande ställning inom 
forskningsområdet Aspergers syndrom. Denna metod kan dock inte ses som idealisk då den 
tenderar att bortse från tidsaspekten. Ju längre tid ett dokument har varit publicerat, ju fler 
träffar har det haft chans att få. Vi har därför även tagit hänsyn till om litteraturen publicerats 
nyligen eftersom detta bidrar till att färre har hunnit citera studierna.  
 
Informationssökningsprocessen pågick till dess att vi uppnådde en teoretisk mättnad för att vi 
skulle kunna nå en slags extern validitet (Marsh et al., 1978:20). Nya data tillförde då inte 
längre något väsentligt nytt perspektiv på Aspergers syndrom utifrån de specifika teman och 
rubriker vi valt till den här studien  
 

4.5 Beskrivning av primärdokument 
 
1. Tony Attwood (2006) en av de ledande forskarna inom forskningen kring autism. The 
   complete guide to Aspergers syndrom är menad som en heltäckande handbok för alla som är  
   berörda av Aspergers syndrom och beskriver forskarstudier såväl som intervjuer med   
   personer med diagnosen.  
 
2. SvenOlof Dahlgren (2007) är leg. psykolog och aktiv inom forskning och utbildning inom  
    området autism, Aspergers syndrom och DAMP/ADHD. Hans bok Varför stannar bussen    
    när jag inte ska gå av? beskriver autism, Aspergers syndrom och ADHD ur olika, främst  
    kognitiva perspektiv. Han ger många exempel på vardagliga händelser som kan vara  
    problematiska för personer med dessa diagnoser. 
 
     Uta Frith är en av förgrundsfigurerna inom den kognitiva forskningen kring autismområdet   
     och var en del av den så kallade ”Londongruppen” som var med och utvecklade begreppet  
     Theory of mind. Frith har skrivit två av de primärdokument som vi har valt till vår studie,  
3.  Autism och Aspergers syndrom (1998) (Red.)  
     samt: 
4.  Autism, explaining the enigma (2003).  
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5. Christopher Gillberg (2002) är en av de främsta internationella experterna inom 
    forskningsområdet autism och Aspergers syndrom. Primärdokument, A guide to 
    Aspergers syndrom, utgör en översikt av det aktuella kunskapsläget och beskriver 
    de viktigaste teoretiska perspektiven, begreppen och behandlingsmodellerna kring 
    Aspergers syndrom.  
 
6. Kenneth Hall (2003) är en 10-årig pojke med diagnosen Aspergers syndrom som i sin bok 
    Universum och allt annat berättar om hur han upplever världen, sin diagnos och sin 
    behandling. 
 
7. Iris Johansson (2007) arbetar som handledare och utbildare inom området autism. Hon är 
    även författare och har skrivit den självbiografiska boken En annorlunda barndom som 
    handlar om hennes upplevelser av att växa upp med autism. 
 
8. Søren Kristiansen (2000) är cand.mag. i samhällskunskaper och psykologi vid Institut for  
    Sociale Forhold og Organisation vid Aalborgs universitet. I boken Att förklara autism vill  
    han ge en överblick över de olika uppfattningar och teorier som präglat autismforskningen.    
 
9.  Malin Nordgren (2000) är journalist och författare. Hon har skrivit Jag avskyr ordet   
     normal som innehåller djupintervjuer med personer i olika åldrar som har Aspergers  
     syndrom. 
 
Vi har enligt Backmans (1998:81) anvisningar valt att göra lättare för läsaren att hitta våra 
valda primärdokument i referenslistan genom att göra en märkning med en asterisk (*) 
framför författarens namn. Utöver dessa primärdokument har vi citerat ett antal 
sekundärkällor som utgör en mindre del av översikten. 
 

4.6 Dataanalys  
 
Insamlade data sorteras utifrån olika temaområden i en så kallad meningskategorisering. Detta 
är en metod som innebär att man genom indelning av en omfattande textmassa kan reducera 
den till enklare kategorier (Kvale, 1997:174). Poängen med metoden är att få mer 
överskådliga beskrivningar (Larsson et al, 2004:296). Genom att dela in resultaten i teman 
kan man hitta mening och struktur. Vi har valt att beskriva våra data utifrån två huvudsakliga 
teman; forskares teoretiska perspektiv samt ett självbiografiskt aktörsperspektiv. Därefter 
sökte vi efter gemensamma mönster i litteraturen och har valt att dela in vad vi fann enligt 
följande rubriker: 
 
A. Forskares teoretiska perspektiv 
 
- Kognitiv teori  
    ¤ Theory of Mind 
    ¤ Exekutiva funktioner 
    ¤ Central koherens 
    ¤ Inlärning 
 
- Biologisk teori 
    ¤ Hjärnans betydelse 
    ¤ Immunologi 
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    ¤ Genetiska orsaker 
 
B. Aktörsperspektiv 
 
- Normal eller annorlunda 
- Känslor kring att förändra sitt beteende 
- Att förstå sig själv och andra 
 
Tolkningen av textens innehåll kommer att ske i två steg. I ett första steg analyseras 
forskarnas, respektive aktörernas, perspektiv. Det sker, som tidigare nämnts, induktivt.  
Som steg två har vi även valt att analysera resultatet deduktivt utifrån socialkonstruktivism, 
kognitivt- samt biologiskt synsätt i en multidimensionell analys. Detta sker genom 
meningstolkning då vi försöker finna en djupare kunskap och mening i resultaten genom att 
göra egna mer eller mindre spekulativa tolkningar av data (Kvale, 1997:174). 
 

4.7 Intern validitet 
 
Enligt Kvale (1997:215) är en studies resultat beroende av om man har undersökt det man 
avsett att undersöka. Han menar att valideringen måste pågå kontinuerligt under hela 
forskningsprocessen, det vill säga genom såväl informationssökning, läsning som analys 
(1997:219). Kvale (1997:218) menar också att validiteten hör samman med studiens syfte och 
hur väl man uppnår detta. 
 
Vi har försökt säkerställa validiteten i vår studie genom att redovisa relativt många och fylliga 
citat för att ge läsaren tillgång till det material som analysen grundar sig på. Det blir då en 
tydlighet eller transparens om vad som är våra egna reflektioner och vad som är angivet i 
källorna. Vår avsikt är att ge en bild av forskarnas och aktörernas beskrivningar av Aspergers 
syndrom och vi anser att de genom primärdokumenten kommer till tals i tillräckligt 
omfattande utsträckning (Patton 1990:440). Det kan antas säkerställa den interna validiteten. 
 
För att öka validiteten har frågeställningarna och studiens syfte löpande ställts mot materialet 
under arbetets gång. På så vis har vi försökt försäkra oss om att det avsedda 
forskningsområdet verkligen varit i fokus.  
 
Vi har även använt oss av teoritriangulering, som utmärks av att olika teorier används vid 
analys av data (Patton 1990:464 f) för att göra en så heltäckande resultatbeskrivning som varit 
möjligt inom ramen för denna uppsats.  Dessutom har vi valt att göra en triangulering av 
perspektiv genom att ta med både forskares och aktörers synvinklar på fenomenet Aspergers 
syndrom. Dessa perspektiv kan presentera olika bilder och mönster och på så sätt bidra till en 
mer mångfacetterad och komplex bild av Aspergers syndrom.  
 

4.9 Reliabilitet  
 
En studies reliabilitet handlar om hur tillförlitlig den är och detta hör enligt Kvale (1997:167) 
samman med den sorts datainsamling man valt. Vår datainsamling består av att vi valt ett 
antal primärdokument som vi har läst vid olika tillfällen och vid de olika tillfällena har vi 
förstått resultatet på liknande sätt. Vi har alltså fått konsistenta svar vid de olika tillfällen då vi 
tolkat texterna.  
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Ett annat sätt att stärka studiens reliabilitet är att använda sig av undersökartriangulering 
(Patton 1990:464 f). Vi har varit två observatörer som kunnat se på materialet och pröva 
analysen vid olika tillfällen. Vi har på så sätt uppnått konsistens i förhållande till varandra. 
 

4.10 Studiens avgränsningar 
 
Då det finns mycket forskning kring Aspergers syndrom har vi valt att endast använda senare 
forskning som primärdokument i resultatdelen. Med senare forskning syftar vi på material 
som skrivit de senaste 10 åren, det vill säga ca 1997-2007. Dock har vi inte kunnat läsa all den 
forskning som bedrivits inom denna tidsram, och därför har vi istället försökt fokusera på att 
hitta litteratur skriven av ledande forskare. Ett annat kriterium för vårt val av primärdokument 
är att de skulle täcka in en stor bredd på perspektiv kring Aspergers syndrom.  
 
Vi har valt att studera den forskning som bäst besvarat vårt syfte och våra frågeställningar. 
Det kan ha förekommit andra rapporter som också är relevanta men som av olika anledningar 
inte valts, exempelvis på grund av att de inte gått att få tag på.  
 
Som tidigare nämnts är kognitiv teori respektive biologisk teori de två huvudområden som 
valts under huvudtemat forskares teoretiska perspektiv. Översikten vill ge en grund att stå på 
vad gäller båda förklaringsmodellerna, men vi har ändå valt att ha en betoning på den 
kognitiva teoribildningen. Att vi valt att ha en sådan fördelning beror på att den biologiska 
teoribildningen är mer osäker och består av ett närmast oändligt antal trådar, vilket gör det 
svårare att ge en helhetssyn på den biologiska teorin. Den kognitiva teorin har fler 
överensstämmelser och det gör den lämpligare för en överblickbar översikt i dagsläget, men 
vi anser det av vikt att ha med det biologiska perspektivet eftersom den forskningen troligen 
kommer att fortsätta att växa och det då är bra att ge en översikt över det vi uppfattat som 
grunderna.  
 

5. Resultat 
 
Här redogörs för studiens resultat utifrån de två huvudteman som redovisats i metoddelen, 
alltså forskares teoretiska perspektiv samt aktörsperspektiv. Under dessa huvudteman 
redovisas ett antal underteman. Efter varje undertema görs en kort sammanfattning av den 
information som framkommit och en kommentar kring vilken bild eller mönster denna 
information i själva verket ger. 
 

5.1 Forskares teoretiska perspektiv 
 
Under denna rubrik presenterar vi fenomenet Aspergers syndrom ur två teoretiska perspektiv; 
kognitivt respektive biologiskt. 

5.1.1 Kognitiv teori 
 
Theory of Mind 
 
Inledning Theory of Mind 
En av de mest centrala och omskrivna huvudtankarna inom den kognitiva forskningen kring 
störningar inom autismspektrumet idag är Theory of Mind-begreppet, vilket har fått ett 

 19



mycket stort genomslag bland så gott som alla forskare inom ämnet (Frith:1998, Gillberg: 
2002, Attwood:2006). Ett exempel på detta är ett citat från Gillberg:   
 

”Att förstå betydelsen av att ha problem med Theory of mind har öppnat ett nytt 
fönster till autism och Aspergers syndrom. Många av de sociala och 
kommunikativa problem som är typiska för dessa störningar kan tolkas och 
behandlas effektivt…” (Gillberg, 2002:84) 

 
Att ha brister i sin förmåga till Theory of Mind innebär att man har problem att förstå vad 
andra tänker. Uttrycket syftar på att människan har en slags ”teori” kring tänkande eller 
medvetande (Dahlgren, 2007:52). Theory of Mind innebär förmågan att känna igen och förstå 
tankar och intentioner hos andra och på så sätt kunna förutsäga hur andra kommer att reagera. 
Den som har Aspergers syndrom känner inte igen/förstår inte signaler på tankar och känslor 
hos andra på ett sätt som motsvarar personens ålder (Attwood, 2006:112).  
 
Frith (1998:26) menar att medvetandet är mycket centralt inom det kognitiva perspektivet då 
det är den nivå som befinner sig mellan beteendet och hjärnan.  Medvetandet är mycket 
komplext och utgörs av olika medfödda komponenter som ska hjälpa individen att tänka, 
känna, bearbeta information och utveckla kunskaper och färdigheter. Om någon av dessa 
medfödda komponenter är ”skadad” eller felutvecklad kommer detta enligt Frith (1998:26) att 
påverka hela individens utvecklingsförlopp 
 
Dahlgren (2007:94) nämner att studier har visat att personer med Aspergers syndrom eller 
autism har en lägre aktivitet än en normalgrupp i tre regioner i hjärnan som funnits vara aktiva 
när man löser Theory of mind-uppgifter och Gillberg (2002:82) menar att förmågan till 
Theory of mind kräver optimal funktion i de temporala, frontala och frontotemporala delarna 
av hjärnan. 
 
Följderna av bristande Theory of mind 
Enligt Attwood (2006:112) är ett fungerande Theory of mind en förutsättning för att individen 
ska kunna känna igen och förstå tankar, behov och intentioner hos sig själv och andra. 
Dahlgren (2007:52 ff) menar att Theory of mind möjliggör en förståelse för att dessa mentala 
tillstånd påverkar ens egna och andras beteenden. Ibland används även begreppet 
mentalisering som en synonym till Theory of mind (Gillberg, 2002:79). Dahlgren (2007:52 ff) 
menar att utvecklingen av Theory of mind eller mentaliseringsförmåga är mycket viktig för 
mänskligt liv, då det är betydelsefullt att förstå att ens egna mentala tillstånd kan skilja sig 
från andras. Den som har bristande Theory of mind kan ha svårt att känna igen eller förstå 
signaler från andra samt att själv veta hur man ska förmedla budskap till andra personer 
(Attwood 2006:112). Dahlgren (2007:55) ger ett exempel på hur dessa svårigheter med att 
förmedla budskap kan yttra sig för någon med mycket bristande förmåga till Theory of mind: 
 

”..Eva, kunde inte vara med på Ninas födelsedagsfest men ringde istället på 
födelsedagen för att gratulera. Hon pratade länge med Nina och frågade sedan 
”Vad fick du för presenter?” Det blev då tyst i luren flera minuter tills Nina 
plötsligt sa ett glatt ”Hej då!” och lade på luren. Det visade sig att Nina…hade 
hållit upp presenterna framför luren. Hon kunde inte förstå att Eva inte kunde se 
dem, utan att hon muntligt måste beskriva sina presenter.” (s. 55) 

 
Detta exempel handlar om Nina, en person med autism, alltså inte Aspergers syndrom. 
Dahlgren (2007:88) menar att studier har visat att det är att personer med Aspergers syndrom 
generellt sett har en klart bättre förmåga till Theory of mind än personer med autism. Men 
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individerna inom gruppen med Aspergers syndrom kan även skilja sig från varandra i det att 
många personer med Aspergers syndrom har en mycket god förmåga till Theory of mind 
medan andra har större problem (Nordgren, 2000:152). Exemplet kan visa hur bristande 
förmåga till Theory of mind kan visa sig. 
 
Även mindre brister i funktionen kan inverka negativt på interaktionen och kommunikationen 
med andra människor. Personer med Aspergers syndrom kan till exempel ibland upplevas 
som stela, onaturliga, formella eller oartiga på grund av sin försämrade förmåga att förstå 
andras perspektiv och då de inte heller alltid kan hantera all den sociala information som ges i 
stunden, till exempel de meddelanden som avslöjas genom bruket av kroppsspråk, röstläge 
och intonation (Gillberg, 2002:81). Attwood (2006:59) menar att det kan vara svårt för 
personer med Aspergers syndrom att se någons avsikter genom att titta en annan person i 
ögonen. Studier har visat att personer med Aspergers syndrom tenderar att se mindre på 
ögonen och mer på munnen, kroppen och andra objekt när de pratar med andra. De tenderar 
även ofta att tolka vad andra säger bokstavligt utan att greppa metaforer, att det kan finnas en 
underliggande mening bakom det som uttalas eller att någon kan ha andra intentioner än de 
som direkt visas (Attwood, 2006:115). Dahlgren (2007:59) tar ett exempel kring en 
matbordssituation där en student frågar en flicka med bristande Theory of mind: 
 

”kan du skicka smöret?” Kristina svarade ”Ja” utan att skicka smöret. Studenten 
försökte igen. ”Vill du vara vänlig och skicka mig smöret?” Kristina svarade 
”Ja” men skickade fortfarande inte smöret. Inte förrän studenten sa ”Ge mig 
smöret” reagerade Kristina med att skicka honom smöret. (s. 59) 

 
Kristina i exemplet ovan förstod alltså inte att studenten, bakom den rent konkreta frågan om 
hon kunde skicka smöret, hade en dold eller underliggande avsikt, d v s att han ville ha 
smöret. Liknande situationer kan skapa irritationer och missförstånd (Dahlgren, 2007:59). 
Attwood (2006:59) menar att den konkreta innebördsförståelsen också kan innebära problem 
för personer med Aspergers syndrom att förstå ironi, sarkasm och lögner, vilka istället kan 
upplevas som mycket provocerande. Attwood (2006:117) har även lagt märke till att små barn 
med Aspergers syndrom är ovanligt ärliga vilket exempelvis kan bero på en osäkerhet kring 
när det förväntas att man tar till en ”vit lögn” för att inte såra eller stöta sig med andra.  
 

”…barnet med Aspergers syndrom kan uppmärksamma att en kvinna i kassakön 
på stormarknaden är överviktig, och anmärka, med sin vanliga ton och röstvolym, 
att kvinnan är fet och behöver banta. Barnets åsikt är att hon borde vara tacksam 
för observationen och rådet: sannolikheten att hans eller hennes mamma är 
generad eller att kvinnan är förolämpad av en så oförskämd kommentar finns inte 
med i barnets tankeprocess.” (Attwood, 2006:117) 

 
Dahlgren (2007:57) menar att det kan vara svårt för personer med Aspergers syndrom att 
förstå saker som artighetsfraser och ord som används som utfyllnad i social kommunikation. 
Sociala regler upplevs enligt Dahlgren ibland som onödiga och svåra att förstå, vilket kan 
resultera i problem med att hantera kompis-, arbets- och parrelationer.  
 
Svårigheter med Theory of mind kan även innebära att det tar längre tid för personer med 
Aspergers syndrom att lära sig konsten att övertala, kompromissa och att lösa konflikter 
(Attwood, 2006:119). Om man inte har ett fungerande Theory of mind blir man också 
egocentrisk i den mening att allt som sker i omvärlden och alla signaler uppfattas som ämnade 
åt en själv: 
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”Samuel, en 11-årig pojke med Aspergers syndrom, arbetade energiskt i 
klassrummet. Samtidigt började en annan elev slänga saker omkring sig. Läraren 
tillrättavisade eleven och Samuel reagerade kraftigt på tillrättavisningen, som 
han uppfattade som riktat mot honom själv.” (Dahlgren, 2007:58)  

 
Då man själv alltid upplevs vara i fokus blir andra människor därmed relativt ointressanta och 
de aktiviteter man gör tillsammans med andra blir viktigare än själva gemenskapen (Dahlgren 
2007:57 f).  
 
Det kan också upplevas frustrerande för personer med bristande Theory of mind att inte förstå 
varför beteendet ibland förändras hos en och samma person trots att situationen ser likadan ut.  
 

”Peter…älskade att knuffas. Personalen tyckte att det var okej men ibland blev 
det irriterande. En dag började Peter ”leka” med Erik, en i personalgruppen. 
Peter knuffade Erik om och om igen. Efter ett tag började Erik försöka få Peter 
att sluta. Peter blev mer och mer frustrerad av detta.” (Dahlgren, 2007:55) 

 
Dahlgren (2007:55) vill med detta exempel belysa det faktum att Peter inte kunde förstå 
varför Erik från början accepterade knuffandet medan han efter ett tag ändrade sitt beteende 
och försökte få honom att sluta, detta fastän Peter själv hela tiden agerade på exakt samma 
sätt. Peter kunde genom sitt bristande Theory of mind inte ta Eriks perspektiv genom att 
avläsa Eriks reaktioner och hur de ändrades. Därför anser Dahlgren (2007:55) att det i arbetet 
med individer med bristande Theory of mind är viktigt, men svårt, att alltid agera på samma 
sätt varje gång en viss situation uppstår. 
 
Utvecklingen av Theory of mind 
Dahlberg (2007:52 f) menar att det vanligaste sättet att studera förmåga till Theory of mind är 
att undersöka om personen i fråga kan förstå att en annan individ kan ha en ”false belief”, det 
vill säga en felaktig föreställning om omvärlden. Utifrån detta antagande har flera olika test 
utvecklats, bland annat det så kallade ”Sally och Anne-testet” (Baron-Cohen, 1999:69, se 
bilaga). Inom det kognitiva perspektivet talas det om olika nivåer av Theory of mind eller 
mentalisering varav den grundläggande nivån handlar om ”jag tänker att du tänker”. Detta 
kallas också för den första nivån av metarepresentation. Nästa nivå av metarepresentation 
innebär att man förstår innebörden av ”jag tänker att du tänker att hon tänker”. Det finns 
vidare nivåer som ”jag tänker att du tänker att hon tänker att han tänker”. Metarepresentation 
handlar om att förstå och beskriva både andras och sitt eget tänkande (Gillberg 2002:81).  
 
Trots att forskarna anser att förmågan till Theory of mind eller mentalisering är försämrad hos 
personer med Aspergers syndrom betonar de att det handlar om en mycket mindre grad av 
försämring än hos personer med klassisk autism (Dahlgren 2007:89). Gillberg (2002:81 f) 
menar till exempel att personer med autism har problem redan på första nivån av 
metarepresentation och att dessa problem ofta består genom hela livet, medan personer med 
Aspergers syndrom verkar ha problem med första nivån upp till ca 4-6 års ålder, efter vilken 
problem med andra nivån är tydliga upp till 10-årsåldern. Därefter kan problem med tredje 
metarepresentationsnivån eller högre vara ”allt” som återstår. Detta kan förklara varför en del 
personer med Aspergers syndrom kan klara sig relativt bra i olika test som bedömer förmåga 
till mentalisering. Gillberg (2002:80 f) anser dock att fastän personer med Aspergers syndrom 
kan komma fram till rätt svar i test av förmåga till Theory of mind, gör de det ofta på ovanliga 
sätt och Frith (1998:29) anser att det mycket väl kan vara så att personer med Aspergers 
syndrom löser Theory of mind-uppgifter med hjälp av strategier som inte baserar sig på 
normalt Theory of mind-tänkande. Att personer med Aspergers syndrom presterar bättre på 
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dessa test än personer med klassisk autism kan enligt Frith (1998:29) snarare vara ett tecken 
på att dessa har en mycket bättre anpassningsförmåga som kompenserar deras brister.  
 
Gillberg (2002:80) menar att Theory of mind-förmågan utvecklas annorlunda och senare hos 
personer med Aspergers syndrom och att förmågan kan fortsätta vara långsam, indirekt och 
intellektuell, snarare än intuitiv, under hela livet. Även Attwood (2006:213) betonar att 
personer med Aspergers syndrom använder sig av intellektet snarare än intuitionen, varför 
bearbetning av social information tar längre tid. 
 
Theory of mind – samma sak som empati? 
Gillberg (2002:80) använder i sin argumentation, förutom Theory of mind och mentalisering, 
dessutom begreppet empati, vilket han anser är en synonym till de övriga två. Han menar att 
en försämrad förmåga till mentalisering gör det svårare att ta andras perspektiv och sätta sig in 
i andras situation, vilket han menar är exakt det som behövs för att känna empati.  
 
Psykologen Jacobsen (2003:41 f) menar dock att man ska vara försiktig med att använda ordet 
empati i relation till personer med Aspergers syndrom. Att antyda att de har en bristande 
empati kan ge en missvisande bild, då empati ofta förknippas med brist på anknytning, 
själviskhet och narcissism. I förlängningen associeras bristande empati även med sociopati, 
känslolöshet och kriminell aktivitet, vilket förvränger bilden av personer med Aspergers 
syndrom.  
 

”Ibland blir de barn jag arbetar med intresserade av sitt eget…och andras 
medvetande. De studerar våra… reaktioner, och det hjälper dem att klara sig i 
vår värld. Å andra sidan tycker de också ofta att vårt sätt att tänka och vårt 
beteende är väldigt konstigt och svårt att förstå.” (s. 42) 

 
Jakobsen (2003:42) anser alltså, i likhet med Gillberg (2002:80), att personer med Aspergers 
syndrom faktiskt inte alltid har förmågan att kognitivt eller känslomässigt förstå andra 
personers erfarenheter, emellertid menar hon att de däremot ofta har starka känslor och bryr 
sig om andra människor. Hon menar alltså att det, på grund av de negativa bilder av 
känslolöshet som begreppet ”bristande empati” väcker, kan vara problematiskt att tala om 
empati som en exakt synonym till de mer traditionellt kognitiva koncepten Theory of mind 
och mentalisering.  
 
Även Nordgren (2000:153) uttrycker skepticism kring användandet av empatibegreppet i 
förhållande till personer med Aspergers syndrom. Hon menar att svårigheter med Theory of 
mind eller mentalisering huvudsakligen handlar om begränsningar i förmågan till att skapa 
föreställningar om andra människors tankar, känslor och avsikter. 
 

”Svårigheten ligger i att kunna ”ta andras perspektiv” och förstå deras 
tankevärld. Det handlar inte om att ”inte kunna känna för andra”. Många har 
varit kritiska till att man använt begrepp som ”empatistörning” i 
Aspergersammanhang, eftersom ordet empati ofta leder tankarna till förmåga till 
medkänsla. Mentalisering eller ”theory of mind” är mer neutrala begrepp.” 
(Nordgren, 2000:153 f)  

 
Nordgren (2000:154) anser att man bör slå hål på myten om att personer med Aspergers 
syndrom är kyliga. Hon menar det som kan tolkas som kylighet istället ofta handlar om 
osäkerhet eller förvirring kring andras sätt att tänka.  
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Attwood (2006:114) menar å sin sida att det är viktigt att betona det faktum att personer med 
Aspergers syndrom har omogen eller bristande förmåga till Theory of mind eller empati, inte 
total avsaknad av det.  
 

”Personen bryr sig visst, väldigt mycket, men kan kanske inte känna igen mer 
subtila signaler på känslolägen eller ´läsa´ komplexa mentala tillstånd.” 
(Attwood, 2006:114) 

 
Sammanfattning och kommentar av Theory of mind: 
De flesta forskare tar upp och beskriver begreppet Theory of mind vilket signalerar att det är 
ett centralt begrepp inom forskningen kring autism och Aspergers syndrom (Attwood:2006, 
Dahlgren:2007, Frith:1998, Gillberg:2002). 
 
Trots att forskarna anser att förmågan till Theory of Mind eller mentalisering är försämrad hos 
personer med Aspergers syndrom betonar de att det handlar om en mycket mindre grad av 
försämring än hos personer med autism (Frith, 1998:29). Personer med Aspergers syndrom är 
till exempel betydligt bättre på olika test som mäter mentaliseringsförmåga och löser ofta 
sådana med korrekt resultat. Flera forskare beskriver dock att det kan vara så att individer 
med Aspergers syndrom löser Theory of mind-uppgifter med hjälp av strategier som inte 
baserar sig på normalt tänkande (Gillberg 2002:80 f, Frith 1998:29). Forskarnas mening kan 
här sägas vara att det finns ett Theory of mind som personer med Aspergers syndrom inte har 
fullt ut och att den förmåga till mentalisering som finns hos dessa därför är långsammare. 
Forskarnas mening tycks även vara att förmågan till att förstå andra hos personer med 
Aspergers syndrom går genom intellektet snarare än genom intuitionen, som hos de flesta 
individer med välfungerande Theory of mind. Vi uppfattar att det är oklart vad som är normalt 
tänkande när det gäller Theory of mind. Det framgår inte helt om det är en artskillnad eller 
endast en gradskillnad av tänkandet som avses när man beskriver Theory of mind hos 
personer med Aspergers syndrom. 
  
Användningen av empatibegreppet i samband med Aspergers syndrom är omdiskuterat inom 
forskarvärlden. En del ser det som motsvarighet till Theory of mind och mentalisering medan 
andra tar en mer värderande ståndpunkt emot begreppet ”empatibrist” då de tar hänsyn till de 
negativa egenskaper som begreppet brist är förknippat med. En del förespråkar därför att man 
istället endast bör använda de mer neutrala begreppen Theory of mind och mentalisering. 
Ingen menar dock att personer med Aspergers syndrom alltid har förmågan att förstå och 
känna andras känslor – deras syn på hur personer med Aspergers syndrom fungerar i 
praktiken skiljer sig alltså inte nämnvärt, utan istället diskuteras det kring användandet av 
själva ordet ”empati” (Jakobsen 2003:42, Gillberg 2002:80). 
 
Exekutiva funktioner 
 
Förutom Theory of mind behandlar forskningen även temat exekutiva funktioner. Dahlgren 
(2007:64) menar att termen används som ett sammanfattande begrepp på flera kognitiva 
funktioner som kontrolleras i frontalloben. Gillberg (2002:85) beskriver dessa funktioner som 
”ändamålsenliga, framtidsorienterade aktiviteter” och syftar på förmågan att greppa konceptet 
av en serie av händelser, ordningen i vilken de inträffar samt att förstå orsak och verkan. Även 
tidsuppfattning är relaterat till området. Gillberg (2002:85) anser att det är väldokumenterat 
att individer med Aspergers syndrom har tydliga problem med dessa exekutiva funktioner, 
samt i vissa fall även arbetsminne, uppmärksamhet, prioriteringsförmåga och impulskontroll. 
Med hjälp av dessa funktioner kan man övervaka och styra sitt beteende, analysera det och 
sedan förändra det. Funktionerna verkar samordnande mellan olika kognitiva förmågor. De 
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exekutiva funktionerna är enligt Dahlgren (2007:64) inte viktiga i rutinmässiga eller 
välinlärda aktiviteter, vilka personer med Aspergers syndrom heller ofta inte har problem 
med. Dock behövs de i situationer där de automatiserade och intränade kunskaperna inte 
längre räcker till; som när en oväntad förändring i omständigheterna sker eller när flera olika 
uppgifter måste lösas samtidigt eller inom en kort tid. Det behövs då en sammanhållande och 
flexibel förmåga som gör det möjligt att behålla fokus samtidigt som man växlar mellan 
uppgifterna (Dahlgren, 2007: 64). Attwood (2006:257) benämner också vikten av att kunna 
tillämpa nya strategier. Barn med Aspergers syndrom tenderar till exempel att fortsätta 
använda dåligt fungerande strategier vid problemlösning och är mindre benägna att lära av 
sina misstag. Det är ofta svårt att avbryta automatiserade beteenden och personer med 
Aspergers syndrom kan till exempel bygga hela sin tillvaro på rutiner där allt ska ske i en viss 
ordning som inte får avbrytas: 
 

”En dag ringde telefonen just när Inga höll på att borsta håret, något hon gjorde 
varje dag. För Inga blev telefonens signaler problematiska. Hur skulle hon nu 
göra? Det kunde ju vara någon som hon ville prata med… Men hon hade ju bara 
hunnit dra borsten genom håret fem gånger och inte 15 som hon alltid gjorde…” 
(Dahlgren, 2007: 68)  

 
För personer med bristande exekutiva funktioner blir regler ofta viktiga då de förklarar vad 
man ska göra och hur.  
 

”När Björn och hans kamrater skulle gå över en gatukorsning med trafiksignaler 
såg kamraterna att signalen visserligen var röd, men att inga bilar fanns i 
närheten. De korsade därför vägen. För Björn var detta en omöjlighet, han måste 
vänta till signalen visar grönt…Björn såg att de gick iväg och ville följa efter, 
men kunde inte gå över gatan innan signalen slog om. (Dahlgren, 2007: 68) 

 
Det är därför enligt Attwood (2006:256 f) viktigt att uppmuntra flexibilitet i tanken hos 
barnen så tidigt som möjligt, till exempel kan den vuxne verbalisera sina tankar kring att lösa 
ett problem så att barnet kan lyssna på olika förhållningssätt för att närma sig problemet. 
Gillberg (2002:86) menar att erfarenhet visar att dessa nedsättningar i de exekutiva 
funktionerna kan vara orsaken till dåliga resultat gällande utbildning och social anpassning. 
Vid sådana nedsättningar är det viktigt att tillhandahålla en tydlig yttre struktur i 
utbildningssammanhang för att kompensera brister på inre struktur och därmed förhindra att 
kaos utbryter. Det är även viktigt med uppmuntran då personer med Aspergers syndrom 
tenderar att fokusera på felen och är perfektionister, samtidigt som de är rädda för 
misslyckanden (Attwood, 2006:256 f). 
 
Sammanfattning och kommentar av exekutiva funktioner: 
Bilden av exekutiva funktioner tycker vi är samstämmig mellan olika forskare. Flera forskare 
säger till exempel att de exekutiva funktionerna fungerar sämre hos personer med Aspergers 
syndrom än hos normalfungerande personer på så sätt att till exempel en plötsligt uppdykande 
händelse kan innebära förvirring och kaos. Personer med Aspergers syndrom har enligt 
forskarna svårt att anpassa sig till förändringar vilket hör samman med att rutiner och regler 
upplevs som otänjbara. Forskarna verkar överens om att personer med Aspergers syndrom har 
problem med flexibilitet i tanke och handling och att dessa förmågor därför bör uppmuntras så 
tidigt i utvecklingen som möjligt (Attwood 2006:256 f, Gillberg 2002:86). 
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Central koherens 
 
Gillberg (2002:87) beskriver central koherens som förmågan att se längre än till enskilda 
delar, vilket kan vara svårt för vissa individer med Aspergers syndrom. Personer med 
Aspergers syndrom kan istället bli fixerade vid specifika detaljer och ha svårt att föra samman 
delarna till meningsfulla helheter (Dahlgren 2007:60). Gillberg (2002:87) berättar till exempel 
om en av sina patienter som hade en fantastisk förmåga att beskriva personers ansikten, 
kroppar och kläder i detalj från minnet, samtidigt som han hade svårt att identifiera samma 
personer från fotografier eller i verkligheten. Dahlgren (2007:62) ger också ett exempel på 
vad bristande central koherens kan ge för problem i vardagen: 
 

Stina, en vuxen kvinna med Aspergers syndrom, bodde i egen lägenhet och hittade 
till de platser i staden hon besökte regelbundet…Däremot kunde hon inte hitta 
från en av dessa platser till nästa. Hon behövde återvända hem innan hon kunde 
gå till nästa plats. (Dahlgren, 2007: 62)  

 
På grund av svag central koherens var det svårt för Stina i exemplet att binda samman de olika 
delarna, vilket hade möjliggjort en helhetsbild över hur hon skulle hitta från ett ställe till ett 
annat.  
 
Ett sätt att testa den centrala koherensen på är att till exempel låta barn försöka finna mindre, 
gömda figurer såsom trianglar och dylikt, inuti större figurer. Den vanligaste reaktionen på 
sådana uppgifter är att betraktaren först ser den större figurens form, helheten, för att sedan 
börja leta efter mindre, gömda figurer. När den större figuren väl upptäcks blir det dock 
svårare att se de mindre figurerna. Personer med svag central koherens ser däremot först 
delarna för sig utan att försöka föra samman dem till en helhet (Dahlgren, 2007:60 f).  
 
Sammanfattning och kommentar av central koherens: 
Forskarna verkar överens om att personer med Aspergers syndrom tenderar att först se delarna 
av ett fenomen innan de ser helheten. Det gör att personer med Aspergers syndrom har lättare 
än andra att fastna i detaljer (Dahlgren 2007:60 f, Gillberg 2002:87). Det högt utvecklade 
detaljsinnet har inte bara nackdelar utan kan vara till fördel i en del situationer, till exempel 
när det gäller att systematisera fakta, vilket kommer att visa sig under nästa rubrik som 
handlar om inlärning. 
 
Inlärning 
 
Personer med Aspergers syndrom är, enligt Prior (2003:297), en grupp med extrem intern 
variation, där några har dåliga studieresultat från skolan medan andra gör mycket väl ifrån sig 
och fortsätter på universitetsnivå. Intelligenskvoten hos personer med Aspergers syndrom är 
ofta hög, dock är deras intelligensprofiler ofta ojämna med flera höjdlägen och dalar 
(Gillberg, 2002:87 f).  
 
De höjdlägen som utkristalliseras i intelligensprofilerna hos personer med Aspergers syndrom 
kan vara ett mycket bra verbalt minne samt utmärkt förmåga till att lära sig faktakunskaper 
(Gillberg, 2002:84 f). Barn med Aspergers syndrom har, enligt Attwood (2006:256), en 
särskild inlärningsstil, där detaljer spelar en stor roll och att minnas och arrangera fakta på ett 
systematiskt sätt är centralt. Föräldrarna till ett barn med Aspergers syndrom lägger också ofta 
märke till att deras barn tidigt har fallenhet för att ge levande och korrekta beskrivningar av 
händelser och många personer med Aspergers syndrom har ett mycket väl utvecklat språk, 
som är grammatiskt korrekt och ordrikt med komplicerade och formella uttryck (Attwood 
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2006:257, Dahlgren 2007:77).  Det finns också ett flertal exempel på betydande insatser inom 
de konstnärliga och vetenskapliga områdena, insatser som gjorts av individer som har haft ett 
annat sätt att tänka och som hade många av de kognitiva karaktäristika som associeras med 
Aspergers syndrom (Attwood, 2006:258). 
 
Intelligensprofilernas dalar blir å andra sidan tydliga när personer med Aspergers syndrom 
ställs inför krav på abstrakt tänkande, generaliseringsförmåga och kognitiv flexibilitet (Prior, 
2003:297). Enligt Gillberg (2002:84 f), tar det generellt sett längre tid för personer med 
Aspergers syndrom att lära sig procedurer, så kallad procedurisk inlärning, och det kan vara 
en utmaning att göra två saker på samma gång eller hålla kvar en strategi genom en serie av 
händelser. Procedurisk inlärning är nära relaterat till automatiserad inlärning. Gillberg 
(2002:84 f) menar att förmågan till automatiserad inlärning är skadad hos personer med 
Aspergers syndrom, varför inlärning ofta går långsammare, samtidigt som Dahlgren 
(2007:70) skriver att det verkar som att vissa förmågor som borde vara automatiserande i 
procedurminnet istället ligger i det medvetna semantiska minnet. Försämrat arbetsminne och 
uppmärksamhetssvårigheter kan medverka till att inlärningsproblemen blir svårare (Gillberg, 
2002:84 f). 
  
Sammanfattning och kommentar av inlärning: 
Det är tydligt att forskarna är överens om att inlärningsproceduren hos personer med 
Aspergers syndrom ofta är annorlunda jämfört med den hos normalfungerande personer. Det 
finns områden där personer med Aspergers syndrom har en generellt sett sämre förmåga till 
inlärning jämfört med normalfungerande, men också områden där de har en bättre förmåga. 
Till exempel är personer med Aspergers syndrom mycket bra på att minnas och arrangera 
olika fakta och detaljer, vilket i vissa fall är en stor fördel. Att vara detaljfokuserad kan därför 
ses vara både på gott och ont (Gillberg 2002:84 f, Attwood 2006:258, Dahlgren 2007:70, 77). 
 
Vi uppfattade det först som en motsättning att forskarna under rubriken ”exekutiva 
funktioner” menar att personer med Aspergers syndrom tycker om och har svårt att bryta 
rutiner, samtidigt som forskarna under begreppet ”central koherens” menar att de också har 
svårt att lära sig procedurer och hålla kvar en strategi. För oss är procedur och rutin 
närbesläktade begrepp. Den kommentar vi har att ge till detta är dock att vi tror att forskarna 
menar att personer med Aspergers syndrom har svårt för att lära sig procedurer och att det 
därför tar lång tid, men när de väl nött in en procedur så att den har blivit en rutin håller de 
fast vid den. Eftersom det tar längre tid att lära sig en procedur eller rutin är det jobbigt att ta 
avsteg från den för att börja om och lära in nya procedurer. 
 

5.1.2 Biologisk teori 
 
Inledning 
 
Den biologiskt grundade forskningen kring autism är idag i snabb tillväxt, men kunskapen 
fortfarande bristfällig. Många forskare betonar att det behövs mycket mer forskning kring hur 
biologiska aspekter verkar när det gäller autism. Forskningsresultaten kan inte heller anses 
som säkra när det inte görs tillräckligt med uppföljande eller replikerande studier (Gillberg 
2002:69 f, Critcheley et al 2000: 2203, Gaigg & Bowler 2007). Det många forskare dock är 
ense om är att det inte går att bortse från biologiska aspekter när man talar om autism och 
Aspergers syndrom. Gillberg (2002:69) menar till exempel att det är troligt att en kombination 
av hjärnskador och gener kan förklara vissa fall av Aspergers syndrom. Även Frith (1998:10) 
anser att det finns mycket som talar för en biologisk grund för autism och Aspergers syndrom. 
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Hon summerar den förhärskande uppfattningen inom dagens vetenskapliga forskning med 
några förenklade påståenden: 
 

”Autism beror på en specifik störning i hjärnan. Denna störning kan ha sitt 
ursprung i någon av tre generella orsaker: genetisk skada, hjärnskada eller 
hjärnsjukdom.” (Frith, 1998:10) 

 
Hjärnans betydelse 
 
De hjärnskador som kan orsaka störningar inom autismspektrumet kan utvecklas i 
fosterstadiet eller under barnets första år (Gillberg, 2002:69). Frith (2003:72) framhåller även 
förlossningskomplikationer som en tänkbar orsak till hjärnskador. Hon menar att det finns 
studier som visar på att representationen av graviditets- samt förlossningskomplikationer är 
högre bland barn med autism än bland andra barn. Hon påpekar dock att orsakerna även kan 
vara motsatta, att det är de genetiska komplikationerna som orsakar förlossningssvårigheterna. 
Även om förlossningsskador enligt vissa studier är en möjlig orsak till hjärnskador kan den 
inte ses som en övergripande förklaringsmodell i autismforskningen:  
 

”Förlossningsskador ligger inte högt på rankinglistan över orsaker till autism. En 
svår födsel kan orsaka alla möjliga sorters utvecklingsmässiga problem, men det 
är inte företrädesvis förknippat med autism.” (Frith, 2003:72) 

 
Kunskapsläget inom den biologiska forsningen kring autism och Aspergers syndrom är 
ambivalent och arbetar för tillfället med olika hypoteser. En populär tes bland biologiska 
forskare idag är till exempel amygdalateorin, vilken går ut på att amygdala spelar en 
betydelsefull roll i den neurologiska basen för störningar inom autismspektrumet. Amygdala 
är ett litet område i hjärnans temporala lob och har förbindelser med många andra områden i 
hjärnan. Amygdala är enligt olika forskningsstudier ett viktigt område för bland annat 
känsloproduktionen hos människan (Amaral & Corbett, 2003:178). 
 

”När vi behandlar ett ansiktes känslomässiga budskap tar vi hänsyn till en mängd 
olika visuella ledtrådar. Dessa inkluderar huruvida vi känner individen eller inte 
(ansiktsigenkänningsminne), ansiktsuttryck ( till exempel om munnen är öppen 
eller stängd…), och framförallt ögonriktning (tittar personen på oss?). Korrekt 
perception av ansiktsuttryck innefattar en synkroniserad samverkan mellan 
områden för den visuella analysen av uttryck samt områden för representation 
och produktion av känslor, i vilken amygdala uppenbarligen spelar en viktig 
roll.” (Skuse, 2003:85) 

 
Skuse (2003:85) menar att studier av människor med skador eller brister på amygdala har 
visat att det påverkar förmågan att uppnå och behålla ett socialt accepterat beteende. Han 
skriver också att personer med mer högfungerande autismspektrumstörningar ofta har särskilt 
svårt att känna igen och rubricera ansiktsuttryck som visar på rädsla, en funktionsnedsättning 
som kan kopplas till amygdala.  
 
Gaigg & Bowler (2007) har genomfört en studie som visar att personer med Aspergers 
syndrom och andra störningar inom autismspektrumet har bristande kontakt mellan amygdala 
och de delar av hjärnan som är funktionellt förenade med amygdala.  
 
Dziobek et al (2006) ställer sig dock tvivlande till amygdalateorin då de anser att den bör 
omprövas och modifieras. De har i en studie jämfört personer med Aspergers syndrom med  
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en kontrollgrupp och har också, efter bland annat mätning av amygdala-volymen med hjälp av 
fMRI (funktionell magnetröntgen), kunnat sluta sig till att amygdala inte är inblandad i den 
huvudsakliga förståelsen av emotioner och sociala sammanhang. Inte heller Amaral & Corbett 
(2003:184) menar att amygdala är nödvändig för många delar av social interaktion: 
 

”…det verkar som om amygdala har en mer selektiv roll i att uppfatta faror i 
omgivningen. Om detta visar sig vara sant, skulle det vara osannolikt att en 
dysfunktion i amygdala ensam skulle kunna förklara de brister i social interaktion 
som är ett kännetecken för autism.” (s. 184) 

 
Dziobek et al (2006) menar dock att amygdala kan vara inblandad i funktionen kring rutiner 
och ritualer samt tendensen till fixering kring snäva intressen hos personer med Aspergers 
syndrom.  
 
Sammanfattning och kommentar av hjärnans betydelse: 
Forskarna verkar överens om att det inte går att bortse från biologiska aspekter när det gäller 
autism. Den biologiskt grundade forskningen kring autism är idag i snabb tillväxt, men det är 
tydligt at den kunskap som finns fortfarande är bristfällig (Gillberg 2002:69 f, Critcheley et al 
2000: 2203, Gaigg & Bowler 2007). De teorier som kan kopplas till hjärnan och som 
redovisats ovan är teorier kring förlossningskomplikationers koppling till autism (Gillberg 
2002:69, Frith 2003:72) samt förändrad funktion i den del av hjärnan som kallas amygdala. 
Ingen av dessa teorier kan enligt forskarna anses vara helt fastställd utan får ses som 
forskningshypoteser. Det råder oenighet om vilken funktion amygdala har (Dziobek et al, 
2006). Några forskare arbetar med hypotesen att skador på och brister i amygdala påverkar en 
persons sociala förmåga medan andra forskare är osäkra på om den avvikelse i amygdala som 
syns på magnetröntgen ensam kan förklara bristande förmåga till social interaktion. Det 
behövs mer uppföljande studier innan man med säkerhet kan säga något om hur hjärnans 
funktion är påverkad vid autism och Aspergers syndrom.  
 
Immunologi 
 
Frith (2003:72) tar upp virusinfektioner som en möjlig risk för nervsystemet, som vid utbrott 
vid en kritisk tidpunkt eventuellt kan leda till autism. Det finns enligt Lipkin & Hornig 
(2003:130) studier som talar för att autismspektrumet kan ha en koppling till immunologi eller 
infektioner. Ett flertal forskare har nämligen kunnat se en ökad mängd patienter med autism i 
vissa geografiska områden. Å andra sidan har andra studier, gjorda som uppföljning på dessa, 
inte kunnat styrka hypotesen. Studier av barn med autism visar även på en mängd olika brister 
i funktionen av immunförsvaret, men resultaten är fortfarande osäkra (Lipkin & Hornig, 
2003:133). Rutter (2003) betonar att det trots de vaga bevis som vissa forskare talar om: 
 

”…finns starka argument för vikten av att uppmärksamma infektions- och 
immunitetsmekanismer gällande autism så väl som andra störningar.” (s. 294) 

 
Han vill därmed ge uttryck åt åsikten att den möjliga kopplingen mellan immunsystemet och 
autism bör finnas långt upp på forskaragendan (Rutter, 2003:294). Även Frith (2003:72) vill 
se mer forskning kring olika miljöfaktorer då det med hjälp av sådan forskning kanske vore 
möjligt att förstå hur man kan undvika riskerna och därmed förebygga Aspergers 
syndrom/autism i framtiden.  
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Sammanfattning och kommentar av immunologi: 
Många forskare tar upp en möjlig koppling mellan immunsystemet och autism. Det får därför 
ses som en viktig aspekt att ta hänsyn till i vidare forskning, men kopplingen är inte bevisad 
och bör utredas vidare (Lipkin & Hornig 2003:133, Rutter 2003:294, Frith 2003:72). 
 
Genetiska orsaker 
 
Gillberg (2002:69 f) skriver att en genetisk aspekt i många fall är mycket avgörande för att 
förklara vad som orsakar Aspergers syndrom eftersom studier har visat att minst hälften av 
alla personer med diagnosen har en nära släkting, till exempel en förälder eller ett syskon, 
med liknande problem. Också Frith (2003:70) hänvisar till utförda familje- och tvillingstudier 
som har visat att det finns stöd för hypotesen om att det finns en genetisk bas för autism och 
Aspergers syndrom.  
 

”Överensstämmelse för klassisk autism fanns hos 4 av 11 identiska tvillingpar 
och i inga av tvåäggs-tvillingsparen. Detta är starka, men inte överväldigande, 
bevis för genetiska orsaker.” (Frith, 2003:70) 

 
Dock påpekar hon att i många av de icke-korrelerande enäggs-tvillingparen uppvisade den 
andre tvillingen en mildare form av autistisk störning. Om man använder denna bredare 
definition av autism var överensstämmelsen mellan tvillingarna hela 90%. Detta ser Frith 
(2003:70) som ett argument för att autism ska ses som ett spektrum istället för snäva, åtskilda 
diagnoser. Även Gillberg (2002:69 f) menar att det snarare är en större innebörd av 
autismliknande problem som ärvs, inte autism i sig. Studier visar att flera olika gener i olika 
kromosomer ökar mottagligheten för autism, och när dessa verkar tillsammans utvecklas hela 
autismsyndromet.  
 
Efter att forskarna tycks ha funnit bevis för en genetisk grund har man börjat letandet efter var 
dessa gener finns lokaliserade. Detta har enligt Frith (2003:71) visat sig vara mycket svårt, 
och de resultat man hittat är osäkra på grund av låga halter. Även Rutter (2003:292) anser att 
utvecklingen inom den genetiska forskningen av psykiatriska störningar är långsam. Han 
anser dock, trots att man inte än har identifierat någon avgörande gen gällande autism, att det 
finns optimism i forskarvärlden då det finns flera tänkbara genetiska hypoteser.  
 
Sällsynta fall kan enligt vissa forskare ha orsakats av en kromosomstörning. Barnby & 
Monaco (2003:48) föreslår att könskromosomerna spelar en möjlig roll, eftersom autism har 
påträffats hos tre gånger så många män som kvinnor. Rutter (2003:293) menar att det finns 
röster som förespråkar förklaringen av en gen på X-kromosomen, vilken skulle kunna vara 
ansvarig för en ökad manlig mottaglighet för autismspektrumstörningar. 
 
Gillberg menar (2002:70) att det heller inte ännu är klart exakt hur de genetiska faktorerna 
verkar i Aspergers syndrom eller autism. Det är möjligt att en liten del av fallen orsakas av att 
båda föräldrar bär på samma skadade gen medan andra fall möjligtvis kan vara ärvda genom 
en dominant gen hos en av föräldrarna. Majoriteten av ärvda fall av Aspergers syndrom är 
dock troligen till följd av att flera gener verkar gemensamt för att orsaka det typiska 
syndromet.  
  
Frith (2003:71) påpekar att det fortfarande finns ett stort gap i kunskapen mellan vad gener 
gör och exakt hur de påverkar hjärnans utveckling och efterlyser därför mer forskning inom 
området innan man drar några definitiva slutsatser.  
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Sammanfattning och kommentar av genetiska orsaker: 
Man forskar kring ärftlighet av autism med utgångspunkt i att minst hälften av dem som har 
autism också har en släkting på autismspektrat. I studier har man försökt lokalisera de gener 
som spelar in samt arbetat med hypoteser kring hur generna påverkar personer som återfinns 
på autismspektrat. Familje- och tvillingstudier har visat att det finns stöd för hypotesen om att 
det finns en genetisk bas för autism och Aspergers syndrom. Det som ärvs enligt denna 
hypotes är mottagligheten för autism, vilket inte betyder att autism utvecklas. Det finns 
studier som pekar på att flera olika gener i olika kromosomer ökar mottagligheten för autism, 
och när dessa verkar tillsammans utvecklas hela autismsyndromet (Frith 2003:70, Barnby & 
Monaco 2003:48, Rutter 2003:293,Gillberg 2002:69 ff).   
 
Det finns fortfarande ett kunskapsgap mellan vad gener gör och hur de påverkar hjärnan, 
vilket gör att mer forskning behövs innan man drar definitiva slutsatser om kopplingen mellan 
gener och autism (Frith 2003:71). 
 

5.2 Aktörspersperspektiv 
 
Presentation av aktörerna 
 
David, 28 år. Fick diagnosen Aspergers syndrom som 25-åring. Jobbar halvtid som 
vaktmästare.  
 
Iris, medelålders kvinna. Arbetar som handledare. Iris är inte diagnostiserad med Aspergers 
syndrom, men vi har tagit med hennes upplevelser för att visa hur svårfångat autismspektrat är 
och hennes fall belyser också tydligt utvecklingspotentialen hos en autistisk människa. 
 
Kenneth, 10-årig pojke från Irland, fick diagnosen Aspergers syndrom när han var 8 år.  
 
Marie, fick sin Aspergerdiagnos i 25-årsåldern. 
 
Nils, 40-årig arbetslös man, har två barn, är nu skild. Fick sin diagnos för ett år sedan. 
 
Sanna, 46 år, jobbar inom vården och bor i Stockholm med sin man och sina två söner som 
båda har Aspergerdiagnoser och svår dyslexi. Sanna håller själv på att utredas av psykolog 
och läkare för samma diagnos. 
 

5.2.1 Normal eller annorlunda 
 
Gemensamt för flera av personerna är att de talar om att de sedan mycket tidigt i livet haft en 
känsla av att inte vara som alla andra (Nordgren 2000:12, Hall 2003:10). Kenneth kände 
redan innan han fick sin diagnos en olikhet jämfört med andra, men hans upplevelse var att 
det var han som var normal. 
 

”Jag trodde att det var jag som var normal och att det var de andra som var 
annorlunda, inte jag. Vilket ju är ett helt möjligt sätt att tänka. När jag fick veta 
att jag hade AS, blev jag mycket nöjd, eftersom jag hade undrat varför alla andra 
verkade bete sig så konstigt. Så jag kände mig lite lättad.” (Hall 2003:10) 
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Kenneth känner sig inte heller ledsen för att han inte är som andra. Han menar att autism 
innebär att man har en ovanlig hjärna och ett ovanligt sätt att lära sig. Han har ovanligt svårt 
för vissa saker men samtidigt väldigt lätt för andra saker. Han är till exempel medlem i Mensa 
på grund av sitt ovanligt höga IQ. Han menar att han hellre är annorlunda än normal eftersom 
han tycker att världen skulle vara väldigt tråkig om alla var normala (Hall, 2003:44,49).  
 
Marie fick inte sin Aspergerdiagnos förrän hon var i 25-årsåldern men hon hade länge känt att 
hon har varit annorlunda jämfört med sina skolkompisar. Till en början kände hon sig mest 
stolt över att vara originell, men samtidigt kände hon att det var något som inte stämde. Hon 
upplevde att hon var något mer än bara ovanlig och färgstark. När hon slutligen fick 
diagnosen Aspergers syndrom kände hon därför att det var positivt (Nordgren, 2000:63). 
Marie tyckte också att det var skönt att få träffa andra med Aspergers syndrom och dela med 
sig av sina erfarenheter av att vara annorlunda: 
 

”Man har gått och känt sig annorlunda ett helt liv… och så träffade jag ”mitt 
folk”. Även om jag inte är så socialt intresserad har det betytt mycket att bli 
bekräftad… Många har en upplevelse av att inte passa in, det är ofta en stor 
lättnad att möta dem som haft det på samma sätt. Man blir accepterad, man kan 
dela erfarenheter och man vet att man inte är från Mars.” (Nordgren, 2000:63 f) 

 
Sanna har två söner med Aspergers syndrom och ju mer hon lärde sig om sönernas diagnos 
desto mer kände hon igen sig själv i beskrivningarna. Hon upplever att det kan förklara varför 
hon själv aldrig riktigt tyckt att hon har passat in (Nordgren, 2000:104). Hon vet ännu inte om 
hon kommer att få diagnosen. Kanske har hon dragen fast i en mildare form. Kanske är hon en 
av dem som befinner sig på gränsen mellan autismspektrumet och ”det normala”. Trots 
ovissheten beskriver hon mötet med autism och Aspergers syndrom som att känna sig 
”hemma” för första gången (Nordgren, 2000:104). 
 
Nils har förstått att andra människor kan uppfatta honom som underlig. Han har en känsla av 
att tänka och fungera på ett annat sätt än andra, utan att få grepp om på vilket sätt och varför. 
Ibland får han en stark känsla av att se sig själv utifrån, att tappa greppet om sig själv som om 
han inte riktigt hör till omvärlden, ofta som ett resultat av stress och för många sinnesintryck 
(Nordgren 2000:24). Nils har läst mycket om Aspergers syndrom på Internet och känner igen 
sig i mycket: 
 

”Om att bli missförstådd hela tiden, men inte riktigt kunna förklara det för att 
man inte riktigt förstår hur det går till. Det handlar också om att ofta vara 
stressad av andras närvaro, och om känslan av att leva mycket i en annan – sin 
egen – värld.” (Nordgren, 2000:19) 

 
Ett konkret drag han känt igen i andras beskrivningar är behovet av att saker ska vara på ett 
visst sätt, och helst på samma sätt hela tiden. ”Pennorna ska ligga i en viss vinkel på bordet, 
saker ska göras i en viss ordning.” (Nordgren, 2000:19) 
 
Känslan av att vara annorlunda har varit jobbig att kämpa med och han har haft 
alkoholproblem och självmordstankar som följd. 
 

”Jag kände att jag inte orkade mer. Jag satt nästan och grät, jag förstod inte 
varför det var som det var. Jag kände som någon annan med Asperger beskrivit 
det: ”Världen är för ointelligent, den är för trång för mig, jag står över den. 

 32



Världen har inte det jag vill ge, varken känslomässigt eller intellektuellt.” 
(Nordgren, 2000:17) 

 
Även David beskriver en känsla av att inte vara en del av samhället och känna sig annorlunda 
(Nordgren, 2000:38). David tycker dock att det finns skillnader inte bara mellan personer med 
Aspergers syndrom och andra människor, utan också mellan olika individer med Aspergers 
syndrom. Han vet att vissa är väldigt ”regelfanatiska” medan han själv är tvärtom och känner 
ett stort motstånd och motvilja mot regler. Han menar att regelbundenhet och rutiner innebär 
en ofrihet.  

 
”Det är paradoxalt, jag blir tokig på det där! ... Tidsmässiga rutiner gör mig 
galen, att alla dagar ska se likadana ut. Men en sorts ordning vill jag ändå ha. 
Jag behöver en fast punkt varje dag, någonting att hänga upp dagen på.” 
(Nordgren, 2000:40 f) 

 
David menar att samhället har förväntningar som han inte kan leva upp till. Och även om han 
själv accepterar sin ”annorlundaskap” är det fortfarande svårt för omgivningen att förstå och 
anpassa sig till den.  
 

”Föräldrar vill i allmänhet att deras barn ska må bra. Men det kan vara svårt för 
dem att acceptera att deras barn mår bra på ett sätt som de inte förstår… De kan 
tänka att ”må bra” är detsamma som att vara ”lyckad” och göra karriär. Att jag 
faller utanför det här vanliga var svårt att ta in för mina föräldrar.”(Nordgren, 
2000:42)  

 
Sammanfattning och kommentar av känslan av att vara normal eller annorlunda: 
Aktörerna beskriver en gemensam känsla av att vara annorlunda i jämförelse med alla andra i 
omgivningen. Därför upplever också många diagnosen som något positivt, som ett svar på den 
fråga man burit på genom sin uppväxt; varför är jag så annorlunda? Diagnosen resulterar 
också i att man kan få kontakt med andra personer med samma upplevelser och erfarenheter, 
vilket många av aktörerna tycker har gett dem mycket. Det betyder mycket att få höra hemma 
någonstans och ha ett ”eget folk” där man får vara den man är utan att bli betraktad som 
konstig eller avvikande. Samtidigt är inte alla personer med Aspergers syndrom heller lika, 
utan delar bara vissa drag. Alla individer är unika vilket vissa av personerna menar att 
samhället inte tar hänsyn till (Nordgren 2000:12, 17, 19, 38, 40 f, 63, 104, Hall 2003:10, 44, 
49). 
 

5.2.2 Känslor kring att förändra sitt beteende 
 
Några av personerna tycker att det är viktigt att arbetat hårt för att förändra sitt sätt att vara 
och bli mer som andra. Kenneth beskriver till exempel att han har svårt att vara i grupp, vara i 
folksamlingar och kunna koncentrera sig på mer än en sak i taget. Ibland har han 
beslutssvårigheter och tycker att det är svårt när planer ändras. Han försöker dock alltid att 
jobba med sina svårigheter i ett behandlingsprogram, och säger att det är viktigt att göra det. I 
behandlingsprogrammet ABA arbetar Kenneth bland annat med att acceptera auktoriteter, 
hantera ilska, lydnad, att vara trevlig och organiserad (Hall, 2003:54 ff). 
 
Iris beskriver också att det krävdes ett stort arbete av henne för att bli mer ”vanlig”: 
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”När jag bestämde mig för att bli ”vanlig” förstod jag att det var så mycket jag 
inte kunde, och jag bestämde mig för att lära mig det på något sätt.” (Johansson, 
2007:276)  

 
Iris beskriver hur hon under några år gick kvällskurser i många olika ämnen (sömnad, 
stickning, virkning, vävning, lampskärmssömnad, batik, teckning, träslöjd, snideri och smide), 
samt börjar som elev på en damfrisering där hon får möjlighet att titta på i flera år innan hon 
behövde prestera något eget, vilket hon beskriver som ett idealiskt sätt för henne att lära sig på 
(Johansson, 2007:277 f). 
 
Å andra sidan beskriver några av aktörerna att det är viktigt att faktiskt få vara den man 
egentligen är, utan krav på att förändras. Nils berättar till exempel om en vän som fick höra att 
han hade tvångsföreställningar och undrade om han ville ha hjälp att bli av med dem. 
 

”Det fick mig att fundera över vad jag skulle vilja bli av med egentligen. Det här 
med tvånget är inget farligt problem, tycker jag. Men kanske vore det okej om 
Gud kunde ta bort det, men inte själva Asperger.” (Nordgren, 2000:21) 

 
Nils känner sig inte handikappad, fastän han vet att Aspergers syndrom är ett funktionshinder. 
Han ser istället Aspergers syndrom som hans sätt att fungera på, hans sätt att uppleva världen.  
 

”Själv tänker jag att om mitt Asperger försvann så tror jag inte att jag skulle ha 
någon personlighet kvar alls. Jag har haft det här sättet att uppleva världen i hela 
mitt liv. Jag vet ju inte hur det är att inte ha det. Jag skulle nog känna mig 
handikappad om jag blev av med ”handikappet”, snacka om paradox…” 
(Nordgren, 2000:22) 

 
Marie tycker att Aspergers syndrom borde ses som en typ av personlighet istället för ett 
funktionshinder:  
 

”Det växer fram en stolthet. Vi är som vi är och vill inte bli ändrade på. Precis 
som jag blir många irriterade över att andra försöker göra det hela tiden. Jag 
hoppas att vår generation kommer att visa att det inte behöver vara något 
negativt att ha en Aspergerpersonlighet, att man kan ha ett fullödigt och rikt liv.” 
(Nordgren, 2000:64) 

 
Hon är själv nöjd med sin personlighet och vill inte vara annorlunda eller låtsas vara någon 
annan. ” I förlängningen mår man dåligt av att inte få vara sig själv, och man når ändå aldrig 
ända fram, man kan inte bli en annan person. Man har rätt till sin egen personlighet, även om 
den skiljer sig från majoritetens.” (Nordgren, 2000:72) 
 
I antologin Coming out Asperger skriver Michelle Dawson att autismforskning säger mer om 
autismforskare än om autistiska personer, och är skeptisk mot all konformitet: 
 

“I need to be told that every message directed towards me as an autistic will 
inform me that my only hope is to train myself – my thoughts, my actions, my life, 
and my soul – to conform properly to the needs and expectations of non-autistics. 
And I need to be informed that I should reject all such messages while smiling at 
the bigots who emit them.” (Murray, 2006:90 f) 
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I tonåren blev Sanna utskälld av en kompis som talade om för henne hur många fel hon gjorde 
när hon umgicks med andra: ”jag var fel klädd, jag var för öppen i det jag sa, jag glodde på 
människor...” (Nordgren, 2000:103). Sanna försökte göra om sig utifrån kritiken och prövade 
nya strategier i sociala sammanhang men det var inte lätt eftersom hon inte själv förstått hur 
hon uppfattades av andra. Idag, flera årtionden senare, har hon fortfarande svårt att umgås 
med andra på det sätt som andra verkar förvänta sig (Nordgren, 2000:104). Sanna menar att 
hon inte kan eller vill förändra sig helt. När Sanna försöker förklara för sin dotter varför hon 
är som hon är tycker dottern dock att hon ”skyller på biologismen” (Nordgren, 2000:109).  
 
David har svårt för rutiner och att varje dag ser exakt likadan ut. Han blir lätt trött. Men han 
har stor kapacitet för punktinsatser. Han hoppas på att hitta rätt plats, där han kan använda det 
han kan och får vara den han är. Om personer med Aspergers syndrom säger han att det finns 
många förmågor som aldrig får komma fram, eftersom det finns allt färre platser där man 
tillåts vara ovanlig (Nordgren, 2000:32). 
 
Sammanfattning och kommentar av känslor kring att förändra sitt beteende: 
Det verkar som om det finns kluvna känslor kring att förändras hos aktörerna. Många 
beskriver Aspergers syndrom som en del av sin personlighet som inte borde behöva ändras. 
Samtidigt medger några att de har vissa problem på grund av sin diagnos vilka de ibland 
skulle vilja slippa (Murray, 2006:90 f, Nordgren 2002:32, 64 f, 103 f, Hall, 2003:54 ff). 
 
Det är tydligt att aktörerna upplever det som svårt att förändra annat än detaljer eller enstaka 
beteendemönster, kanske för att det är svårt att se sig själv vara något annat än det man alltid 
har varit. Alla människor har dessutom personlighetsdrag eller svårigheter de skulle vilja 
slippa, men personer med Aspergers syndrom får hela tiden höra att de måste förändra sina. 
Denna ”orättvisa” uppmärksamhet på ens ”brister” och press på beteendemodifikation från 
samhällets håll kan säkert skapa ett motstånd mot allt vad förändring heter.  
 
Vi har funderat kring om det kan vara så att man har olika inställning kring behovet av att 
förändras beroende på om man är vuxen eller barn. Kenneth får till exempel lära sig att han 
har svårigheter som lydnad och ilska som han bör arbeta med (Hall, 2003:54 ff). Då han är 10 
år är han fortfarande mycket formbar av sina föräldrar och sina lärare och deras förväntningar 
på honom. Om man får diagnosen som vuxen kan man tänka sig att de svårigheter man har 
upplevs som en oföränderlig del av det egna jaget i högre grad och att man kan ha ett större 
oberoende och självkänsla, som till exempel Michelle som ifrågasätter att hennes enda hopp 
skulle vara att träna sig i sådant som de normala har tillägnat sig utan ansträngning (Murray, 
2006:90 f).  
 

5.2.3 Att förstå sig själv och andra 
 
Många av personerna beskriver att de ibland har svårt att förstå andra människor. Kenneth 
(Hall, 2003:31) beskriver att han tycker att det ibland är otroligt svårt att förstå hur andra 
känner och Marie (Nordgren, 2000:68) beskriver hur hon under skoltiden tyckte att det var 
svårt att förstå sina vänner. Marie berättar till exempel att det ställer till problem att hon 
uttrycker sig bokstavligt och tolkar det andra säger på samma sätt. Det är först på senare år 
som hon har förstått att andra inte gör likadant. Det tog också tid för henne att förstå 
användningen av dolda budskap och överdrifter som hon tycker är detsamma som lögner. 
Själv har hon ett ”tvångsmässigt motstånd” mot att ljuga och tolerera andras lögner 
(Nordgren, 2000:69). Det var även svårt för Marie att förstå vännernas sociala vanor: 
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”Vi var olika i mycket. De tyckte till exempel att det var svårt att gå ut ensamma, 
eller gå på bio ensamma. Så kände inte jag: man går ut för att äta, eller går på 
bio för att man vill se filmen… Jag var rätt gammal innan jag fattade att folk 
umgås som ett slags självändamål.” (Nordgren, 2000:60) 

 
Iris beskriver också hon att hon upptäckte att andra människor höll på med något som hon inte 
var en del av. Sedan beskriver hon hur hon uppfattar det som att vi är omgivna av en 
atmosfär, som för henne är självklar men som hon så småningom förstått inte är det för andra. 
Atmosfären är ett kommunikationsfält. Den är både allmän och särskild. Om två personer vill 
ha kontakt samlar de ihop atmosfären och riktar den mot varandra, och på så sätt uppstår ett 
möte. Iris märkte att hon inte kunde göra det här när hon var ett barn, och började senare öva 
sig på det som hon såg att andra kunde. Damfriseringen där hon jobbade var en bra skola. Där 
kunde hon stå och titta på hur andra gjorde och programmerade in det så att hon sedan kunde 
uppföra sig på rätt sätt. 
 

”Från den dagen jag startade mina övningar för att ha ett kommunikationsfält 
och fick erfarenhet av att vara i någon annans atmosfär och visste hur man ska 
uppföra sig, började omgivningen betrakta mig som normal och fungerande.” 
(Johansson 2007:305) 

 
För Nils är det orden som är den viktigaste kommunikationskanalen för att förstå andra. Han 
kan uppleva att kroppsspråk och andra ordlösa signaler komplicerar den verbala 
kommunikationen. Han kan få känslan av att inte hitta fram till ”kärnan” i budskapet som förs 
fram (Nordgren, 2000:27). Därför tycker han om när andra människor pratar i klartext och är 
rakt på sak men samtidigt också har varma personligheter (Nordgren, 2000:28). Samtidigt 
som Nils kan ha svårt att tolka andra beskriver han också en slags överkänslighet, som om han 
kan ”se rakt igenom” andra: 
 

”Jag vet inte riktigt hur det fungerar, men jag tror jag är överkänslig i positiv 
mening för andra människors känslor. Människor spelar roller, de tar på sig en 
mask och den ser jag bakom. Hur mycket de än försöker maskera sig är det lätt 
för mig att demaskera dem.” (Nordgren, 2000:25 f) 

 
Detta som ligger bakom uppfattar Nils samtidigt som han ofta missar de signaler som 
personen själv vill föra över (Nordgren, 2000:26). Även David pratar om paradoxen att både 
ha svårt att förstå vad andra menar samtidigt som han har en överförmåga till samma sak. Han 
tycker att han har blivit väldigt bra på att räkna ut vad andra tänker och känner genom att 
använda intellektet och beskriver att han ibland kan räkna ut vad andra känner redan innan de 
själva har hunnit göra det. David har dock svårt med sociala artighets- och etikettsregler. Han 
menar att han heller inte bryr sig om sådant. Han har dock upplevt att bristen på förståelse för 
dessa har skapat missförstånd och pinsamma situationer (Nordgren, 2000:45). 
 
Sanna beskriver att hon har lätt att feltolka eller felbedöma andra människor och kan bli 
besviken när andra inte visar sig vara det de utgett sig för (Nordgren, 2000:116). Hon har 
ibland svårt att säga saker vid rätt tillfälle och kan uttrycka sig klumpigt. Hon är dock kritisk 
till påståendet att personer med autismtillstånd skulle ha brist på empati. För henne innebär 
empati att ”bry sig”, inte att kunna sätta sig in i vad någon annan känner. Hon beskriver att 
hon verkligen bryr sig när andra är ledsna, även om hon inte alltid berörs känslomässigt på så 
sätt att hon själv också känner sig ledsen. Hon beskriver att hon uppfattar saker med hjärnan 
istället för med känslorna (Nordgren, 2000:118 f). 
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”Jag tänker teoretiskt på något sätt. Men det betyder inte att jag inte bryr mig om 
det, eller att jag inte förstår att det känns hemskt för dem. Jag kan föreställa mig 
sorgen om det skulle gälla mig själv, om till exempel ett av mina barn dog – men 
när det inte gäller mig själv så känner jag inte känslan.” (Nordgren, 2000:119) 

 
Hon upplever inte detta som enbart negativt eftersom det medverkar till att hon håller sig lugn 
i svåra situationer och på så vis kan hjälpa och stötta andra (Nordgren, 2000:119).  
 
Genom sina erfarenheter av att kommunicera med andra både i verkligheten och via mejl 
tycker Marie att hon har utvecklat sin förmåga att förstå andra. 
 

”Jag förstår mycket mer av det här med perspektivtagande nu, att man kan ta 
andras perspektiv… Jag har börjat förstå att andra är tredimensionella, att de 
har ett känslomässigt och tankemässigt djup… Jag har förstått att jag inte alltid 
förmedlar det jag tror…I många år trodde jag att folk inte förstod mig för att de 
inte lyssnade på mig, och det irriterade mig. Det kan vara lite chockerande att 
byta perspektiv.” (Nordgren, 2000:67 f, 119)  

 
Sammanfattning och kommentar av att förstå sig själv och andra: 
Många av personerna beskriver att de blir missförstådda och feltolkade men också att de 
själva kan missförstå och feltolka andra. Flera personer beskriver hur det har skapat social 
rädsla hos dem. Några personer beskriver att de kan se bakom masken hos människor, men 
utan att uppfatta vad personen vill signalera med sin mask, och i en del fall leder det till 
problematiska situationer. De beskriver också hur de har tränat och funnit strategier för att 
kunna interagera med personer som inte har Aspergers syndrom. Man kan utveckla en 
intellektualiserande hållning till social interaktion och klarar på så sätt av att exempelvis skifta 
perspektiv från sitt eget till andras (Nordgren 2000:25 f, 27 f, 45, 60, 67 ff, 116, 118 f, 
Johansson 2007:305, Hall 2003:31).  
 

6. Analys och diskussion 
 
Här redovisas först under rubrik 6.1 en sammanfattning av resultatet som vi funnit på induktiv 
väg. Sammanfattningen görs utifrån de frågeställningar som legat till grund för uppsatsen. 
Efter denna sammanfattande resultatbeskrivning gör vi en deduktiv analys utifrån de 
teoretiska perspektiv som togs upp i kapitel 3.  Det sker under avsnittet 6.2: Sammanfattande 
multidimensionell analys.  
 

6.1 Sammanfattande resultatbeskrivning 
 
Forskningslitteraturen som behandlar autism och Aspergers syndrom rymmer flera olika 
teoretiska perspektiv. Exempelvis har det psykodynamiska perspektivet använts tidigare men i 
den senare litteratur (1997-2007) som ligger till grund för den här översikten är kognitiva och 
biologiska perspektiv de dominerande teoretiska perspektiven. Vi har därför valt att 
sammanfatta resultatet under rubrikerna kognitiv respektive biologisk forskning. I den 
sammanfattande beskrivningen av aktörernas perspektiv görs ingen sådan uppdelning. 
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6.1.1 Hur ser den teoretiska diskussionen ut i forskningslitteraturen som 
behandlar autism, med särskilt fokus på Aspergers syndrom? 
 
Kognitiv forskning 
Det kognitiva perspektivet i forskningslitteraturen kring autism och Aspergers syndrom 
innefattar ett antal återkommande centrala begrepp vilka är Theory of mind, central koherens, 
exekutiva funktioner och inlärning.  
 
Theory of mind beskrivs ur flera olika vinklar, men sammanfattningsvis kan begreppet sägas 
handla om förmågan att känna igen och förstå tankar och intentioner hos andra och på så sätt 
kunna förutsäga hur andra kommer att reagera. Den som har Aspergers syndrom känner inte 
igen/förstår inte signaler på tankar och känslor hos andra på ett sätt som motsvarar personens 
ålder (Attwood, 2006:112). Att ha brister i sin förmåga till Theory of Mind innebär alltså att 
man har problem att förstå vad andra tänker. Forskarna ger en samstämmig bild av att 
personer med Aspergers syndrom har en bristande förmåga till Theory of mind, men att de 
inte helt saknar denna förmåga, alternativt att de har en annorlunda förmåga till Theory of 
mind, genom att de sägs använda intellektet snarare än intuitiv förståelse när de tolkar signaler 
från andra (Dahlgren 2007:89, Frith 1998:29, Gillberg 2002:80 f). 
 
De exekutiva funktionerna är nödvändiga för att kunna övervaka och styra sitt beteende, 
analysera det och vid behov förändra det. Brister i de exekutiva förmågorna kan leda till 
svårigheter att tänka om, att anpassa sig till nya rutiner och situationer. Därför menar forskare 
att man genom olika behandlingsprogram kan träna personer med Aspergers syndrom att 
tänka mer flexibelt (Attwood 2006:257, Gillberg 2002 84 f). 
 
Central koherens beskrivs som förmåga att uppfatta en helhet. Personer med Aspergers 
syndrom anses fastna i detaljer på grund av bristande central koherens (Dahlgren 2007:60, 
Gillberg 2002:87).   
 
Inlärningsstilen hos personer med Aspergers syndrom anses vara särskild. Detaljer spelar en 
stor roll och att minnas och arrangera fakta på ett systematiskt sätt är centralt (Attwood, 
2006:257, Dahlgren, 2007:77).  Personer med Aspergers syndrom kan få problem när det 
ställs krav på abstrakt tänkande, generaliseringsförmåga och kognitiv flexibilitet (Prior, 
2003:297). Försämrat arbetsminne och uppmärksamhetssvårigheter kan också medverka till 
att inlärningen går långsammare för personer med Aspergers syndrom (Gillberg, 2002:84 f). 
 
Vi uppfattar att den sammanfattade bilden som kognitiv forskning ger av Aspergers syndrom 
är att det handlar om en defekt som innebär många svårigheter för den som har diagnosen. Det 
vi ser som gemensamt för de kognitiva svårigheter som beskrivs av forskarna är att de 
påverkar den sociala sfären med kommunikation och relationer med andra människor.  
Forskarnas bild är, som vi uppfattar den, att svårigheterna gör att personen med Aspergers 
syndrom har besvärligt att förstå och delta i social interaktion. De beskrivs som personer med 
problem med att vara ömsesidiga – att veta vad andra vill förmedla samt vad andra förväntar 
sig av dem i sociala situationer. Sådant som andra tar för givet och gör utan att tänka på det, 
till exempel olika insocialiserade beteendemönster som artighetsfraser, blir då svårare att 
förstå och utföra för personer med Aspergers syndrom. Det går långsammare för dem att lära 
sig dessa sociala normsystem då de inte läser av andras signaler intuitivt utan måste använda 
intellektet istället. De måste ”tänka ett extra varv” innan de förstår och det blir då svårt med 
oförberedda händelser som kräver snabba omställningar i tanken. Den bristande fallenheten 
för olika sociala förmågor som personer med Aspergers syndrom har anses dock möjliga att 
öva upp i olika kognitivt grundade behandlingsprogram. 
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Biologisk forskning 
Den övergripande bilden vi fått av den biologiska forskningen är att den växer kontinuerligt, 
men att det fortfarande finns många oklarheter (Gillberg 2002:69 f, Critcheley et al 2006, 
Gaigg & Bowler 2007). Den biologiskt inriktade forskningen ger en bild av enighet mellan 
olika forskare om att det inte går att bortse från biologiska aspekter när man talar om autism 
och Aspergers syndrom. Gillberg (2002:69) menar till exempel att det är troligt att en 
kombination av hjärnskador och gener kan förklara vissa fall av Aspergers syndrom. Vi tolkar 
Gillbergs användning av ordet ”troligt” som att han, liksom många andra forskare, betonar det 
osäkra läge som finns inom den biologiska forskningen kring autism och Aspergers syndrom. 
Den biologiska forskningen handlar idag om olika hypoteser, till exempel amygdalateorin och 
immunologiska ansatser, vilka måste undersökas ytterligare. Många forskare framhåller därför 
behovet av mer forskning kring hur biologiska aspekter påverkar autism och Aspergers 
syndrom (Gillberg 2002:69 f, Critcheley et al 2000:2203, Gaigg & Bowler 2007). 
 

6.1.2 Vilken bild av Aspergers syndrom ger personer som själva har den 
diagnosen? 
 
Den bild av syndromet som personerna med diagnosen själva ger är komplex, kanske mer 
komplex än forskarnas, eftersom varje individ har sin egen bild av vad det innebär att leva 
med syndromet. Vi fick, som tidigare nämnts, avgränsa oss till några av de teman som 
framkom vid vår meningstolkning. Nedan beskrivs de teman som kommer fram i korthet.  
 
Aktörernas bild av Aspergers syndrom 
Gemensamt för flera av personerna är att de talar om att de sedan mycket tidigt i livet haft en 
känsla av att inte vara som alla andra, att vara annorlunda (Nordgren 2000:12, Hall 2003:10).  
De flesta verkar därför tycka att det var skönt att få en diagnos, att få svar på varför man 
känner sig annorlunda. Alla individer är unika vilket vissa av personerna menar att samhället 
inte tar hänsyn till. Någon menar att det är världen som är för liten för dem, inte de som är för 
konstiga för världen. Kenneth menar i likhet med flera av de andra aktörerna att han hellre är 
annorlunda än normal. Han tycker att världen skulle vara väldigt tråkig om alla var normala 
(Hall, 2003:44,49). 
 
Aktörerna känner igen sig i andra med samma diagnos men upplever också att det finns 
olikheter dem emellan. David menar till exempel att vissa personer med Aspergers syndrom 
tycker om rutiner medan han själv blir frustrerad om alla dagar ser likadana ut (Nordgren, 
2000:40 f). 
 
Aktörerna ger också en splittrad bild av sina behov och sin vilja att förändra sig. Många 
beskriver att Aspergers syndrom i sig innebär en förklaring till vissa svårigheter. Det skapar 
en acceptans för svårigheterna. Dock skiljer sig aktörerna åt i uppfattning om hur de hanterar 
sina svårigheter. Självacceptans kan räcka. Michelle Dawson (Murray, 2006:90 f) vill till 
exempel fortsätta att vara den hon är och uppmanar andra med Aspergers syndrom att bara le 
åt det hycklande samhälle som menar att deras enda hopp är att förändra sig. Andra arbetar 
med svårigheterna för att de uppskattar att bli mer välfungerande i det samhälle de lever i, 
som Iris (Johansson, 2007:305) som lärde sig det sociala livets spelregler när hon arbetade på 
en frisersalong, eller som Kenneth (Hall 2003:54 ff) när han gläds åt sina framsteg i sitt arbete 
med sin ilska. 
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Aktörerna ger på olika sätt en bild av att deras känsloliv ser annorlunda ut än andra 
människors. Sanna beskriver till exempel att hon har lätt att feltolka eller felbedöma andra 
människor och att hon har svårt att säga saker vid rätt tillfälle (Nordgren, 2000:116).  
Flera säger att de använder intellektet för att räkna ut vad andra känner, och att de därmed inte 
”känner” om någon är ledsen, men att de kan förstå att någon är ledsen och bry sig utan att 
beröras känslomässigt. David (Nordgren, 2000:45) tycker att han har blivit väldigt bra på att 
räkna ut vad andra tänker och känner genom att använda intellektet och beskriver att han 
ibland kan räkna ut vad andra känner redan innan de själva har hunnit göra det. Nils har svårt 
att tolka andra samtidigt som han har en slags överkänslighet, som om han kan ”se rakt 
igenom” andra (Nordgren, 2000: 25 f). Överkänslighet för känslor skulle kunna bero på att 
personerna har en väl utvecklad förmåga att intellektuellt tolka andra, samtidigt som de har en 
mindre utvecklad förmåga att förstå skämt, ironier och bakomliggande meningar. Vi tänker 
oss att den här paradoxen kan bero på att aktörerna har kompenserat sin annorlunda 
perception av känslor med att utveckla en hög intellektuell förståelse. 
  
Vi upplever att aktörerna i relativt stor mån bekräftar forskarnas syn på det kognitiva 
perspektivet. Aktörerna i vår studie menar till exempel, liksom de kognitiva forskarna, att 
deras sätt att tänka skiljer sig från andras. Aktörernas utsagor ger bland annat stöd åt det 
centrala kognitiva begreppet Theory of mind eftersom många av dem beskriver att de har 
vissa svårigheter med att ”läsa av” andra människor (Nordgren, 2000:45, 116, 118). 
 
Efter denna sammanfattande resultatbeskrivning där vi på induktiv väg har undersökt 
materialet närmare ska vi nu gå över till vår deduktiva analys.  
  

6.2 Sammanfattande multidimensionell analys 
 
Vi avser i denna avslutande analys att diskutera Aspergers syndrom med fokus på individens 
möjligheter att förändras sedan man har fått diagnosen. De teoretiska perspektiv som binds 
samman är kognitivt, biologiskt och socialkonstruktivism.  
 
Vi tror att en multidimensionell analys är nödvändig eftersom fenomenet Aspergers syndrom 
är så komplext. Det är visserligen möjligt att finna stöd i litteraturen för att se de biologiska 
och kognitiva perspektiven på autism och Aspergers syndrom som åtskilda. Det rent 
biologiska perspektivet anser då att autism har sin grund i en förändrad biologi. Det är en 
irreparabel skada som i grunden är oföränderlig men som kan lindras med pedagogiska 
metoder (Kristiansen, 2000:195). Ett rent kognitivt perspektiv anser å andra sidan att 
förändring av en persons sätt att tänka och bete sig är möjlig, då felaktiga kognitiva scheman 
kan bytas ut till mer fungerande (Friedman & Schustack 2003: 237, Payne 1997:164). Dock 
tycker vi att det finns fler överensstämmelser än skillnader mellan de två perspektiven. 
Exempelvis tar båda perspektiven upp det annorlunda förhållningssättet personer med 
Aspergers syndrom har i det sociala livet. Vi tycker oss se att de båda perspektiven 
kompletterar varandra och i viss mån beskriver två sidor av samma mynt. Det är därför vi 
förespråkar en multidimensionell syn på Aspergers syndrom där man ser till både kognitiva 
och biologiska aspekter, och detta verkar också vara den generella uppfattningen hos många 
forskare. Frith (1998:26) menar till exempel att kognitiva svårigheter finns samtidigt som de 
kan vara orsakade av medfödda störningar. På liknande sätt kan man kombinera kognitiv eller 
biologisk teori med socialkonstruktivism.  
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6.2.1 Multidimensionell analys av möjligheten att förändras. Integrerat kognitivt 
och socialkonstruktivistiskt perspektiv. 
 
Den kognitiva forskningen ser människan som ett subjekt med möjlighet att förändra och 
styra sitt tänkande. Piaget utvecklade en teori om hur kognitiva strukturer, eller scheman, hela 
tiden bygger vidare på tidigare utvecklade scheman. Individens aktiverade scheman avgör 
mycket kring dennes förväntningar och handlingar i olika situationer (Friedman & Schustack, 
2003: 237). Sådana scheman kan förändras (hos till exempel personer som har Asperger-
diagnos) genom att man arbetar med behandling på inlärningsteoretisk grund, som är inriktad 
på sådant som leder till konsekventa beteendeförändringar. Det syftar till att lära individer att 
reagera på ett lämpligare sätt i sociala situationer, vilket ska öka deras möjligheter för ett rikt 
och lyckligt liv (Payne 1997:164).  
 
Vi anser att det kognitiva perspektivet på så sätt förmedlar en optimistisk bild av möjligheten 
att förändras då det menar att individer med Aspergers syndrom kan ändra sina inadekvata 
scheman, vilket gör att de kan anpassa sig till, samt fungera bättre i sin omgivning. Samtidigt 
ser vi hur denna optimistiska bild utgör en social konstruktion som tycks innebära att 
individen kan och därmed också bör förändras. 
 
Vi funderar därför över konsekvenserna av en sådan social konstruktion. Om en person med 
Aspergers syndrom kan förändras men ändå väljer att inte göra det innebär det då, enligt det 
kognitiva perspektivet, att den personen inte har möjlighet till rikt och lyckligt liv? Vi anser 
att detta synsätt i så fall ger en värderande syn på det liv som vissa personer med Aspergers 
syndrom väljer att leva. En av aktörerna, Sanna, menar dessutom att hon har försökt ändra sig 
men att det inte går (Nordgren, 2000:104). Detta kan varken det kognitiva eller 
socialkonstruktionistiska synsättet förklara och här tror vi att man kanske därför också måste 
se till den biologiska aspekten, vilket vi återkommer till under nästa rubrik. 
 
Genom den kognitiva forskningen tycker vi oss alltså se hur det konstrueras ett ideal som 
innebär att personer med Aspergers syndrom ska förändra sitt tänkande, till exempel sin 
förmåga till Theory of mind, för att bättre passa in i samhället med ett ”lämpligt” beteende. 
Det tror vi beror på att samtliga forskare ser det som sin uppgift att beskriva en störning och 
att deras forskningsresultat därmed konstruerar en bild av Aspergers syndrom som främst en 
kognitiv eller biologisk defekt. Det betyder att den framträdande bilden av Aspergers syndrom 
som finns i forskningslitteraturen blir en bild av personer med Aspergers syndrom som 
funktionshindrade och därmed annorlunda eller onormala, jämfört med så kallade 
normalfungerande. 
 
Vi tror dock att det i vissa lägen kan vara så att det som av forskarna anses vara en kognitiv 
brist istället faktiskt kan vara en tillgång. I en del situationer kan det kognitiva schema som en 
person med Aspergers syndrom har vara till stor hjälp. Till exempel beskriver Sanna hur hon 
vid krisartade händelser kan behålla lugnet bättre än andra, något hon tror beror på hennes 
annorlunda sätt att tänka (Nordgren, 2000:19). Hennes sätt att reagera tycker vi kan ses som 
adekvat i situationen och borde då också kunna konstrueras så. Vi tror att samhällets 
konstruktioner av vad som är ”lämpligt” tänkande i vissa fall leder till att avvikande kognitiva 
scheman verkar inadekvata trots att de lika gärna skulle kunna ses som adekvata.  
 
Genom hur aktörerna som vi har citerat beskriver sig själva konstrueras en annan, friare bild 
av Aspergers syndrom än vad som är fallet i forskningslitteraturen. Personerna med Aspergers 
syndrom ser sig inte alltid som ett problem som behöver fixas. Deras uttalanden ger en bild av 
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att de ser sig själva med stolthet. De har försonat sig med det ”annorlundaskap” som gett dem 
diagnosen Aspergers syndrom och har i vissa fall blivit starkare av detta.  
 

” I förlängningen mår man dåligt av att inte få vara sig själv, och man når ändå 
aldrig ända fram, man kan inte bli en annan person. Man har rätt till sin egen 
personlighet, även om den skiljer sig från majoritetens” (Nordgren, 2000:72).  

 
Individerna med Aspergers syndrom får dock svårt att värja sig från samhällets bild och är 
medvetna om dess konstruktion av dem som onormala. De blir onormala utifrån en kontext; 
ett specifikt samhälle eller kultur. I en annan samhällskontext där kraven på sociala funktioner 
inte är lika höga skulle diagnosen Aspergers syndrom kanske inte vara lika utbredd.  
 
Genom att aktörerna lyfter fram sitt ”annorlundaskap” som en styrka kan aktörerna dock 
ifrågasätta varför de måste ändras (Nordgren, 2000:72). Det blir tydligt att samhället ställer 
krav på dem att ändras just för att de har en diagnos: ”normala” människors har också 
svårigheter men dessa är inte i fokus för förändring i samma grad. Diagnosen innebär 
följaktligen att man blir sedd och konstruerad först och främst utifrån sin diagnos, inte som en 
hel unik person. Vi ser tyvärr att den sociala konstruktionen idag främst är inriktad på att 
personer som fått diagnosen Aspergers syndrom och andra neuropsykiatriska diagnoser ses 
som avvikelser som bör behandlas, och mindre på den andra möjliga konstruktionen av 
personer med Aspergers syndrom, nämligen den icke-värderande konstruktionen av 
individerna som personlighetsvarianter. 
 

6.2.2 Multidimensionell analys av individens ansvar för möjligheten att 
förändras. Kognitivt och biologiskt perspektiv. 
 
Något som Payne (1997:191) ser som en fördel med ett kognitivt synsätt är att man kan skilja 
på person och uppförande, så att det inte är personen i sig som är fel eller onormal, utan 
istället sättet att tänka eller agera som är onormalt. Dock frågar vi oss om en sådan distinktion 
alltid utgör någon skillnad för de personer som har Aspergers syndrom. Även om man 
försöker skilja på personen och de tankar som personen har, som Payne argumenterar för, så 
tror vi att distinktionen är svår att acceptera för den person som får höra att hela dennes 
tankesätt och beteende är ”olämpligt”. Vi tror att även krav på att förändra sitt tänkande eller 
beteende många gånger kan leda till en upplevelse av att inte vara accepterad för den man 
faktiskt är. Den enskilda personen förväntas också enligt det kognitiva perspektivet ta ansvar 
för att förändra sin tanke. Det kan uppfattas som normativt, kravfyllt och lägga för mycket 
ansvar på individen. Några av de självbiografiska texter vi har tagit del av ger en bild av 
individer med Aspergers syndrom som mår bra av, och önskar fortsätta med, sitt avvikande 
beteende istället för att ”spela normala” (Nordgren, 2000:22, 64, 72 ). Dessa kan känna att de 
skuldbeläggs och gör fel enligt det kognitiva perspektivet. 
 
Vi anser också att det kognitiva synsättet ibland underbetonar de biologiskt givna 
förutsättningarna. För att få balans kan man därför komplettera det kognitiva synsättet med ett 
biologiskt perspektiv. Ur ett rent biologiskt perspektiv kan inte människan hållas ansvarig för 
sina medfödda eller på annat sätt förvärvade skador eller brister. (Gillberg 2002:47) menar till 
exempel att det aldrig kommer att finnas ett botemedel som helt och hållet kommer att få 
autism och Aspergers syndrom att försvinna. Vi tror därför att det biologiska perspektivet kan 
ge en förklaring till de personer som försökt ”spela normala” men inte lyckats eller känt sig 
bekväma med det (Nordgren, 2000:72). Vi tror att det kan vara skönt för individen att ha en 
konkret biologisk orsak till sina svårigheter för att slippa att skuldbeläggas. Vi anser att fokus 
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med det biologiska synsättet inte ligger på att individer kan eller ska förändra sitt tänkande 
eller beteende, utan att man ska ta hänsyn till att människor har sina olika biologiska 
förutsättningar. Å andra sidan anser vi att de biologiska orsakerna inte får bli någonting man 
som aktör använder sig av för att frånsäga sig ansvaret för sina handlingar. Toates (1998:58) 
tar upp frågan om agens: vi kan påverka omgivningen genom att fatta beslut och göra val, 
men dessa val är samtidigt beroende av förutsättningarna i omgivningen. När aktören Sanna 
(Nordgren, 2000:109) i dotterns ögon till exempel skyller på sin ”biologism” riskerar hon att 
frånsäga sig agens, sin möjlighet att göra egna val. En annan invändning mot det biologiska 
perspektivet är också att det riskerar att ge en alltför mörk bild av individen med diagnos som 
i grunden obotlig, då skadorna ses som en oundviklig del av individens biologi. 
  

6.2.3 Slutord 
 
Vi ville vi ha en multidimensionell analys av Aspergers syndrom för att undvika att något av 
perspektiven fick alltför stort utrymme. Även om kognitiv och biologisk teoribildning ibland 
framställs som renodlade i litteraturen tror vi inte att de är oförenliga. Det multidimensionella 
angreppssättet är dessutom något som berörs i forskarlitteraturen kring Aspergers syndrom. 
Ett annat exempel på en multidimensionell syn är det sociobiologiska perspektivet som 
betonar de biologiska faktorernas samspel med omgivningen (Toates, 1998:46). Enligt det 
sociobiologiska perspektivet kan Aspergers syndrom ses vara ett fenomen som påverkas av 
flera olika faktorer som arv, miljö, kultur och natur utan inbördes gradering. Vi föredrar det 
sociobiologiska synsättet framför ett rent biologiskt eftersom det öppnar för en 
multidimensionell syn som kan kombinera kognitiva, biologiska och miljö- och kulturmässiga 
aspekter.  
 
Sammanfattningsvis hoppas vi att vår multidimensionella analys av Aspergers syndrom har 
belyst komplexiteten i diagnosen ytterligare. Det kognitiva perspektivet kan bidra med att se 
personer med Aspergers syndrom som individer med möjlighet att förändra de tankar som de 
vill förändra, medan det biologiska perspektivet ger en motvikt genom att betona att de 
förutsättningar man har trots allt till en del är biologiskt givna. Det biologiska synsättet anger 
att det trots allt finns gränser för hur mycket man kan förändras. Det socialkonstruktivistiska 
perspektivet bidrar med en förståelse för hur olika teoretiska perspektiv får praktiska sociala 
konsekvenser i samhället. 
 

6.3 Metoddiskussion 
 
Då detta är en selektiv kunskapsöversikt innebär det att alla aspekter av det valda 
problemområdet inte har kunnat täckas in. Studien har begränsats till att närmare diskutera 
Aspergers syndrom utifrån de teoretiska kognitiva och biologiska forskarperspektiven samt 
utifrån hur de som själva har diagnosen upplever Aspergers syndrom. För att få en mer 
allomfattande och nyanserad översikt kunde vi ha gått in på fler teoretiska perspektiv på 
Aspergers syndrom, som exempelvis psykodynamiskt synsätt, eller fördjupat oss ännu mer i 
aktörsperspektivet genom att lyfta fram fler teman eller inkluderat behandlares eller anhörigas 
perspektiv. 
  
Det faktum att vi endast använt oss av skriftligt material och på så sätt inte kunnat påverka de 
forskare och aktörer som uttalar sig i vår studie kan medverka till en god reliabilitet. Å andra 
sidan kan en begränsning i metoden vara att en tolkning av sekundär art har gjorts då vi 
använt oss av redan skrivet material som i vissa fall blivit tolkat av de författare som 
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formulerat den ursprungliga texten. Vi har dock försökt att undvika detta genom att prioritera 
direkta citat från aktörer framför utsagor som blivit omformulerade eller tolkade genom 
författaren till studien. 
 
En felkälla kan vara att vi har missat någon värdefull studie eller att vi kunde ha valt andra 
viktiga teman. Vi ser till exempel att vi har valt att utgå i största del från publicerad 
forskningslitteratur i form av böcker, och att de träffar vi fått genom olika sökningar i 
databaser har blivit en sekundär källa till underlag för översikten. Detta kan bidra till att vi 
inte får med den allra nyaste forskningen. Vi har dock valt böcker som publicerats de senaste 
åren och på så sätt ändå försökt skapa en uppdaterad kunskapsöversikt. Anledningen till att vi 
inte valde att fokusera på de forskningsrapporter som framkom genom sökningar i 
databaserna är att vi ofta upplevde dessa som smala och nischade på någon specifik detalj, till 
exempel handlade många studier om ätstörningar i samband med autism och Aspergers 
syndrom. Böckerna som slutligen valdes som primärdokument gav en bredare och mer allmän 
bild av diagnosen, vilket vi tyckte var viktigare information att grunda vår undersökning på än 
den smalare information som fanns att hämta i databaserna.   
 
Vi upptäckte att det fanns för många olika spår inom den biologiska forskningen kring 
Aspergers syndrom och att resultaten inom dessa var allt för preliminära för att lägga 
översiktens huvudsakliga tonvikt på dessa. Den kognitiva forskningen tycker vi är mer 
samstämmig och resultaten från den delen av uppsatsen blir därför skarpare. Det är också 
troligt att vår större förförståelse och förkunskap kring det kognitiva perspektivet medverkade 
till denna bristande jämvikt.  
 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 
 
Många forskare är ense om är att det inte går att bortse från biologiska aspekter när man talar 
om autism och Aspergers syndrom, men har samtidigt många förslag på hur personer med 
Aspergers syndrom ska förbättra sitt beteende så att de blir mer välfungerande enligt rådande 
normsystem. Det kan till exempel ske med hjälp av kognitiva behandlingsprogram.  
 
· Det vore därför intressant att se en forskning som undersöker hur förändrad kognition 
eventuellt påverkar biologin hos personer med Aspergers syndrom, för att se hur definitiv 
diagnosen är. Kanske visar det sig att den kan förändras över tid, när personen utvecklas. 
Forskning som undersöker om och på vilka sätt personerna med Aspergers syndroms 
annorlunda kognitionsförmåga kan vara samhället till nytta är ett annat möjligt 
forskningsområde.  
 
· Vi tror också att en fortsatt multidimensionell forskning behövs, där olika deltagare, till 
exempel kognitivt respektive biologiskt inriktade forskare, personer med Aspergers syndrom, 
anhöriga och även allmänheten kommer till tals, till exempel genom narrativ forskning. Vi 
tror att sådan forskning är nödvändig för att ytterligare öka kunskapen kring Aspergers 
syndrom. Vi anser att det är av vikt att fortsätta kartlägga och systematisera vad personer som 
själva har syndromet har att tillägga, bland annat för att behandlingsformer och tester ska bli 
så klokt utformade som möjligt i framtiden. 
 
· Den psykodynamiskt inriktade forskningen verkar vara satt på undantag för närvarande, men 
kanhända har den något att tillföra vad gäller den yttre miljöns påverkan på biologin, som ju 
var Aspergers hypotes från första början. 
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Bilaga 
 
”Sally och Anne-testet” 

 

 
Källa: Frith, 2003:82 

 
När testet ”Sally och Anne” används för att undersöka en persons förmåga till Theory of mind  
får Sally och Anne ofta representeras av två dockor. Med hjälp av dockorna spelar man upp 
scenen som presenteras i bilden ovan och därefter ställs frågan: ”Var kommer Sally att leta 
efter sin kula?”  (Kristiansen, 2000:123). Svaret på denna fråga är förstås ”i korgen”, det är ju 
där Sally har lagt sin kula och hon har inte sett att Anne har flyttat över den till lådan. Hon har 
därför goda skäl att anta att kulan fortfarande ligger kvar där hon lade den. För att svara rätt 
på frågan måste man alltså kunna ta Sallys mentala perspektiv utan att låta sig påverkas av de 
faktiska förhållandena och sin egen kunskap om situationen. Personer med bristande förmåga 
till Theory of mind förstår dock ofta inte skillnaden mellan dockornas kunskap och sin egen 
kunskap, och har därmed svårt att helt ta någon annans perspektiv. På grund av detta kan de 
svara att Sally kommer att leta i lådan eftersom de själva vet att det är där kulan faktiskt ligger 
(Baron-Cohen, 1999:70 f). 
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