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Abstract 

The purpose of this study was to investigate and analyse the consequences of being diagnosed 

with Asperger syndrome during adulthood. My ambition was to investigate the participants’ 

perspective on how the diagnosis affected their lives and relationships with their partners. To 

answer the purpose three questions were formulated: (1) How did the participants experience 

being diagnosed with Asperger syndrome? (2) What have the diagnosis meant to the 

participants’ self-image and self understanding? (3) Have the diagnosis influenced the 

participants’ understanding of their partners and have the diagnosis influenced the partners’ 

understanding of the participants? The study is based on qualitative interviews with two men 

and two women living in Stockholm, Sweden. The theoretical framework is Symbolic 

interactionism and Goffmans Stigma concept. The results show that the participants found the 

diagnosis positive because it provided an explanation and understanding of the difficulties 

they had experienced. In extension, the majority of the participants experienced a more 

positive self-image and a better understanding between themselves and their partners. 

Negative experiences were reported as well, mainly chock, bitterness and grief.  

 

 

 

Key words: Asperger syndrome, diagnosis, adult, experience, self-image, love relation 

Nyckelord: Asperger syndrom, diagnos, vuxen, upplevelse, självbild, kärleksrelation 

Antal ord: 16 941 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

Innehåll 

1. Inledning ................................................................................................................................. 6 

1.1 Syfte och frågeställningar ................................................................................................. 7 

1.2 Avgränsningar .................................................................................................................. 7 

1.3 Begreppsdefinition ............................................................................................................ 7 

2. Kunskapsläge ......................................................................................................................... 7 

2.1 Litteratursökning .............................................................................................................. 7 

2.2 Bakgrund Asperger Syndrom ........................................................................................... 8 

2.3 Tidigare forskning ............................................................................................................ 9 

2.3.1 Diagnos och självbild ................................................................................................ 9 

2.3.2 Kärleksrelationer ..................................................................................................... 10 

2.3.3 Sammanfattning ....................................................................................................... 11 

3. Teoretiska perspektiv ........................................................................................................... 11 

3.1 Introduktion .................................................................................................................... 11 

3.2 Symbolisk interaktionism ............................................................................................... 11 

3.3 Stigma ............................................................................................................................. 13 

4. Metod ................................................................................................................................... 14 

4.1 Metodval ......................................................................................................................... 14 

4.2 Urval ............................................................................................................................... 15 

4.3 Halvstrukturerad intervjuguide ....................................................................................... 15 

4.4 Intervjusituationen .......................................................................................................... 16 

4.5 Utskrift ............................................................................................................................ 16 

4.6 Analys ............................................................................................................................. 17 

4.7 Validitet .......................................................................................................................... 17 

4.8 Reliabilitet ...................................................................................................................... 18 

4.9 Generaliserbarhet ............................................................................................................ 19 

4.10 Forskningsetiska överväganden .................................................................................... 19 



iv 
 

5. Resultat och Analys .............................................................................................................. 20 

5.1 Presentation av intervjupersoner .................................................................................... 20 

5.2 Resultat: Upplevelse av diagnos ..................................................................................... 21 

5.2.1 Hur det var innan diagnos ....................................................................................... 21 

5.2.2 Varför diagnos ......................................................................................................... 21 

5.2.3 Reaktion ................................................................................................................... 22 

5.2.4 Följder av diagnos ................................................................................................... 23 

5.3 Teoretisk analys: Upplevelse av diagnos ........................................................................ 24 

5.4 Resultat kopplat till tidigare forskning: Upplevelse av diagnos ..................................... 25 

5.5 Resultat: Självbild ........................................................................................................... 26 

5.5.1 Att träffa andra med AS ........................................................................................... 27 

5.5.2 Berätta för andra om diagnosen .............................................................................. 28 

5.5.3 Handikapp ................................................................................................................ 28 

5.6 Teoretisk analys: Självbild ............................................................................................. 28 

5.7 Resultat kopplat till tidigare forskning: Självbild ........................................................... 30 

5.8 Resultat: Kärleksrelation ................................................................................................ 31 

5.8.1 Funktionsnedsättningens påverkan på relationen ................................................... 31 

5.8.2 Diagnosens påverkan på relationen ........................................................................ 32 

5.9 Teoretisk analys: Kärleksrelation ................................................................................... 33 

5.10 Resultat kopplat till tidigare forskning: Kärleksrelation .............................................. 34 

6. Diskussion ............................................................................................................................ 35 

6.1 Resultat och reflektion .................................................................................................... 35 

6.1.1 Upplevelse av diagnos ............................................................................................. 36 

6.1.2 Självbild ................................................................................................................... 36 

6.1.3 Kärleksrelation ........................................................................................................ 37 

6.1.4 Reflektioner .............................................................................................................. 37 

6.2 Metoddiskussion ............................................................................................................. 38 



v 
 

6.3 Förslag till vidare forskning ........................................................................................... 38 

Referenser ................................................................................................................................. 40 

Bilaga 1 .................................................................................................................................... 43 

Bilaga 2 .................................................................................................................................... 44 

Bilaga 3 .................................................................................................................................... 46 

Bilaga 4 .................................................................................................................................... 47 

Bilaga 5 .................................................................................................................................... 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

1. Inledning  

Personer med Asperger syndrom
1
 har ofta nedsatt förmåga till social interaktion. Då AS är ett 

dolt funktionshinder och individerna ofta har god intellektuell förmåga och kan vara 

normalfungerande i många avseenden är omgivningens förståelse för funktionsnedsättningen 

ofta liten. I sociala sammanhang ställs ofta krav på personer med AS som leder till att de blir 

missförstådda (Attwood, 2011; Gillberg, 1999).  

AS är ingen sjukdom utan en personlighetsvariant och personer med AS utgör en heterogen 

skara med olika egenskaper. Det är en spektrumstörning som kan variera från mild till 

allvarlig (Attwood, 2011; Gillberg, 1999; Lorant, under tryckning). Då diagnosen AS är 

relativt ny får många den först som vuxna (Punshon, Skirrow & Murphy, 2009). Sedan 

diagnosen AS kom på 1990-talet har tillströmningen av remisser för diagnostisk utredning 

samt studier inriktade på personer med AS ökat (Attwood, 2011). Antalet studier som söker 

beskriva personernas egna upplevelser är dock fortfarande få. Fokus i studierna ligger ofta på 

kliniska aspekter av syndromet (Larsson Abbad, 2007). Jag har även funnit att studier oftast är 

gjorda på barn, medan vuxna hamnat i skymundan trots att det blivit allt vanligare att få 

diagnosen som vuxen.  

Begreppet diagnos kommer från grekiskans diagnosis: lära känna. Syftet med diagnos är 

således att lära känna, få kunskap, och diagnostik och diagnos är hjälpmedel för förståelse och 

behandling. Vad en diagnos betyder för individen beror på hur den påverkar självbild och 

självkänsla (Brattberg, 1999). AS-diagnosen kan leda till att en individ som hela livet känt sig 

missförstådd bättre förstår sig själv samt till förändring av omgivningens förståelse för 

individens problematik. Diagnosen kan även leda till tillhörighet då individen kan identifiera 

sig med andra som delar dennes egenskaper (Attwood, 2011).  

Det är viktigt att skilja mellan att ha en diagnos och att vara en diagnos. Om diagnosen blir en 

stor del av identiteten finns risk att individen blir bemött som en diagnos och till att andra 

förstärker diagnosidentiteten. Diagnosen kan då bidra till problem som t.ex. stigmatisering 

istället för att genom förståelse ge stöd och hjälp (Brattberg, 1999). 

AS beskrivs av forskare som ett relationsproblem. Då personer med AS ofta har svårigheter 

att känna igen och förstå andras tankar, uppfattningar och avsikter och utifrån det förstå 

andras beteenden kan de ha svårt att förmedla empati. Detta kan påverka möjligheter för 

personer med AS att ingå och upprätthålla kärleksrelationer (Aston, 2003; Attwood; 2011, 

Lorant, under tryckning).  

Ambitionen med min studie är, mot bakgrund av ovan, att skildra vad personer med AS själva 

har för upplevelse, tankar och idéer kring att diagnostiseras i vuxen ålder samt hur denna 

diagnos påverkat deras kärleksrelationer.  

                                                           
1
 Fortsättningsvis kommer jag förkorta Asperger syndrom med AS. För närmare beskrivning av AS se under 

rubriken Bakgrund Asperger syndrom 
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1.1 Syfte och frågeställningar  

Studiens syfte är att undersöka och analysera vilken betydelse diagnosen Asperger syndrom 

haft för personer som fått diagnosen i vuxen ålder. Ambitionen är att undersöka de enskilda 

individernas perspektiv på hur diagnosen påverkat deras livssituation och förhållande till sin 

partner.  

Frågeställningar: 

 Hur upplever respondenterna att ha fått diagnosen Asperger syndrom?  

 Vad har diagnosen betytt för respondenternas självbild och självförståelse? 

 Hur upplever respondenterna att diagnosen påverkat deras förståelse för sin partner 

och upplever respondenterna att partnerns förståelse för dem påverkats efter 

diagnosen?  

1.2 Avgränsningar 

Attwood (2011) skriver att AS kan yttra sig olika hos flickor och pojkar. Jag har dock 

medvetet valt bort att ha ett könsperspektiv i studien då detta inte varit mitt huvudintresse. 

Vissa av deltagarna har vidare dubbeldiagnoser. Jag har inte heller problematiserat kring detta 

då mitt syfte var att fokusera på AS. 

1.3 Begreppsdefinition 

Kärleksrelation. Här avses en hetero- eller homosexuell kärleksrelation där parterna inte 

behöver bo tillsammans. 

Självbild. Larsson Abbad (2007) skriver att begreppet kan beskrivas som en medvetenhet om 

den egna personligheten, om hur personens liv och erfarenheter har påverkat denne. Självbild 

används i min studie som synonymt med Larsson Abbads (2007) beskrivning av begreppet.  

Vuxen ålder. Här avses myndighetsålder, d.v.s. ålder från18 år och uppåt. 

 

2. Kunskapsläge 

I detta kapitel redogörs inledningsvis för hur min litteratursökning kring AS gått till. Under 

rubriken Bakgrund Asperger syndrom ges därefter en kort historik om AS, beskrivs vad som 

karaktäriserar funktionsnedsättningen och vilka diagnostiska modeller som finns. Slutligen 

redogörs för tidigare forskning som är av betydelse för min studie. 

2.1 Litteratursökning  

För insamling av litteratur, forskning och information om ämnet har breda sökningar och 

sökningar avgränsade till avhandlingar och vetenskapliga artiklar gjorts. Sökningarna har 

gjorts i nationella och internationella forskningsdatabaser. Datasökningarna har sorterats efter 

”relevans” och ”nyast först”.  
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Sökningen har genomförts i databaserna: Academic Search Premier, Diva, EBSCO Multiple 

database Search, ERIC, Google Scholar, LIBRIS, ProQuest - Social Sciences Subject Area, 

PsycINFO(ProQuest). 

Använda sökord för forskning om: 

 Vuxna AS-personer och diagnos: asperger* AND diagnos*; asperger* AND 

diagnos*AND vuxen/adult. 

 AS-personers självbild och diagnos: asperger* AND självbild/self-image; asperger* 

AND självbild/self-image AND vuxen/adult. 

 Personer med AS i parrelation: asperger* AND partner*; asperger* AND spouse* OR 

partner*; asperger* AND social skill*; asperger* AND vuxen/adult AND 

familj/family. 

Jag har trots personlig hjälp av bibliotekarie på Stockholms universitet haft svårt att med hjälp 

av mina sökord vid databassökningarna hitta relevant material för mitt syfte. Största källan 

har därför referenshänvisningar i funnen litteratur, artiklar och forskning utgjort.  

2.2 Bakgrund Asperger Syndrom 

Diagnosen AS grundar sig i beskrivningar den österrikiske barnläkaren Hans Asperger 1944 

gjorde av en grupp barn som hade problem med social förståelse, ömsesidig kommunikation 

samt speciella intressemönster (Attwood, 2011). Det var dock först i samband med att den 

engelska psykiatern Lorna Wing uppmärksammade Aspergers arbete 1981 som begreppet AS 

föreslogs som egen diagnos. Första uppsättningen diagnoskriterier formulerades av Gillberg 

och Gillberg 1988/1989 men först på 1990-talet fastställdes den första internationellt 

accepterade definitionen (Cederlund, Hagberg, Billstedt, Gillberg & Gillberg, 2008). 

AS är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inom gruppen autismspektrumstörningar 

(ASD). AS är en personlighetsvariant och individerna som fått diagnosen utgör en heterogen 

grupp. Det är ingen behandlingsbar sjukdom och prognos för utvecklingen går inte att ställa 

(Gillberg, 1999; Punshon et al., 2009). Forskning visar att AS sannolikt är genetiskt betingat 

och beror på att kopplingsschemat i hjärnan fungerar annorlunda än hos personer utan 

diagnosen. Osäkerhet råder dock och säkert svar till orsaken till AS kan inte ges. Social 

påverkan anses ha liten eller ingen betydelse för uppkomsten av AS, men kan spela roll 

gällande framtida prognos (Attwood, 2011; Gillberg, 1997). 

Individer med AS är vanligen normal- till väl-/högbegåvade och har normal språklig förmåga. 

AS karaktäriseras främst av bristande förmåga till socialt samspel och svårigheter med såväl 

verbal som ickeverbal kommunikation men även av begränsat och stereotypt mönster i 

beteenden, intressen och aktiviteter (Attwood, 2011; Gillberg, 1999). För att diagnosen AS 

ska ställas krävs att de beskrivna svårigheterna betydligt påverkar individens sociala förmåga 

eller andra viktiga avseenden i individens vardag (Baron-Cohen, Wheelwright, Robinson & 

Woodbury-Smith, 2005). Individer med AS har ofta ett flertal starka sidor som kan 
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kompensera för svårigheterna och kartläggning av såväl starka som svaga sidor vid 

diagnostisering är centralt (Gillberg, 1997). 

Koncensus kring vilken diagnostisk modell som bäst diagnostiserar AS finns inte. 

Diagnostisering sker idag främst utifrån DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders) och ICD-10 (The International Statistical Classification of Diseases and 

Related Health Problems) diagnoskriterier (se bilaga 1och 2). Dessa diagnoskriterier har dock 

ifrågasatts bl.a. då de ses som ospecifika, och de svårigheter personer med AS visar är så 

varierande att diagnos kan vara svår att ställa. Alternativ är Gillberg och Gillbergs 

diagnoskriterier (se bilaga 3) vilka överensstämmer bättre med Aspergers beskrivning av AS 

(Larsson Abbad, 2007). Diagnostiseringsinstrumenten är konstruerade för diagnostisering av 

barn men allt fler vuxna diagnostiseras utifrån dessa kriterier trots att det nu finns 

diagnostiseringsinstrument för vuxna (Baron-Cohen et al., 2005). 

2.3 Tidigare forskning 

2.3.1 Diagnos och självbild 

Ingen studie har undersökt hur många som diagnostiserats med AS i vuxen ålder varför 

uppgifter om antal vuxna som fått diagnosen saknas (Larsson Abbad, 2007). 

Flera studier visar på negativa konsekvenser av att inte få diagnosen förrän i vuxen ålder. 

Många av personerna har försökt passa in i samhällets krav, och brist på diagnos har för 

många lett till psykisk ohälsa, felbehandlingar och att individen känt sig missförstådd. Tidig 

diagnos kan innebära att personen klarar sig bra i vuxenlivet och är nyckeln till att få tillgång 

till lämpligt stöd och hjälp (Barnard, Harvey, Potter & Prior, 2001; Howlin, 2000; Larsson 

Abbad 2007).  

Larsson Abbad (2007) har skrivit en svensk avhandling med syftet att öka kunskapen och 

förståelsen för personer med AS genom att försöka fånga deras egna perspektiv på sin 

livssituation. Hon har med kvalitativa intervjuer studerat hur deltagarna upplever att ha fått 

diagnosen, vilka konsekvenser diagnosen haft samt hur den påverkat självbild, upplevelser av 

normalitet och möjlighet till nära relationer. Materialet har tolkats utifrån 

handikappvetenskapliga och ekologiska systemteorimodeller. Resultat av betydelse för min 

studie, visar att diagnostiseringsprocessen varit viktig för deltagarna, en vändpunkt i deras liv. 

Deltagarna har trots tvivel eller ilska accepterat diagnosen som gett dem kontroll över sitt liv 

och hjälpt dem att förstå sig själva. AS-självbilden har för vissa blivit viktig, och många 

känner stolthet över att inte vara som majoriteten. Till skillnad från Larsson Abbads (2007)  

avhandling, där många av deltagarnas diagnos har satts vid olika tidpunkter i livet behandlar 

min studie personer som fått diagnosen i vuxen ålder. 

Punshon et al. (2009) har gjort en kvalitativ intervjustudie med vuxna engelska män och 

kvinnor som haft diagnosen AS mellan 3 månader och 7 år. Syftet var att få deltagarnas 

upplevelse av att få diagnosen, om hur diagnosen kan användas för att kognitivt förstå sig 

själv och hur man kan stödja individerna att anpassa sig till sin diagnos. Även här visar 

resultatet på att personerna har blandade känslor inför diagnosen men att diagnosen gett 
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förklaring till deltagarnas beteende samt att anhörigas förståelse för personens beteende ökat i 

och med diagnosen.  

2.3.2 Kärleksrelationer 

Aston (2003) skriver att man tidigare trott att personer med AS varken ville eller kunde ingå 

intima relationer. Numera vet man att personerna har kärleksrelationer, gifter sig och skaffar 

barn och flera studier motverkar bilden av personer med AS som socialt ointresserade och 

medvetet självisolerade (ibid.).  

Howlin (2000) har gjort en sammanställning av olika longitudinella studier från barndom till 

vuxen om utfall i vuxenlivet för personer med högfunktionerande autism, dit AS räknas. 

Personerna har blivit diagnostiserade som barn. Resultatet visar att svårigheter att skapa och 

bibehålla nära relationer finns i barndomen och kvarstår i vuxen ålder. Även Jones & Meldal 

(2001) som utifrån Grounded Theory studerat Websidor skrivna av personer med AS skriver 

att svårigheten med sociala relationer är ett fundamentalt problem för dessa. Där framkommer 

att de ofta önskar ingå i sociala relationer och att de genom att spela en roll som ”normala” 

försökt passa in. 

Müller, Schuler & Yates (2008) visar i sin kvalitativa intervjustudie i USA att det går åt 

mycket energi för många personer med AS och andra autismspektrumstörningar att utveckla 

ökad såväl självförståelse som social förståelse. Resultatet visar på erfarenheter av känsla av 

social isolering, svårigheter att ta initiativ till sociala kontakter och längtan efter större 

intimitet hos deltagarna. Majoriteten uttrycker oro över sin oförmåga att finna och 

upprätthålla kärleksrelationer; många rapporterar att deras känsla av ensamhet intensifierats 

med åldern. Ambivalens inför intima relationer finns dock; relationerna ska vara nära, men 

inte för nära. Denna ambivalens kan jämföras med resultat från en kvantitativ studie i 

Australien av Lau & Peterson (2011). Studien är den första att systematiskt undersöka 

tillfredsställelse med äktenskap och föräldraskap hos par där den ena partnern har AS. 

Resultatet visar att äktenskaplig tillfredsställelse är hög men att personer med AS var 

övervägande undvikande gällande intimitet i kärleksrelationen.  

Den kanske mest nedsatta sociala förmågan hos individer med AS är förmågan att förmedla 

empati. Detta kan påverka personernas möjligheter att i vuxen ålder ingå kärleksrelationer 

(Lorant, under tryckning). Attwood (2011) skriver att en kärleksrelation har olika 

hälsoeffekter för de olika parterna. Personer med AS är i allmänhet nöjda medan vissa av 

deras partner utan AS är mindre positiva. Såväl Attwood (2011) som Lorant (under tryckning) 

skriver att personer med AS kan känna empati och har förmåga att bry sig om andra. De kan 

t.ex. förstå att deras partner är emotionellt missnöjd i relationen men vet inte hur de ska 

uttrycka känslorna att de förstår det. De uttrycker ofta sin kärlek i praktiska termer.  

I en kärleksrelation där en person med AS inte fått diagnos förstår parterna ofta inte varför 

kommunikationen dem emellan inte fungerar (Lorant, under tryckning). Attwood (2011) 

skriver att AS-personen i och med att han fått diagnos kan se sina svagheter och styrkor i 

relationen och se hur hans beteende och attityder påverkar partnern. Det gör att parterna kan 

samarbeta för att förbättra relationen och den ömsesidiga förståelsen. Tre krav måste vara 

uppfyllda för att kärleksrelationen ska fungera: båda parter accepterar diagnosen, båda är 
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motiverade att ändra sig och lära om samt tillgång till parterapi och vilja att ta till sig råd från 

specialister, relevant litteratur och stödgrupper.  

Även Aston (2003) menar att AS är ett relationsproblem, men att par som får hjälp kan hålla 

ihop. Hon skriver i en artikel om parterapisamtal där mannen har AS, att 

mentaliseringsförmågan, d.v.s. förmågan att känna igen och förstå andras tankar, 

uppfattningar och avsikter och utifrån det förstå annans beteende och vad personen ska göra 

är centralt för att ett förhållande ska fungera. Då personer med AS ofta har svårt med detta 

uppkommer ofta problem i relationer där en eller båda parterna har AS. Aston (2003) skriver 

att det ofta är den partner i relationen som inte har AS som får anpassa sig mest genom att 

hitta nya vägar för kommunikation. Detta kan jämföras med Attwood (2011), som skriver att 

motivation för förändring oftast är större hos partnern utan AS. 

2.3.3 Sammanfattning 

Sedan AS under 1990-talet etablerades som begrepp och diagnos har en mängd forskning på 

området publicerats. Min bedömning av kunskapsläget är dock att studier utifrån ett 

inifrånperspektiv där individernas egna tankar och upplevelser av sin livssituation är 

bristfällig. Mycket av forskningen utgår från ett kliniskt perspektiv som klargör olika aspekter 

av diagnosen och vad den innebär. Jag bedömer även att forskning gjord i svensk kontext är 

liten samt att det råder brist på studier om vad det innebär för självbild, självförståelse och 

förståelse för sin partner och vice versa att få diagnosen i vuxen ålder.  

 

3. Teoretiska perspektiv 

Kapitlet inleds med en introduktion av teorival för min studie. Därefter redogörs för de två 

valda teorierna under rubrikerna Symbolisk interaktionism och Stigma.  

3.1 Introduktion   

Med Symbolisk interaktionism menas att individens personlighet skapas genom sociala 

interaktioner; ”det mellanmänskliga är ursprunget till det inommänskliga” (Heidegren & 

Wästerfors, 2008, s. 29). Goffmans (2011) begrepp stigma beskriver hur personer som inte 

uppfyller våra normala förväntningar ses som udda eller avvikande. Gemensamt för båda 

teorierna är att de handlar om mellanmänskliga relationer - människans syn på sig själv 

skapas i samspel med andra. AS karakteriseras bl.a. av svårigheter med socialt samspel. 

Personer med AS blir lätt missförstådda och kan p.g.a. sina svårigheter komma att betraktas 

och själva betrakta sig som annorlunda. Mot bakgrund av detta ser jag symbolisk 

interaktionism och Goffmans begrepp stigma som relevanta för min studie.  

3.2 Symbolisk interaktionism 

Symbolisk interaktionism är en samlingsbeteckning för olika riktningar inom 

socialpsykologiskt perspektiv. Dess bas utgörs enligt Boglind (1975)  av två antaganden: 

 Individens medvetande och jaguppfattning utvecklas via social interaktion 
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 Språket är centralt för social interaktion och därmed för utveckling av individens 

medvetande 

George Herbert Mead ses som filosofen bakom symbolisk interaktionism.  Mead såg språket 

som centralt hos människan, då det är genom språket människan utvecklar ett 

självmedvetande (Hughes & Månsson, 1988).  Enligt Mead är förutsättning för social 

interaktion att vi kan ta varandras roller, vilket innebär att vi kan sätta oss in i vad andra 

tänker och känner. Rollövertagandet sker genom utväxling av symboler vilka utgörs av såväl 

verbala som ickeverbala gester (Asplund, 1967). När personer som interagerar förstår 

varandras gester, när gesten fått samma mening för dem, har den blivit en signifikant symbol 

och kommunikation med hjälp av signifikanta symboler är enligt Asplund (1967) detsamma 

som ett språk. Den signifikanta symbolen blir ett stimulus  att handla efter och gör det möjligt 

för individer att  förutsäga beteenden hos varandra och hos sig själv. Förmågan till detta är 

inte medfött utan utvecklas i social interaktion (ibid.). 

Asplund (1967) skriver hur individen under sin uppväxt utvecklar sitt rollövertagande från att 

kunna överta en roll till att överta flera personers roller samtidigt, för att till sist generalisera 

rollövertagandena till den generaliserade andre. Den generaliserade andre utgörs av samhället 

med dess regler och normer. Det är när individen förmår införliva den generaliserade andre 

som individen utvecklat ett fullt jag. Han kan nu börja se och värdera sina handlingar mot 

bakgrund av de förväntningar som finns i samhället, något som är centralt för att individen 

ska kunna fungera i samhället. Detta individens fullt utvecklade jag kallade Mead ”me”; 

individens bedömning av sig själv är således de andras, samhällets, bedömning av honom. 

Jaget består dock enligt Mead förutom av ”me” av ett ”I”. ”I” är den kreativa och spontana 

delen av individen och finns endast i nuet. ”I” är individens privata upplevelse av jaget 

(Hughes & Månsson, 1988). ”I” försvinner ner i ”me”, som är individens historiebok och 

biografi - det är här allt det individen redan gjort och varit med om sett ur de andras ögon 

samlas, och individens ”I” kan rikta sin uppmärksamhet mot allt detta (Berg, 1975). ”I” och 

”me” kommunicerar med varandra; ”I” försöker förändra ”me” genom att reagera på det jag 

som skapats av att individen intagit samhällets attityder. ”Me” lyssnar på och bedömer det ”I” 

säger efter de normer och värderingar som finns i samhället; ”me” utgör en broms mot det 

spontana ”I” och förändras relativt långsamt. ”I” ger således utrymme för personliga 

egenskaper och avvikelser i individens sätt att handla, medan ”me” formar vår personlighet i 

mer eller mindre socialt passande former. ”I” och ”me” förutsätter varandra ty utan ”I” kan 

individen inte bygga upp ett ”me”, och utan ett ”me” kan inte ”I” fungera, då det inte har 

något att reflektera sina intryck mot (Berg, 1975; Hughes & Månsson, 1988; Trost & Levin, 

2004). 

Mead (1976) använder även uttrycken subjekts- och objektsjag, där ”I” är subjekt och ”me” 

objekt. Genom att en individ kan rikta sitt medvetande mot sig själv och ge upphov till en 

självbild, ett ”me”, kan han vara ett objekt för sig själv; subjektet ”I” ser på objektet ”me” 

genom att se på sig själv med andras ögon. 
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3.3 Stigma 

Varje samhälle kategoriserar enligt Goffman (2011) individer utifrån normativa 

förväntningar, och han menar att individer som visar upp någon form av avvikande egenskap 

stämplas då de inte uppfyller samhällets förväntningar. För denna stämpling använder 

Goffman (2011) begreppet stigma, vilket inte är en egenskap hos individen utan något som 

uppstår i social interaktion. En följd av stigmat är att den stigmatiserade utsätts för 

diskriminerande åtgärder av olika slag, vilka reducerar dennes livsmöjligheter. För att förklara 

den avvikandes underlägsenhet skapas en stigmateori där individen av andra lätt tillskrivs 

flera ofullkomligheter, trots att han kanske endast har en. 

Typiska sociala stigman är enlig Goffman (2011) kroppsliga handikapp, mentala avvikelser 

eller någon form av minoritetstillhörighet. I kontakten mellan så kallade normala och 

stigmatiserade uppstår en osäkerhet från bådas sidor. En stigmatiserad individ kan i möten 

med normala känna osäkerhet inför hur han ska bli bemött och huruvida han ska accepteras av 

dessa. En följd av detta kan bli att han drar sig undan. Att dra sig undan kan dock även vara 

ett tecken på att individen är relativt oberörd av att han inte lever upp till de normativa 

förväntningarna samt att han ifrågasätter av vad som anses som normalt (ibid.).  

Goffman (2011) skiljer mellan virtuell (skenbar) social identitet, d.v.s. den identitet som 

andra och samhället tillskriver individen och faktisk social identitet, d.v.s. de egenskaper 

individen själv anser sig ha. När en individ märker att andra ser honom som annorlunda, 

uppstår en diskrepans mellan hans faktiska och hans virtuella sociala identitet. Den 

stigmatiserade ser sig som normal samtidigt som han är medveten om, och ofta delar 

omgivningens föreställningar om den avvikande egenskapen, och kan komma att skämmas 

över denna. Detta kan medföra att individen avskärs från såväl samhället som sig själv, något 

som kan ge upphov till en negativ självbild. Individen kan även bygga upp en bild av sig själv 

där hans tillkortakommande saknas, och han försöker klara vad som anses som normalt. Detta 

medför dock ofta stora personliga ansträngningar (ibid.).  

Då ett stigma uppstår och endast kan motarbetas i sociala relationer är omgivningens 

bemötande av den stigmatiserade centralt. Goffman (2011) tar upp två grupper där en 

stigmatiserad kan känna sig accepterad och få stöd, de egna och de visa. De egna utgörs av 

individer med samma stigma och har således egna erfarenheter av att leva med detta. 

Individen kan av de egna få bekräftelse på att han inte är ensam, att det finns andra som han, 

vilket gör att individen i gruppen kan känna sig accepterad som vem som helst. Även t.ex. 

nära anhöriga, de så kallade visa, kan utgöra ett stöd genom att acceptera stigmat och lära sig 

hantera individens tillkortakommanden (ibid.).  

Goffman (2011) menar att en individ med stigma ofta genomgår en socialisationsprocess, en 

så kallad moralisk karriär, i vilken han förändrar sin bedömning av sig själv i relation till sitt 

stigma. Karriären inleds med att individen lär sig och tar till sig hur normala ser på 

stigmatiserade och vad det innebär. I karriärens andra fas blir individen medveten om att han 

har ett stigma och erfar konsekvenserna av detta. Detta kan medföra en vändpunkt för 

individen. Goffman (2011) ser denna fas som intressant, då det är nu individen relaterar sig 

till andra personer som delar hans stigma. En sista fas i karriären, den mogna och 
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välanpassade fasen, utgörs av att individen accepterat sina tillkortakommanden och 

respekterar sig själv, vilket medför att han inte har behov av att dölja sitt stigma (ibid.).  

Individer som inte fötts med sitt stigma kan då de får vetskap om att de har ett stigma känna 

ambivalens; ambivalens mellan att uppleva igenkännande med de andra i den stigmatiserade 

gruppen och mellan insikten av att de andra i gruppen är stigmatiserade, vilket ifrågasätter 

individens bild av sig själv som normal. Ambivalensen kan ta sig uttryck i att individen ser att 

vissa i den stigmatiserade gruppen har egenskaper som individen inte känner igen, eller vill 

känna igen sig i, och till att personen sätter sig över individer i gruppen vars stigma är gravare 

genom att uttrycka de normalas attityder mot dessa (Goffman, 2011) . 

Ett stigma kan enligt Goffman (2011) vara öppet eller dolt. En misskrediterad person har ett 

stigma som är synligt, medan en misskreditabel person har ett stigma som inte genast märks. 

Att ha ett dolt stigma medför ett val för individen huruvida han ska berätta om sitt stigma eller 

ej, samt för vilka han ska berätta om det. Att dölja ett stigma innebär att individen ses som 

normal. Det kan dock bli ansträngande för individen; han måste agera så att hans 

tillkortakommanden inte avslöjas och han blir accepterad på felaktiga grunder och således 

bemött på ett för honom felaktigt sätt. Ju närmare relation den stigmatiserade har desto större 

är risken för att bli avslöjad. Ett sätt att hantera situationen kan vara att individen avslöjar sitt 

stigma för en grupp han litar på och tror han kan få hjälp av, t.ex. närmast anhöriga. Inför 

avslöjandet försöker individen ofta göra en bedömning av vad det kommer att innebära, så att 

informationen inte används på felaktigt sätt (ibid.).  

 

4. Metod 

Kapitlet inleds med kort presentation av kvalitativ forskningsmetod med intervju samt varför 

jag i min studie valt denna metod. Därefter redogörs för tillvägagångssätt vid urval, intervju 

samt bearbetning och analys. Kapitlet avslutas med reflektioner kring studiens validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet samt forskningsetiska överväganden. 

4.1 Metodval 

Med kvalitativ forskningsmetod med intervju kan forskaren få individens egen berättelse och 

upplevelse om ett fenomen (Kvale & Brinkmann, 2009). Då syftet med studien är att 

undersöka hur respondenterna själva upplever hur det är att få diagnosen AS som vuxna, samt 

få deras egna perspektiv på hur diagnosen påverkat deras livssituation och förhållande till sin 

partner har jag valt att utgå från denna metod.  

Kvalitativ metod innefattar olika vetenskapsfilosofiska perspektiv. Fenomenologin söker 

förstå hur respondenterna utifrån eget perspektiv upplever sin livsvärld. Därför har jag använt 

detta förhållningssätt i min studie. För att förutsättningslöst beskriva ämnet, och få en 

sammanställning av resultat och analys så fri från tolkningar som möjligt ska intervjuaren 

enligt detta förhållningssätt sätta sin förförståelse inom parentes (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Då personer i min nära omgivning har AS, har jag viss förförståelse som kunde påverka min 

bearbetning av materialet. Jag kombinerade därför den fenomenologiska ansatsen med en 
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hermeneutisk. Hermeneutiskt förhållningssätt syftar till förståelse av en texts mening. 

Forskarens förförståelse har vid hermeneutisk ansats stor betydelse och han tillåts vara 

medveten om hur den påverkar tolkning och analys (Larsson, 2005).   

4.2 Urval 

Att få deltagare till en studie vars respondenter utgörs av liten grupp i förhållande till den 

totala populationen, vilket vuxna med diagnosen AS utgör, kan enligt Larsson Abbad (2007) 

vara svårt. För att komma i kontakt med respondenter vände jag mig till Aspergercenters 

vuxenteam i Stockholm. På centret håller man samtalsgrupper om AS för personer med AS 

eller annan diagnos inom autismspektrum med normalbegåvning. Jag hade själv tidigare varit 

på centret på anhörigföreläsningar om AS och kontaktade en av föreläsarna per telefon. Hon 

blev min kontaktperson, och hon och hennes kollegor frågade deltagare i samtalsgrupperna 

om de ville delta i min studie. Min avgränsning var initialt att deltagarna skulle ha fått 

diagnosen som vuxna och att de hade fått den i innevarande kärleksrelation. Jag hade skrivit 

ett presentationsbrev (se bilaga 4) med bl.a. förfrågan om deltagande, syftet med 

undersökningen, mina urvalskriterier och mina kontaktuppgifter. Presentationsbrevet gavs till 

personalen som vidarebefordrade det till de personer de tillfrågade. Personalen gjorde själva 

ett urval utifrån deras bedömning om personerna skulle klara intervjusituationen.   

Jag hade begränsat antalet respondenter till fyra personer, då jag i samråd med handledare 

ansåg det som tillräckligt antal för min C-uppsats.  Då tiden gick utan att jag fått ihop 

tillräckligt antal respondenter kontaktade jag även Autism-Aspergerförbundet i Stockholms 

län, vilket jag läst om på nätet. Även där fick jag en kontaktperson som gick ut med en 

förfrågan till sina medlemmar per mail. Till mailet bifogades tidigare nämnda 

presentationsbrev. Efterhand som respondenterna anmälde intresse upptäckte jag att jag varit 

otydlig i presentationsbrevet om att deltagarna skulle fått sin AS-diagnos i innevarande 

kärleksrelation. Då det var svårt att få tag på respondenter som uppfyllde detta kriterium fick 

jag därför ändra detta. Följande kom att gälla: respondenterna skulle ha fått AS-diagnosen 

som vuxna och leva i en kärleksrelation. 

Respondenterna kontaktade mig via mail eller telefon. Då fyra respondenter anmält sitt 

intresse avbröt jag rekryteringen. Respondenterna i studien utgörs av två män och två kvinnor 

boende i Stockholm. Respondenterna var i 30-50-årsåldern och hade vid intervjutillfället haft 

diagnosen mellan 2 och 15 år. Två av respondenterna var gifta, en var särbo och en bröt upp 

från sitt särboförhållande ett par dagar innan intervjun. En av deltagarna var tillsammans med 

sin partner då diagnosen ställdes. Övriga träffade partnern efter det att diagnosen ställts. Jag 

har utgått från respondenternas ord på att de fått diagnos som vuxna och att de lever i 

kärleksrelation; annan kontroll har inte gjorts. 

4.3 Halvstrukturerad intervjuguide 

För att få den enskilde individens egen berättelse använde jag mig av halvstrukturerad 

intervju, där intervjuguiden
 
(se bilaga 5) hade en översikt över teman som skulle täckas och 

förslag till frågor (Kvale & Brinkmann, 2009). Det är en flexibel form av intervju och jag 

kunde utifrån eget omdöme och känslighet bedöma om frågorna och ordningsföljden skulle 
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vara bestämda och bindande, eller om jag skulle följa upp intervjupersonens svar och 

eventuellt nya riktningar. Jag var dock i intervjusituationen noggrann med att alla 

intervjuguidens teman behandlats, så att jag skulle få svar på mina frågeställningar. Risk med 

denna form av intervju är att samtalet hamnar utanför syftet för intervjun (ibid.). Detta skedde 

även i vissa intervjuer, varför jag fick avbryta och föra tillbaka till syftet. Personer med AS 

har behov av tydlighet och jag var medveten om att den öppenhet intervjuformen innebär 

skulle kunna skapa svårigheter för respondenterna att berätta. Medveten användning av 

ledande frågor blev därför aktuellt i vissa fall (ibid.).  

4.4 Intervjusituationen 

Forskningsintervjun är ett professionellt samtal och i intervjusituationen råder enligt Kvale & 

Brinkmann (2009) maktassymetri. Forskaren har makt då han bestämmer intervjuämne, ställer 

frågor, tolkar och rapporterar det respondenten beskriver. För att motverka denna 

maktassymetri var det viktigt för mig att intervjuerna skedde i en för respondenterna trygg 

miljö. Intervjuerna med respondenterna som nåtts via Aspergercenter skedde i ett avskilt rum 

på centret. Det var en miljö dessa var bekanta med. Intervjuerna med respondenter som 

rekryterats från Autism-Aspergerförbundet skedde i ena fallet i respondentens hem och i det 

andra i ett avskilt rum på respondentens arbetsplats; miljöer respondenterna själva valde. 

Samtliga intervjuer skedde utan störningsmoment utifrån. 

Intervjuerna varade mellan 1 timme och 1 timme och 20 minuter. Jag inledde varje intervju 

med att informera om intervjuns upplägg, studiens syfte, respondentens frivillighet att delta 

och rätt att när som helst avbryta sitt deltagande, respondentens anonymitet samt att resultaten 

endast skulle användas i min C-uppsats. Jag bad även om respondentens samtycke till att delta 

och till att intervjun spelades in på band. Mot slutet av varje intervju gjorde jag en 

sammanfattning av det som framkommit och frågade om den överrensstämde med respektive 

respondents uppfattning. Alla samtyckte med min resumé. Slutligen frågade jag hur 

respondenten uppfattat intervjun samt erbjöd denne att höra av sig om det uppstod några 

frågor eller funderingar. Hittills har ingen hört av sig. Jag upplever samtliga respondenter som 

samarbetsvilliga och intervjuerna som givande.  

4.5 Utskrift 

Intervjuerna spelades in på ljudband, detta för att jag i intervjusituationen aktivt skulle kunna 

lyssna på respondenten, och under min bearbetning av materialet kunna gå tillbaka och höra 

vad respondenten själv sagt. När jag kom hem efter respektive intervju lyssnade jag direkt 

igenom intervjun och utskriften av intervjuerna skedde redan dagen därpå, så att jag skulle ha 

intervjusituationen i färskt minne. Jag har själv skrivit ut samtliga intervjuer. Utskriften av 

intervjuerna skedde i sin helhet och de är i stort ordagrant återgivna; även pauser är inlagda. 

Detta för att min påverkan på texten ska vara så liten som möjligt. Ibland har dock 

”mm”:anden och upprepning av uttryck som ”liksom” tagits bort; något som jag inte bedömer 

ska ha påverkat materialet. Efter utskriften läste jag igenom intervjun i sin helhet, för att sedan 

åter lyssna igenom intervjun och jämföra med utskriften.  
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4.6 Analys 

Kvale & Brinkmann (2009) beskriver sex steg i en intervjuanalys. Jag har i studien använt 

mig av de fyra första. De tre första stegen av analysen togs under själva intervjuerna. Det 

första steget togs då respektive respondent beskrev sin upplevelse kring mina intervjuteman, 

det andra steget då respondenten under intervjun själv utifrån sin berättelse såg nya 

förhållanden och innebörder. I det tredje steget tolkade och sammanfattade jag det 

respondenten sagt och ställde följdfrågor för att se om jag uppfattat respondenten rätt. Det 

fjärde steget skedde då jag efter intervjuerna tolkade och strukturerade hela det insamlade 

materialet. Jag började då med att läsa igenom materialet i sin helhet, och valde sedan bort de 

delar som inte var relevanta för mitt syfte och mina frågeställningar. Därefter fokuserade jag 

analysen på teman som utgick från mina frågeställningar. Till dessa teman skapade jag utifrån 

materialet underrubriker. Jag sökte efter likheter och olikheter i respondenternas berättelser 

och placerade dessa under relevant rubrik. Även relevanta citat som kunde belysa det 

respondenterna sagt togs fram och placerades under rubrikerna. Jag fick utifrån intervjuerna 

på så sätt en bas, från vilken jag analyserade resultaten utifrån teori och tidigare forskning 

(Larsson, 2005). Steg fem i Kvale & Brinkmanns (2009) analysstege innebär att en ny 

intervju genomförs och steg sex att deltagarna ges möjlighet att reflektera över de insikter de 

gjort i intervjun och handla därefter, varefter forskaren tolkar deras nya sätt att agera. Dessa 

steg togs inte i min studie då tidsutrymme inte fanns. 

4.7 Validitet 

Validitet innebär i vilken utsträckning den valda metoden undersöker det den avser att 

undersöka. Validering ska enligt Kvale & Brinkmann (2009) genomsyra hela 

forskningsprocessen och är beroende av forskarens trovärdighet och hantverksskicklighet; 

forskaren ska under studiens gång kontinuerligt ifrågasätta, kontrollera och teoretiskt tolka 

sina resultat. 

För att få så valida svar som möjligt på mitt syfte skapade jag en intervjuguide med teman 

som överensstämde med mina frågeställningar, och jag strävade efter att formulera frågor som 

skulle kunna ge svar på dessa (Larsson, 2005). Vid formulering av frågor har jag tittat på hur 

liknande studier formulerat sina frågor, något som enligt Elofsson (2005) kan öka validiteten. 

Jag hade sedan intervjuguiden som ett stöd vid intervjuerna så att dessa höll sig till studiens 

syfte och jag var, för att öka validiteten, uppmärksam på att respondenterna inte skulle hamna 

utanför syftet. I de fall det skedde förde jag tillbaka dem till syftet.  

Kvale & Brinkmann (2009) skriver att validiteten i intervjusituationen är beroende av 

tillförlitligheten på respondenternas berättelser och kvalitén på intervjun. Ifrågasättande av 

meningen i det respondenterna säger och kontroll av detta är därför centralt. I kontakt med 

personer med AS är tydlighet viktigt då de kan ha svårt att förstå tvetydighet och 

underförstådda budskap (Attwood, 2011). För att öka validiteten bad jag respondenterna innan 

intervjun säga till om det var något de inte förstod eller om jag var otydlig. Under intervjun 

ställde jag även kontrollfrågor för att se att jag förstått dem rätt och inte subjektivt tolkat deras 

svar. Ett annat sätt att försäkra sig om att subjektiv tolkning av resultatet inte gjorts hade 
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kunnat vara att låta intervjupersonerna läsa detta innan publicering; så har dock inte skett 

(Kvale & Brinkmann, 2009). 

Som forskare ska jag för att öka validiteten enligt Larsson (2005) vara tydlig i mina 

beskrivningar, kategoriseringar och analyser så att läsaren får en tydlig bild av det studerade 

fenomenet. Vid formulering av resultat och analys har jag strävat efter att ställa valida frågor 

till texten, d.v.s. frågor kopplade till studiens syfte. Jag har även strävat efter att skriva på ett 

sätt så läsaren ska kunna följa med och bilda sig en uppfattning om de slutsatser jag dragit. 

Ambitionen att läsaren ska kunna få en uppfattning om det studerade ämnet och följa med i 

mina tankegångar har jag för övrigt haft med i redovisningen av hela studien. Då resultatet i 

min studie i hög grad överrensstämmer med tidigare forskning anser jag slutligen att det visar 

på extern validitet (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007). 

4.8 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar i kvalitativ forskning om resultatens tillförlitlighet och trovärdighet samt 

om studien kan upprepas med samma resultat. Resultaten beror av mätningarnas noggrannhet 

(Kvale & Brinkman, 2009). Vid samtalsintervju finns risk för intervjuareffekter, d.v.s. att 

svaren påverkas av vem som ställt frågorna. Samspelet mellan respondent och intervjuare är 

av avgörande betydelse för reliabiliteten och forskaren måste reflektera kring 

intervjusituationen och redogöra för om hon tror det finns resultat som beror på 

intervjupåverkan (ibid.). Mitt val av halvstrukturerad intervju kan innebära ett 

reliabilitetsproblem, då de följdfrågor som formuleras vid intervjutillfället omedvetet kan bli 

ledande; detta var jag medveten om vid intervjusituationen och försökte undvika (ibid.).  För 

att öka reliabiliteten i intervjusituationen kan forskaren dock pröva tillförlitligheten i svaren 

genom att använda medvetet ledande frågor; en teknik jag försökte nyttja mig av.  

Esaiasson et al. (2007) skriver att bristande reliabilitet kan orsakas av slump- och slarvfel vid 

insamlingen av data och bearbetning av dessa. Exempel på slump- och slarvfel är trötthet och 

stress. Sådan bristande reliabilitet uppstod vid en av intervjuerna. Då två tredjedelar av 

intervjun genomförts upptäckte jag att bandspelaren inte varit på. En kort repris av det som 

sagts gjordes vilket kan ha påverkat materialet; dels var intervjupersonen trött, dels var jag 

trött och stressad av situationen. Delar av reprisen av intervjun gick till så att jag gav 

påståenden om vad respondenten tidigare sagt, som hon sedan bekräftade och kompletterade. 

Jag frågar mig om hennes svar formulerades utifrån social önskvärdhet då hon redan visste 

hur jag hanterat dem tidigare. 

Kvaliteten på inspelningen av intervjuerna var god vilket minskar risk för misstolkning av det 

som sades, och jag hade vid transkriberingen intervjusituationen i färskt minne, då den 

gjordes dagen efter respektive intervju. Detta menar jag förhöjer reliabiliteten i min studie 

(Kvale & Brinkman, 2009). Jag har vidare själv gjort alla intervjuer och transkriberingar 

något som kan ha påverkat reliabiliteten i positiv bemärkelse. Hade vi varit flera intervjuare 

hade samma fråga ställts på olika sätt beroende av person, vilket kunnat påverka svaren och 

hade vi varit flera som transkriberat hade materialet inte varit utskrivet och tolkat på ett 

enhetligt sätt. Det faktum att jag själv genomfört alla intervjuer och transkriberingar kan dock 
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även minska reliabiliteten, då det inte funnits någon annan som kunnat upptäcka eventuella 

missuppfattningar och feltolkningar jag kan ha gjort (ibid.). 

4.9 Generaliserbarhet 

Med generaliserbarhet menas om det går att överföra studieresultatet på fler individer än de 

som ingår i studien (Kvale & Brinkman, 2009). I min studie arbetar jag med litet urval, vilket 

gör det svårt att generalisera resultatet till större grupp. Min avsikt med uppsatsen är dock inte 

att nå generaliserbart resultat utan få nyansrika skildringar av de enskilda individernas 

berättelser. Genom att klargöra belägg för påståenden och vara tydlig i argumentation och 

analys kan jag enligt Kvale & Brinkman (2009) dock ge läsaren möjlighet att analytiskt 

generalisera resultatet, d.v.s. göra bedömning om huruvida studien gett kunskap som kan ge 

vägledning för vad som kan hända i annan situation.  

4.10 Forskningsetiska överväganden 

Kvale & Brinkman (2009) skriver att forskaren måste väga mellan sitt intresse av att få 

värdefull kunskap och etisk respekt för respondentens integritet; såväl kortsiktiga som 

långsiktiga följder skall beaktas, och forskaren måste överväga konsekvenserna för såväl 

individen som den grupp denne representerar. Detta medför etiska dilemman och 

utgångspunkten för forskningsetiska överväganden är individskyddskravet, vilket innebär att 

individen inte får utsättas för kränkningar och övergrepp (Vetenskapsrådet, 2002). För att 

uppfylla individskyddskravet har jag i studien följt Vetenskapsrådets (2002) huvudkrav 

gällande forskningsetiken inom samhällsvetenskaplig forskning; informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet. I presentationsbrevet där jag sökte respondenter till 

intervjun förklarade jag syftet med undersökningen, betonade respondenternas frivillighet och 

möjlighet att avbryta deltagandet, att de skulle komma att vara anonyma samt att resultaten 

endast skulle användas för vetenskapligt syfte - min C-uppsats. Dessa huvudprinciper hade 

jag med mig under studiens gång och upprepade dem i samband med intervjun. Jag förvissade 

mig då även om respondenternas samtycke att delta samt till att intervjun spelades in på band. 

Konflikten mellan risk och nytta var något jag reflekterade över i min studie. Personer med 

AS har svårt för social interaktion och forskning visar att många har upplevt sociala 

misslyckanden, och mår dåligt av detta. Risk fanns att jag i intervjusituationen p.g.a. bristande 

erfarenhet kunde förorsaka skada genom att missförstå respondenterna. För att motverka detta 

rådgjorde jag innan intervjuerna med professionella på Aspergercenter om hur jag bäst kunde 

bemöta respondenterna. Dessutom frågade jag respondenterna efter intervjun hur de uppfattat 

situationen samt erbjöd dem att höra av sig till mig om de hade några frågor eller funderingar 

kring intervjun. 

Att diskutera diagnostiseringen och dess följder riskerade att riva upp gamla minnen hos 

respondenterna. En av respondenterna uttryckte även att intervjun varit jobbig, då minnen 

kopplade till diagnostiseringen och gamla relationer revs upp. Jag hade dock innan intervjun 

frågat om han verkligen skulle vara med i intervjun, då han precis brutit upp från sitt 

förhållande. Mot bakgrund av detta och att jag försäkrat mig om hans samtycke till deltagande 

ser jag situationen som etiskt korrekt hanterad.  
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Syftet med min studie var som nämnts att undersöka diagnosens betydelse för respondenterna 

i olika bemärkelser. Min fokusering på diagnosen upplevde jag i intervjusituationerna som ett 

etiskt dilemma. Detta då jag som Brattberg (1999) skriver, riskerade bemöta respondenterna 

som en diagnos och således betona det avvikande hos dem. Jag har även reflekterat över hur 

pass frivilligt deltagandet för respondenterna från Aspergercenter var. Kan de ha känt tryck 

från sina samtalsledare som föreslog dem att delta, och att det således fanns en maktaspekt i 

relationen samtalsledare/respondent emellan? Genom att som tidigare nämnts betona 

respondenternas frivillighet att delta anser jag att jag hanterat detta etiskt riktigt.  

Konfidentialiteten i uppsatsen kan eventuellt ifrågasättas då respondenternas anonymitet inte 

helt kan garanteras eftersom urvalet är litet och delvis gjordes från Aspergercenters 

samtalsgrupper. Deltagarna i dessa kan känna till varandra och min kontaktperson och hennes 

kollegor vet vilka de lämnat förfrågan till och kan således eventuellt identifiera dessa 

respondenter. För att hantera problemet med anonymitet frågade jag i intervjusituationen 

respondenterna om jag i uppsatsen fick uppge att jag nått dem via Aspergercenter. Samma 

fråga ställdes till respondenter från Autism-Aspergerförbundet. Då samtliga respondenter 

samtyckt till detta anser jag anonymiteten som etiskt riktigt hanterad.  

Konfidentialiteten i studien kan även ifrågasättas i det att personuppgifter ska förvaras på ett 

sätt så att andra inte kan ta del av dem. Intervjuerna förvarades i min persondator, vilken inte 

kräver inloggning; andra personer skulle m.a.o. kunnat komma åt materialet. Såvitt jag vet har 

dock så inte skett, då det i princip endast är jag som använder datorn och jag, i de fall andra 

lånar den, är med och ser vilka eventuella dokument personen i fråga använder.  

 

5. Resultat och Analys 

Kapitlet inleds med en kort presentation av respondenterna. Därefter redovisas studiens 

resultat under de teman - Upplevelse av diagnos, Självbild och Kärleksrelation -  jag tagit 

fram utifrån från mina frågeställningar. I anslutning till resultat för respektive tema redovisas 

teoretisk analys och resultat kopplat till tidigare forskning under egna rubriker. Jag har valt att 

göra denna uppdelning av analysen för att förtydliga för läsaren hur mina resultat förhåller sig 

till valda teorier respektive tidigare forskning. För att läsaren bättre ska kunna förstå 

respondenternas upplevelse av diagnos har jag under resultatet för Upplevelse av diagnos 

redogjort för hur respondenternas påverkats av sina svårigheter innan diagnosen samt varför 

respondenterna fick diagnos.  

5.1 Presentation av intervjupersoner 

För att minska risken till identifikation har respondenternas namn fingerats. Vidare anges inte 

respektive respondents exakta ålder. 

Maj: Är idag i 30-årsåldern. Fick sin AS-diagnos vid 19 års ålder. Var inte tillsammans med 

sin nuvarande make vid diagnostiseringen. De blev ett par något år därefter. Paret bor 

tillsammans. 



21 
 

Olle: Är idag i 40-årsåldern. Fick sin AS-diagnos vid 37 års ålder. Var gift med sin partner vid 

diagnostiseringen. Paret bor tillsammans. 

Siv: Är idag i 40-årsåldern. Fick sin AS-diagnos vid 37 års ålder. Var inte tillsammans med 

sin partner vid diagnostiseringen. De blev ett par kort därefter. Paret lever som särbo. 

Åke: Är idag i 50-årsåldern. Fick sin AS-diagnos vid 41 års ålder. Var inte tillsammans med 

sin partner vid diagnostiseringen. De blev ett par några år därefter. Förhållandet bröts upp ett 

par dagar innan intervjun. Paret levde som särbo. 

5.2 Resultat: Upplevelse av diagnos 

5.2.1 Hur det var innan diagnos 

Tre av de fyra respondenterna säger att de under uppväxten såväl känt sig själva som 

annorlunda som att andra har sett dem som annorlunda. Två av dem säger uttryckligen att de 

blivit mobbade och att de upplevt annorlundaskapet som något negativt. Vare sig Olle eller 

Maj har förstått varför de varit annorlunda, och Olle beskriver hur han alltid känt en press på 

att försöka förstå det andra har kunnat få gratis, och att mobbingen berodde på att han inte 

förstod det sociala spelet. 

”Jag hajade ju inte snacket mellan grabbarna så att säga och sen tjejerna liksom, utan jag 

var ju alltid: ”Va?” – jag förstod ju ingenting och de tyckte man var dum i huvet va.” (Olle) 

Även Åke upplevde sig som annorlunda och utanför under skoltiden, men uttrycker inte 

samma negativa upplevelse över detta. Han menar istället att hans utanförskap till viss del 

varit självvalt, och att han inte ansträngt sig för att komma in bland de andra då han kunde 

tycka det var behagligt att vara för sig själv. Ett tecken på att utanförskapet kanske inte var 

helt självvalt kan skönjas i att han säger att han inte blev bjuden på partyn under skoltiden, 

men att han nog gått om han blivit bjuden även om han kanske inte trivts.  

Siv har till skillnad från de andra först i efterhand förstått att hon nog under uppväxten känt att 

hon inte var som andra, och att andra såg henne som annorlunda. Hon upplever sin uppväxt 

som bra, och tror att hon oftast inte känt någon direkt negativ upplevelse av att vara 

annorlunda. Hon har liksom Åke trivts i sitt eget sällskap.  

5.2.2 Varför diagnos 

Maj hade under hela skoltiden haft kontakt med PBU
2
. I nedre tonåren fick hon diagnosen 

Tvångssyndrom och behandling för detta. Tvångssyndromet kunde dock inte förklara alla 

hennes problem och hon föreslogs av psykiatriker på PBU vid 19 års ålder utredning av AS. 

Hon kände innan diagnostiseringen inte till AS. Även Olle hade under skoltiden haft kontakt 

med PBU. Hans diagnostisering skedde dock först i samband med att han vid 37 års ålder 

sökte kontakt med psykolog p.g.a. depression och utbrändhet i arbetet. Han hade innan 

diagnosen känt att det var något som inte stämde och slumpartat sökt orsaker till detta. AS 

hade dock aldrig varit aktuellt som förklaring. Även Siv sökte aktivt hjälp då hon kände att 

                                                           
2
 PBU - psykisk barn- och ungdomsvård 
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det var något som inte stämde och att hennes liv inte fungerade. Hon hade några år innan AS-

diagnosen sökt hjälp för depression och fått diagnosen ADHD med tillägget Tvångsmässig 

personlighetsstörning. Trots behandling och stöd räckte inte det för att hon skulle förstå sin 

situation. Hon remitterades vid 37 års ålder till utredning av AS. Siv kände innan 

diagnostiseringen till AS och kunde känna igen sig i vissa delar, men hade aldrig trott att detta 

skulle fylla upp kriterierna för ett funktionshinder. 

”Fast jag har liksom inte tänkt på att det skulle vara så farligt så att det skulle fylla upp ett 

funktionshinder, men det har aldrig varit mig främmande.” (Siv) 

Åke hade knappt hört talas om AS innan han fick diagnosen vid 41 års ålder. Han fick 

diagnosen i samband med att han genomgick Rättspsykiatrisk undersökning då han begått ett 

brott .  

5.2.3 Reaktion 

Olle, Maj och Siv säger att de reagerade positivt på diagnosen då de genom den fick en 

förklaring till varför de varit och är annorlunda och på vilket sätt de är annorlunda. Maj hade 

innan diagnosen endast hört talas om klassisk autism, vilken hon inte kände igen sig i, så hon 

säger att diagnosen AS kom som en chock. Chocken bestod dock mest, precis som för Siv, av 

en förvåning över att ha en funktionsnedsättning.  

”Ok jag har en funktionsnedsättning. Men, ja det känns ju skönt å få en förklaring till mina 

svårigheter så att, varför inte? Det är inget fel, det är ett annorlunda sätt att vara och tänka.” 

(Maj) 

Till skillnad från de övriga säger Åke att han inte reagerade speciellt på att få diagnosen, 

vilket kan bero på de speciella omständigheterna då diagnosen ställdes. Åke mådde väldigt 

dåligt under den rättspsykiatriska undersökningen, och han trodde den skulle leda till att han 

skulle dömas till vård. Den rättspsykiatriska undersökningen ledde i stället till att han fick 

diagnosen AS och därmed dömdes till ett straff. 

Även om många av deltagarna upplevde diagnosen som något positivt finns blandade känslor 

inför att få den. Siv uttrycker förutom den positiva reaktionen en viss sorg över diagnosen. 

Hon säger att hon innan diagnosen fortfarande hade hoppet om att hon skulle kunna få saker 

och ting att fungera som hon vill. Hon beskriver det som en sorglös ungdom där hon tänkte att 

bara hon försöker lite till så går det nog. Diagnosen har medfört en insikt i att AS är något hon 

alltid hon kommer få bära med sig, och att hennes liv inte kommer bli som hon hoppats. 

Samtidigt kan hon se det som en fördel att få diagnosen först i vuxen ålder, då hon tror det 

varit jobbigt att förlora detta hopp redan som tonåring. 

” Alltså att, låt oss säga, vara tonåring eller gå ut gymnasiet eller vara 20 år när man liksom: 

(Siv citerar tonåringar) ”Yes! Nu börjar livet!”, och stå där och tänka: (Siv citerar sig själv) 

”Jaha, eh…mitt liv är inte som andras och jag kommer aldrig å kunna göra det som jag själv 

vill, och det kommer mest bli tröttsamt och sorgligt.” (Siv) 

Olle och Maj uttrycker till skillnad från Siv en bitterhet inför att få diagnosen först i vuxen 

ålder. Maj kunde till en början känna sig bitter över att inte blivit utredd tidigare och på så sätt 
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tidigare kunnat få hjälp med sin skolgång. Såväl hon som Olle riktar sin bitterhet mot 

anhöriga, som de tycker borde ha agerat. Även Åke kan tycka att det varit bra att få diagnosen 

tidigare, men han uttrycker inte sorg och bitterhet på samma sätt som de andra, utan 

konstaterar att diagnosen är relativt ny och att han inte kunnat få den som barn. Han ser 

istället tillkomsten av den som ett positivt exempel på samhällsutvecklingen.  

5.2.4 Följder av diagnos 

Samtliga deltagare ser fördelar med diagnosen och att den gjort livet lättare, framför allt då 

den gett en förklaring till deras svårigheter och till att de kan förstå såväl sig själva som andra 

bättre. I motsats till Åke, som är den som är mest neutral till diagnosen, uttrycker Maj 

tydligare att diagnosen gett henne livskvalitet, samtidigt som hon dock ser att 

funktionsnedsättningen i sig innebär svårigheter.  

”Det gav ju livskvalitet i och med att den gav en förklaring och det blev ju - när man får en 

förklaring så blir det ju lättare att förstå sig själv, få bättre självförtroende och lättare att 

hitta strategier att få hjälp i sitt liv. Så det blir ju resultatet, det blir ju bättre livskvalitet.” 

(Maj) 

Olle uttrycker att den förståelse och förklaring diagnosen gett honom inneburit att han på ett 

annat sätt kan ta livet med en klackspark. För Siv har diagnosen inneburit ett skydd i det att 

hon nu förstår att hon inte uppfattar saker på samma vis som andra, något som tidigare lett till 

konflikt och som hon nu kan undvika.  Hon betonar att diagnosen även gjort det tydligare för 

omgivningen vad hennes svårigheter beror på. 

”Lättare eftersom det finns något konkret att ta på. Som kan ge hjälp att få besked på att: (Siv 

citerar omgivningen) ”Aha, det beror inte på bara att hon är lat eller dum i huvudet att saker 

och ting inte fungerar (---).” (Siv) 

Alla säger att förståelsen för hur andra fungerar på olika sätt gjort att de lärt sig strategier för 

att klara av vad som förväntas. 

”Jag lättare håller mig inom de där ramarna som liksom ses som det vanliga eller normalt 

då: Hur länge man pratar, hur mycket man pratar eller vilka principer man vill gå efter.” 

(Siv) 

Samtliga uttrycker även att diagnosen inneburit en lättnad i form av stöd och hjälp från 

samhället. Framför allt Åke betonar det praktiska stödet. Det har för honom inneburit att han 

fått sjukersättning och en praktikplats, vilket han ser som en stor fördel. Ytterligare en 

praktisk fördel han nämner, var att diagnosen medförde sänkt straff. Jag kan se detta som 

motsägelsefullt, då han samtidigt säger att fördelarna med diagnosen inte varit så stora. 

Merparten av deltagarna uttrycker direkt att de tror livet varit svårare om de inte fått diagnos. 

Problem som nämns är att det nog varit svårare att vidareutbilda sig och få jobb, risk för 

depression samt svårigheter att för andra förklara sina behov och egenheter. En av 

respondenterna uttrycker att det förmodligen medfört sämre självförtroende och en känsla av 

att fortfarande känna sig knäpp och misslyckad.  



24 
 

5.3 Teoretisk analys: Upplevelse av diagnos 

Enligt Symbolisk interaktionism är förmågan till socialt samspel inte något medfött utan 

utvecklas genom att individen lär sig ta andras roller, vilket innebär att hon kan sätta sig in i 

hur andra tänker och känner. När individer som interagerar förstår varandras såväl verbala 

som ickeverbala gester, har de utvecklat signifikanta symboler och kan ta den andres roll 

(Asplund, 1967). Merparten av deltagarna har innan diagnosen känt sig annorlunda och känt 

att andra har sett dem som annorlunda. Som Olle säger hajade han inte snacket. Detta kan 

förklaras som att de inte utvecklat signifikanta symboler med omgivningen, vilket gjort att de 

inte kunnat kommunicera. Olle nämner i intervjun att han har ett specialintresse och att hans 

problem med samspel inte uppstått i sammanhang där han mött andra som delar hans intresse. 

Det kan enligt min mening ses som att det gemensamma intresset förenar dem och underlättar 

utvecklandet av signifikanta symboler. Deltagarnas känsla av att vara annorlunda och att 

andra ser dem som annorlunda kan även förstås som att de stämplats utifrån att de avviker 

från normativa förväntningar; de har tilldelats ett stigma och anses tillhöra ”de andra”.   

Känslan av annorlundaskap och ovissheten hur man ska bete sig i mötet med de normala kan 

få den stigmatiserade att dra sig undan och inta vad Goffman (2011) kallar en kurande 

försvarsattityd. Undandragandet kan även vara ett tecken på att individen inte bryr sig om sitt 

stigma. Sivs och Åkes syn på sitt utanförskap som självvalt kan ses som ett uttryck för det 

senare. Man kan dock ifrågasätta deras självval, då Åke i intervjun samtidigt säger att han 

t.ex. gått på partyn i skolan om han blivit bjuden, och då Siv i intervjun uttrycker sorg över att 

hon aldrig blev uppbjuden på dans. Kanske var det istället en kurande försvarsattityd? 

Personer med stigma genomgår enligt Goffman (2011) en moralisk karriär. Den känsla av 

annorlundaskap deltagarna haft under uppväxten visar att de befunnit sig i första fasen av 

denna karriär; de har lärt sig att de viker av och hur de normala ser på dem. De har dock innan 

diagnosen inte förstått varför de varit annorlunda och på vilket sätt de var annorlunda, och 

diagnosen innebar en förklaring på detta; de kom in i andra fasen av karriären där individen 

lär sig vad han har för stigma och vad det innebär. Det blev för merparten en positiv 

vändpunkt. Den bitterhet vissa av deltagarna uttalar över att få diagnosen först som vuxna, 

kan förstås som att de nu inser att en tidigare diagnos hade tagit dem till andra fasen tidigare, 

vilket kunnat medföra att de inte behövt känna sig så ensamma. De hade då tidigare upplevt 

igenkännande i vad Goffman (2011) kallar de egna, d.v.s. andra med AS. De hade även 

tidigare kunnat få förståelse och stöd från de vise, d.v.s. anhöriga, samt från samhället vilket 

kunnat underlätta deras liv. 

Sivs och Majs förvåning över att fylla upp kriterierna för ett funktionshinder kan ses utifrån 

Goffmans (2011) tankar om att en stigmatiserad kan känna ambivalens inför att tillhöra den 

stigmatiserade gruppen. Jag ser det som att Siv och Maj hade en bild av personer med AS som 

inte stämde överrens med sig egen bild av sig; det uppstod en diskrepans mellan deras 

faktiska sociala identitet och den virtuella sociala identiteten. Sivs blandade känslor inför 

diagnosen och den sorg hon upplever över att aldrig kunna få saker fungera som hon vill, kan 

även den ses som en diskrepans mellan dessa identiteter; hon hade en uppfattning om sig själv 

som normal men fick genom diagnosen insikt om att så inte var fallet. 
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Åke hade då han fick AS-diagnosen nyligen fått ett annat påkommet stigma i form av att 

dömas som brottsling. En individ tillhör enligt Goffman (2011) olika kategorier och jag ser 

det som att Åke tillhörde två stigmatiserade kategorier på vilka han reagerade olika. En 

stigmatiserad kan enligt Goffman (2011) dela omgivningens föreställningar om avvikelsen 

och kan skämmas över denna, vilket Åke gjorde över sitt stigma som brottsling. En 

stigmatiserad individ kan dock även vara relativt oberörd av att inte leva upp till normativa 

förväntningar. Detta skulle kunna ses som en förklaring till hans neutrala reaktion på AS-

diagnosen.  

5.4 Resultat kopplat till tidigare forskning: Upplevelse av diagnos 

Resultatet i min studie visar som nämnts att merparten av deltagarna innan diagnosen känt sig 

som och förstått att andra sett dem som annorlunda. En av deltagarna uttrycker direkt att han 

känt press att försöka passa in och förstå det sociala samspelet. Känslan av annorlundaskap 

och bristen på förklaring har inneburit ett lidande för respondenterna, och merparten har haft 

kontakt med sjukvården bl.a. på grund av depression. Dessa resultat kan jämföras med 

tidigare forskning. Även den visar på hur många som fått diagnosen i vuxen ålder har försökt 

passa in i samhällets krav, och att brist på diagnos för många lett till psykisk ohälsa, 

felbehandlingar och att individen känt sig missförstådd (Barnard et al., 2001; Howlin, 2000).   

Att Åke och Siv inte upplevt utanförskapet som något direkt negativt utan sett det som 

självvalt då de trivts i sitt eget sällskap kan jämföras med resultat i Larsson Abbads (2007) 

avhandling, som även det visar på självvalt utanförskap. Resultatet där visar även att de som 

själva valt sitt utanförskap, såg diagnosen som irrelevant förutom att den hade en praktisk 

funktion i form av rätt till stöd. Det kan jämföras med Åkes neutrala inställning till diagnosen 

och hans betoning av att den främst haft en praktisk fördel. I Larsson Abbads (2007) 

avhandling framkommer att vissa av de som själva valt sitt utanförskap inte har behov av att 

anpassa sig efter samhällets normer. Detta är inget Åke och Siv uttrycker, men en tendens till 

det skulle dock kunna ses i Sivs uttalande: 

”Varför ska mitt sätt att tänka och vara inte vara OK bara för att alla andra, en massa andra 

tänker på ett annat sätt.” 

Diagnosen har haft en positiv funktion för respondenterna i min studie, då den medfört att de 

kan förstå såväl sig själva som andra bättre, då det blivit tydligare för omgivningen vad deras 

svårigheter beror på och då de kunnat få stöd och hjälp från samhället. Detta överensstämmer 

med resultat i såväl Larsson Abbads (2007) avhandling som Punshon et al:s (2009) studie. 

Resultatet i min studie visar liksom deras även på att känslorna inför diagnosen är 

ambivalenta hos många av respondenterna.  För Siv i min studie medförde diagnosen sorg, då 

hon i och med diagnosen fick insikt i att AS är något hon alltid kommer att få bära med sig. 

Hon är dock glad över att få diagnosen först i vuxen ålder, då hon inte velat förlora hoppet om 

att kunna fungera som andra redan som tonåring. Känsla av sorg över att få AS-diagnos 

uttrycks även i Larsson Abbads (2007) avhandling. Där är sorgen precis som hos Siv kopplad 

till att ha svårigheter men även till att få diagnosen först i vuxen ålder. Sorgen över tidpunkten 

för att få diagnos skiljer med andra ord från Siv. Även i min studie framkommer dock 

negativa känslor av att få diagnosen först som vuxen. Två respondenter uttrycker bitterhet 
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över att anhöriga inte agerat tidigare så att de tidigare kunnat förstå sig själva och kunnat få 

förståelse och stöd från närmaste omgivning och samhälle. 

5.5 Resultat: Självbild 

Merparten av respondenterna har p.g.a. av sin känsla av att vara annorlunda innan diagnosen 

haft en negativ självbild. De uttrycker på olika sätt att de känt sig konstiga, misslyckade, lata, 

dumma etc. Olle berättar hur han sedan barndomen tagit andras uppfattning om sig själv som 

sin självbild. Detta resulterade i en negativ självbild, som han hade kvar i vuxen ålder. 

”Så att då var ju min självbild liksom att jag tog det de andra tyckte om mig. Så att sa de 

liksom att (O citerar andra): ”Du är så jävla ful Olle alltså, glasögonorm å äcklig å allting” 

Å då kände jag mig värdelös; smal, svart, bortglömd så där va. Så det var ju väldigt - ett hål 

där ner i marken liksom. Bara svart dunkel va.” (Olle) 

Samtliga deltagare har i och med diagnosen fått insikt i att de fungerar annorlunda och att det 

beror på att de har AS. Detta har för samtliga medfört en ökad förståelse för såväl sig själv 

som andra.  

”Ja de ser det på det här viset och jag uppenbarligen ser det på det här viset.” (Siv) 

Merparten uttrycker att diagnosen, genom att den gett ökad förståelse, haft en positiv 

påverkan på deras självbild. Olle beskriver diagnosen som ett slags referenspunkt; någonting 

att ta spjärn emot för att bygga upp en positivare bild av sig själv, där han kan vara snällare 

och visa ömhet mot sig själv och där han kan se att han älskar sig själv. Även Majs självbild 

har påverkats positivt av diagnosen. Även hon kan efter diagnosen vara snällare mot sig själv 

genom vetskapen att hon fungerar annorlunda. 

”Jag ser väl mer positivt på mig själv, kanske mindre fördömande eftersom jag fått veta att 

jag inte är konstig eller misslyckad eller nå`t, utan det är en funktionsnedsättning jag har och 

jag fungerar annorlunda. Då blir ju självbilden, eller självförtroendet, självkänslan blir 

bättre på det sättet att man inte känner sig misslyckad (---).” (Maj) 

Maj och Siv uttrycker att diagnosen påverkat självbilden positivt då de efter den kan se sina 

styrkor och svagheter på annat sätt. För Siv har det inneburit att hon försöker fokusera på det 

hon kan och inte på det som är svårt. 

”Att det är liksom onödigt att jag ska hålla på, eller - ja visst det är en massa saker som man 

inte är bra på och som man måste bara sköta liksom - men för att jag ska orka se på mig själv 

ändå som att jag har en plats här i tillvaron så behöver jag göra saker som jag är bra på, 

som jag kan.” (Siv) 

Siv säger dock att diagnosen även påverkat självbilden negativt, då den gett en insikt i att AS 

inte är någon sjukdom som går att bota; en insikt om att hon aldrig kommer att kunna få saker 

och ting att fungera som hon skulle vilja. Innan diagnosen fanns fortfarande hoppet att det 

skulle gå. Här skiljer sig Siv och Olle åt. För Olle har vetskapen om att AS inte går att bota 

och att han fungerar på annat sätt än personer utan AS i stället inneburit en trygghet och att 

han kan luta sig tillbaka; en lättnad över att inte behöva vara en Superman. Innan diagnosen 
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försökte han för att motverka och balansera upp sin negativa självbild vara bäst på allt; han 

skulle vara en Superman som skulle kunna allt och fixa allt.  

Åke är mer osäker än de andra på diagnosens betydelse för sin självbild. Han uttrycker vare 

sig någon direkt positiv eller negativ påverkan, utan säger att han inte ser sin självkänsla, som 

han uttrycker det, som sådär fruktansvärt dålig och att den till skillnad från de andras inte 

ändrats i och med diagnosen. Han säger dock, precis som de andra, att diagnosen gett honom 

en klarare bild av sig själv. Han kan efter diagnosen se att hans undandragande från social 

interaktion inte som han trott varit helt självvalt utan beror på hans AS. Han kan även se 

varför det sociala samspelet inte fungerat. 

”Jaa, att det har då med min hjärna att göra (---) Jag tänker annorlunda då än de flesta 

andra människor. Alla människor är speciella, men jag känner mig liksom mer speciell än 

andra.” (Åke) 

Trots Åkes osäkerhet på diagnosens påverkan på hans självbild tycker jag mig se, att den 

påverkats positivt då han säger att han efter diagnosen på ett annat sätt kan se sina styrkor. 

Men även då han tror att han blivit bättre på att läsa av det sociala spelet och bättre på att 

kunna sätta sig in i hur andra tänker. 

5.5.1 Att träffa andra med AS 

Merparten av respondenterna uttrycker att de innan diagnosen känt sig ensamma. Siv och Åke 

såg dock, som nämnts, ensamheten som något självvalt då de trivts i sitt eget sällskap. 

Respondenterna har i olika grad tagit reda på fakta om AS, vilket medfört en förståelse för 

svårigheterna och för merparten en lättnad i form av igenkännande. Siv skulle vilja lära sig 

mer, men betonar att fakta får komma i lagom portioner, då hon upplever det som tröttande 

och ledsamt med för mycket kunskap.  

Alla utom Siv har eller har haft kontakt med andra med AS bl.a. via olika kurser. För Maj och 

Olle har mötet med andra med AS inneburit att de inte känner sig så ensamma längre. 

”Framför allt att man kunde träffa andra och känna att det finns andra som mig, jag är 

liksom inte ensam.” (Maj) 

För Olle har mötet med andra inneburit ett forum där han kan känna sig normal. 

”Jag har fått stämma av liksom hur andra fungerar här på Aspergercenter då ra och känner 

likhet. Jag känner mig normal när jag kommer hit då ra.” (Olle) 

De kan dock se att personer med AS utgör en heterogen grupp med olika svårigheter, 

bakgrund och uppfattningar. För Olle har mötet med andra med AS även medfört att han fått 

en positivare bild av personer med AS, och då även av sig själv. Tidigare var han påverkad av 

den negativa bild han upplever att media ger av personer med AS. Siv har inte träffat andra 

med AS. Hon säger att hon inte orkat och att hon har ett fungerande socialt liv. Hon tror dock 

att hon skulle uppskatta att träffa andra med AS, då det skulle som hon uttrycker kunna leda 

till igenkännande.  
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”Igenkännandets avlastande. Att man kan känna att jag är inte en Alien.” (Siv) 

5.5.2 Berätta för andra om diagnosen 

Hur öppna respondenterna är med att berätta om sin diagnos skiljer sig åt. Merparten skyddar 

sig själv i någon grad genom att välja vilka de berättar för. Detta för att vetskapen om 

diagnosen inte ska utnyttjas negativt mot dem. Siv, Maj och Olle säger till skillnad från Åke 

att de inte skäms för sin AS-diagnos. Maj som är den som är mest öppen med att berätta om 

sin AS-diagnos, säger att hon ser AS som en del av sin personlighet, och att hon kan känna sig 

stolt över såväl de positiva sidor funktionsnedsättningen medför, som över att hon kan hantera 

de negativa sidorna av den. De negativa sidorna kan hon t.o.m. skämta om offentligt då hon 

utövar en av sina hobbies. 

5.5.3 Handikapp 

Alla respondenter säger att omständigheterna påverkar huruvida de märker av sin AS-diagnos, 

och att denna således är situationsberoende. Olle som har ett specialintresse säger att han inte 

märkt av sina svårigheter i möten med andra som delar hans intresse. Detta då de har samma 

mål. Huruvida respondenterna använder ordet handikapp om sin AS-diagnos skiljer sig dock 

åt. Siv och Åke ser sig båda som handikappade; Åke i situationer som rör social interaktion 

och Siv på så sätt att hon inte kan sy ihop livet.  

”Jag kan inte få ihop mitt liv, jag kan inte sy ihop det och få det att fungera med att både 

sköta mina arbetsuppgifter och hålla ordning i hemmet och sköta om alla papper och 

räkningar på ett bra sätt.” (Siv) 

Siv kan se att ordet handikapp kan ha betydelse och utnyttjas negativt av omgivningen. Hon 

tar som exempel hur chefen förklarar samarbetssvårigheter med att det beror på hennes 

sjukdom. Maj som inte vill använda ordet handikapp utan funktionsnedsättning om sin AS-

diagnos, kan även hon dock se sig som handikappad när omgivningen inte förstår henne eller 

när hon inte kan hantera omgivningen. Inte heller Olle vill se sig själv som handikappad. Han 

ser sig som fullt fungerande bara det att han är annorlunda. 

5.6 Teoretisk analys: Självbild 

Den negativa självbild som kan anas hos merparten av respondenterna innan diagnosen kan 

förstås utifrån att individens bedömning av sig själv är samhällets bedömning av honom¸ och 

att deltagarna tagit in samhällets bedömning av dem som avvikande, d.v.s. stigmatiserade. 

Enligt Mead blir denna av omgivningen tillskrivna identitet mer och mer befäst ju oftare den 

bekräftas av omgivningen (Berg, 1975). Olle säger att han tagit till sig de andras negativa 

uppfattning om honom och på så sätt byggt upp en negativ självbild. Jag ser det som att Olle 

byggt upp sin negativa självbild utifrån att han tagit till sig vad Goffman (2011) kallar virtuell 

(skenbar) social identitet. En virtuell social identitet är de egenskaper andra tillskriver 

individen. Den innebär ofta att en stigmatiserad individ tillskrivs fler ofullkomligheter än han 

kanske har. Olles försök att balansera upp den negativa självbilden genom att vara en 

Superman, kan ses som exempel på hur en stigmatiserad bygger upp en bild av sig själv, där 

hans tillkortakommanden saknas. Hans upplevelse av lättnad efter diagnosen över att inte 
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behöva vara en Superman, visar på de personliga ansträngningar försöken att klara vad som 

ses som normalt kan medföra för en stigmatiserad enligt Goffman (2011). 

Andra fasen i Goffmans moraliska karriär kan för den stigmatiserade innebära en vändpunkt 

(Goffman, 2011). Diagnosen innebar för Olle en vändpunkt, då han kunde bygga upp en 

positivare bild av sig själv, där han kan respektera sig själv. Att han börjar respektera sig som 

han är kan enligt mig ses som att han är på väg in i tredje fasen i Goffmans moraliska karriär, 

den mogna och välanpassade fasen. I denna fas har individen accepterat sina 

tillkortakommanden och respekterar sig själv som den han är (ibid.). Helt inne i tredje fasen är 

Olle dock inte, då han är restriktiv med att berätta om sin diagnos. Detta kan enligt mig tyda 

på att han fortfarande har behov av att dölja stigmat och således inte helt accepterat sina 

tillkortakommanden. Maj däremot kan ses som helt inne i tredje fasen, då hon accepterat 

diagnosen och ser den som en del av sin personlighet, vilket jag tyder som att hon respekterar 

sig själv som hon är. Hon berättar även öppet om sin AS-diagnos och kan t.o.m. skämta om 

den. 

Respondenterna har efter diagnosen i olika grad tagit reda på fakta om AS, samt tagit kontakt 

med andra personer med AS. Att ta kontakt med andra med stigmat, de visa, är enligt 

Goffman (2011) vanligt i andra fasen av moraliska karriären. Enligt Mead kan den identitet 

som en individ byggt upp utifrån andras bedömning av honom förändras i mötet med andra, 

vars attityder inte samstämmer med den tidigare uppbyggda identiteten av individen (Berg, 

1975). Den positiva påverkan kontakten med andra personer med AS haft kan enligt mig 

förklaras utifrån detta; från att tidigare ofta trott sig vara ensamma med sina egenheter kan 

respondenterna nu uppleva igenkännande och att de är accepterade som de är. Igenkännandet 

tolkar jag som att de i detta sammanhang kunnat utveckla signifikanta symboler och kunnat ta 

den andres roll, vilket gjort samspelet lättare. Samtliga respondenter uttrycker att det är 

situationsberoende huruvida de märker av sin AS-diagnos. Olle tar som exempel hur 

kommunikationen fungerar bättre tillsammans med personer som delar hans specialintressen. 

Det kan enligt mig ses som att det gemensamma intresset förenar dem, vilket underlättar 

utvecklandet av signifikanta symboler. 

Siv säger att hon först i efterhand förstått att hon känt att hon varit annorlunda, men att hon 

inte trott att hennes svårigheter skulle fylla upp kriterierna för ett funktionshinder. Diagnosen 

påverkade hennes självbild negativt, då den släckte hoppet om att hon skulle kunna få saker 

att fungera som hon skulle vilja. Samtidigt är hon glad över att hon inte fick diagnosen som 

yngre, då hon tror det varit jobbigare att förlora hoppet då. Detta tillsammans med att Siv står 

ambivalent inför såväl fakta om AS som att ta kontakt med andra med AS, tyder enligt mig på 

att hon trots positiva följder av diagnosen har svårt att bygga upp en ny identitet, och att den 

inneburit att hon tillskrivit sig själv ett stigma. En person som visar identitetsambivalens inför 

sitt stigma kan enligt Goffman (2011) dela upp sin grupp i olika skikt. Siv säger att hon inte 

tillhör ett tidningsartikelklassiskt exempel på AS, vilket visar på att hon har svårt att förena 

dessa egenskaper med den normala person hon själv ser sig som. Samtidigt uttrycker Siv att 

hon tror det skulle vara skönt att träffa andra med AS, och få som hon säger uppleva 

igenkännande. Även detta kan enligt mig ses som tecken på hur en ambivalent individ växlar i 

sin inställning till den stigmatiserade gruppen. Att Siv inte tar kontakt med andra med AS 
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säger hon beror på att hon inte orkar och har ett fungerade socialt liv. Att hon väljer att umgås 

med normala skulle enligt Goffman (2011) kunna ses som att hon vill skyla den avvikande 

delen av sig. 

Att ha ett stigma kan medföra skam. Flertalet av respondenterna säger att de inte skäms för sin 

diagnos, men de uttrycker alla i olika grad en medvetenhet om vem som får information om 

deras diagnos. Goffman (2011) skriver om hur personer med dolt stigma, vilket AS kan ses 

som, kan välja mellan att berätta om det eller låta det passera, d.v.s. dölja det. En individ med 

dolt stigma väljer enligt Goffman (2011) många gånger att inte berätta om sitt stigma, då han 

ser det som en fördel att anses som normal, och då ett erkännande av stigmat kan medföra att 

han utsätts för diskriminerande åtgärder. Att merparten av respondenterna hänvisar sin 

försiktighet med att berätta om sin AS-diagnos till att de vill skydda sig själva, kan enligt mig 

förstås utifrån detta. 

Respondenternas insikt efter diagnosen att de inte fungerar som andra och på vilket sätt de 

inte fungerar som andra, har gjort att samtliga fått en ökad förståelse för såväl sig själva som 

andra. Det har lett till en positivare självbild för merparten. Det kan förstås som att 

respondenternas kunskap om hur de och andra fungerar, har lett till att de försöker bygga upp 

strategier för att bättre kunna fungera i socialt samspel. Det kan minska risken för 

missförstånd och påverka omgivningens attityder mot dem. Respondenterna behöver då inte 

känna sig så misslyckade, och således påverkas deras självbild positivt.  

”Jag lättare håller mig inom de där ramarna som liksom ses som det vanliga eller normalt 

då: Hur länge man pratar, hur mycket man pratar eller vilka principer man vill gå efter.” 

(Siv) 

Det kan även ses som att respondenterna tidigare inte kunnat utveckla signifikanta symboler 

tillsammans med andra. De har inte kunnat ta den andres roll, vilket gjort att de i socialt 

samspel inte förstått den andre och att den andre inte förstått dem. Det har lett till att 

respondenterna känt sig stigmatiserade och misslyckade i den andres ögon. Respondenterna 

berättar hur andra sett dem som t.ex. lata eller dumma. Utifrån Meads teori om ”I” och ”me” 

kan det enligt mig ses som att det tidigare varit deras ”I”, d.v.s. deras personliga egenskaper 

och avvikelser som agerat. Diagnosen har enligt denna tanke utvecklat respondenterna så 

deras ”me” nu på ett annat sätt lyssnar på och bedömer det ”I” säger efter de normer och 

värderingar som finns i samhället. Deras ”me” bromsar således deras ”I”, så att deras 

agerande är mer socialt passande. Även om detta för respondenterna medfört en positivare 

självbild då de inte känner sig så misslyckade, så innebär försöken att klara vad som anses 

normalt, som tidigare nämnts, stora personliga ansträngningar enligt Goffman (2011).  

5.7 Resultat kopplat till tidigare forskning: Självbild 

Att vissa av respondenterna i och med diagnosen kan se på sig själva med annan respekt och 

se att de duger som de är överrensstämmer med resultat i Larsson Abbads (2007) avhandling. 

Mitt resultat visar vidare att denna insikt för merparten medfört en positiv påverkan på deras 

självbild. Maj ser AS som en del av sin personlighet och kan känna sig stolt över såväl de 

positiva sidor den medför, som över att hon kan hantera de negativa sidorna av 
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funktionsnedsättningen. Majs stolthet över de positiva sidor AS medför kan jämföras med 

resultat i Larsson Abbads (2007) avhandling, som visar att AS för dessa deltagare medfört en 

stolthet i att vara unik och speciell. Hos dessa finns dock ett behov av att bekräfta sig själv 

och sitt värde mot de normala, något Maj inte uttrycker. 

Resultatet i min studie visar att merparten av respondenterna innan diagnosen känt sig 

ensamma. Efter diagnosen har respondenterna i olika grad sökt fakta om och tagit kontakt 

med andra med AS. Kunskapen om diagnosen har motverkat känslan av ensamhet då de 

upplevt ett igenkännande med andra med AS, något som påverkat deras självbild positivt. 

Vikten av igenkännande och att tillsammans med andra med AS kunna uppleva sig som 

normal framkommer i såväl min studie som i Larsson Abbads (2007) avhandling. Liksom i 

Larsson Abbads (2007) avhandling framkommer även i mitt resultat att personer med AS 

utgör en heterogen grupp, där respondenterna kan känna igen sig i vissa av svårigheterna men 

inte i alla. 

5.8 Resultat: Kärleksrelation 

5.8.1 Funktionsnedsättningens påverkan på relationen 

Samtliga respondenter säger att deras funktionsnedsättning påverkat kärleksrelationen men i 

olika grad och på olika sätt. Olle, som var den ende av deltagarna som var tillsammans med 

sin partner när han fick diagnosen, säger att hans funktionsnedsättning innan 

diagnostiseringen i hög grad påverkade relationen. Han har hela livet haft svårt att hantera 

känslor och haft ett stort kontrollbehov. Innan diagnosen fungerade inte kommunikationen 

mellan parterna, och Olle var ofta arg på sin partner då hon inte gjorde som han ville. Han 

säger även att han innan diagnosen inte uppfattade sin partners behov av ömhetsbetygelser 

utan att han visade sin kärlek i form av praktiska handlingar.  

Åke hade vid intervjutillfället precis brutit upp från sin flickvän. Åke säger att det var mycket 

i relationen som inte fungerade, och att det i hög grad var kopplat till att båda parterna hade 

AS. Framför allt kopplar han problemen till före detta flickvännens AS, vilken han såg som 

gravare än sin egen. Samtidigt konstaterar han dock att alla kan ha en tendens att skylla på 

partnern när ett förhållande tagit slut. Åke uppfattade till skillnad från Olle partnerns behov av 

ömhet, men kunde inte uppfylla hennes önskemål. Att visa känslor är inte så viktigt för Åke, 

och han säger att han, precis som Olle innan diagnosen, visar känslor genom att göra praktiska 

handlingar. Han säger dock att han i ett tidigare förhållande, där han hade starkare känslor för 

partnern, kunde förmedla känslor i form ömhetsbevis på ett annat sätt. Det han framför allt 

betonar som fungerande i den relationen var att kommunikationen parterna emellan 

fungerade, och att de hade ett gemensamt intresse. I den relationen ställde flickvännen inte 

heller lika höga krav som flickvännen i den senare relationen. Den tidigare flickvännen 

kritiserade honom inte heller på samma sätt. 

Maj är den som minst uttalar att hennes AS skulle vara något problem för relationen.  Hon 

och Siv tycker inte att deras förmåga att visa känslor i form av ömhetsbevis påverkats av 

deras AS. Maj säger att hon kanske t.o.m. kan vara för kelen.  
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”Det är viktigt. Jag vill väl oftast hålla på å ge mycket pussar å kramar, så det är väl mer jag 

som kan va lite för kelen å klängig ibland kanske. Det är snarare så än tvärt om, för jag vill 

ofta ha mycket pussar å kramar osv. Så det är viktigt för mig att visa känslor och så fysiskt 

men också liksom psykiskt att säga jag älskar dig å sån`t där.” (Maj) 

Siv säger dock att relationen påverkas av att hennes AS medför att hon har begränsningar med 

vad hon orkar med. Det gör att hennes partner får kämpa och stötta henne mer, såväl praktiskt 

med hushållssysslor som ekonomiskt, än vad hon tror andra pojkvänner behöver göra. Hon 

betonar vikten av rätt stöd från samhället i rätt omfattning och på rätt sätt för att hennes 

kärleksrelation ska fungera. 

”För att annars, jag har ju ingen att, hur ska jag lösa de här problemen som jag inte klarar 

av att lösa själv? Ja då går man ju till den som står en närmast, ja då blir det ju han och då 

blir ju han någon slags problemlösare eller terapeut eller kurator eller avlastare och 

hembiträde och sekreterare och allting. Så då förlorar man ju liksom den här 

kärleksrelationen (---). Så att om man får hjälp med det man behöver ha hjälp med av de 

inrättningar som är satta av samhället att hjälpa mig, då blir det helt klart lättare att få det 

att fungera.” (Siv) 

5.8.2 Diagnosens påverkan på relationen 

För Maj, Siv och Olle har diagnosen inneburit en påverkan på relationen. Detta då 

medvetenheten om att de har AS och vad det innebär medfört att de bättre kan förstå sig själva 

och därmed förklara för partnern vad de har för svårigheter, vilket i sin tur lett till att deras 

partner bättre kan förstå dem. Det har påverkat hur de bemöter sin partner och gjort att de kan 

beskriva hur de vill bli bemötta, vilket påverkat partnerns bemötande av dem. Denna 

medvetenhet har även medfört att de kan se att partnern befinner sig i en speciell situation, 

vilket gör att de kan hjälpa partnern förstå situationer de hamnar i och stötta och vägleda 

partnern i relationen. 

”(---) underlättat eftersom jag lättare kan förstå mig själv och då blir det väl lättare att förstå 

honom och behålla en relation. Det blir ju lättare för mig att förstå hur man ska bete sig för 

att relationen ska hålla, å det blir ju lättare för honom i och med att han vet att jag har de här 

svårigheterna så att han visar mer förståelse och så vidare, trots att jag kan va lite klumpig 

och ha svårt och tolka saker och ting.” (Maj) 

”Jag kan ju ibland också vägleda honom lite grann… På ett vis stötta honom med att: (S 

citerar sig själv) ” Ja, jag kan förstå att du blir förbannad och jag är inte glad över det här 

men jag kan inte hjälpa det här, men nu blev det så här på grund av det här och det här”, så 

att han kanske kan känna mindre skuld för att han blir förbannad.” (Siv) 

Merparten av respondenterna ser en bra kommunikation som centralt för att kärleksrelationen 

ska fungera. Olle beskriver det som att diagnosen har gett honom nya glasögon att se 

relationen med, och genom att parterna efter diagnosen kan förstå varandra bättre kan de nu 

kommunicera på ett rakare och ärligare sätt, ett sätt som berör de djupare känslorna, vilket 

minskat konflikterna i relationen. Den förbättrade kommunikationen har medfört att parterna 

fått större förtroende för varandra och att de litar på varandra. Relationen har blivit tryggare 
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och mindre rädd än innan diagnosen. Han säger att diagnosen således gett kärleken en 

nytändning, och han kan nu på ett annat sätt förstå fruns behov av ömhetsbevis och visa sina 

känslor, och han förstår efter diagnosen att en kärleksrelation för att den ska fungera behöver 

underhållas. 

”Så att diagnosen har lyft upp känslorna tycker jag väldigt mycket. Att jag får bekanta mig 

med mina känslor och kärleken till mig, och då kan jag liksom börja känna av min frus 

känslor och vad som kanske är viktigt för henne, och lyssna på henne.” (Olle) 

I Åkes fall ledde diagnosen, och det faktum att båda parterna hade AS, inte till att parterna 

kunde förstå och kommunicera bättre med varandra. Åke kan dock som Olle se att hans sätt 

att visa känslor har påverkats av diagnosen på så sätt att han idag i relationer, såväl kärleks- 

som andra former av relationer, tänker på att visa sin uppskattning av andra människor. 

Diagnosen påverkade kärleksrelationen på så sätt att han gjorde försök att visa tillgivenhet 

och glädje över flickvännens sällskap genom att vara uppskattande och berömma flickvännen. 

”Jag tänker på det att jag måste visa att jag uppskattar andra människor. (---) Men då det att 

jag mera berömmer personer för att de är bra på det och det, eller tackar dem så mycket för 

att de har gjort det och det för mig eller för andra då. Men det kanske inte är riktigt det folk 

vill höra utan det kan vara andra saker som jag inte riktigt förstår som de vill höra då.” 

(Åke) 

5.9 Teoretisk analys: Kärleksrelation 

Samtliga respondenter säger att deras funktionsnedsättning påverkat kärleksrelationen i olika 

grad och på olika sätt. Efter diagnosen säger merparten av respondenterna att relationen 

påverkats i positiv riktning genom att kommunikationen parterna emellan förbättrats; de kan 

nu bättre förstå partnerns behov och kan bättre beskriva sina behov vilket påverkat parternas 

bemötande av varandra. Jag ser det som att parterna till skillnad från innan diagnosen har 

utvecklat signifikanta symboler och kan ta varandras roll. Respondenternas medvetenhet om 

att de är annorlunda, att de har ett stigma och på vilket sätt detta stigma yttrar sig har, 

tillsammans med förmågan att överta partnerns roll, gjort att de ser att partnern befinner sig i 

en speciell situation. De kan nu stötta och vägleda partnern i relationen. Jag tolkar det som att 

båda parters ”me” har utvecklats så att de kan förstå varandra. Utifrån den nya kunskap som 

lagrats i ”me” påverkar det individernas ”I”, så att de kan möta partnern i ögonblicket på ett 

nytt sätt. Konflikter uppstår då inte lika lätt och de kan besvara varandras behov. 

Goffman (2011) skriver om hur en individ som är sammankopplad med en stigmatiserad 

genom sociala band, t.ex. en partner, befinner sig i en speciell situation där parterna betraktas 

som en enhet med vissa stigmaförtecken. Ett sätt för partnern att klara detta är att bli väl 

förtrogen med stigmat, acceptera situationen och lära sig hantera den stigmatiserade 

individens tillkortakommanden. Partnern kallas då enligt Goffman (2011) den vise, mot 

vilken den stigmatiserade inte behöver känna någon skam, och med vilken den stigmatiserade 

kan känna sig trygg och accepterad som han är. Maj och Olle berättar t.ex. att partnern på ett 

annat kan förstå varför de kan bete sig avvikande i sociala sammanhang. 
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”Att han inte blir sur på mig om jag kanske gör bort mig socialt för han tänker det här gjorde 

hon inte för att genera mig utan det var att hon inte visste bättre eller nå`t kanske.” (Maj) 

Jag ser det som att även Sivs partner har tagit på sig rollen som den vise då att han förstår att 

Siv behöver mer stöd och praktisk hjälp än vad som är normalt i en relation. 

Maj, Olle och Siv säger att de i sin tur förstår sina partners bättre efter diagnosen, och att de 

kan sätta sig in i den speciella situation partnern befinner sig i, och att denna medvetenhet gör 

att de kan vägleda och stötta sina partner. Detta tyder enligt mig på att personerna i respektive 

relation efter diagnosen byggt upp signifikanta symboler, de kan ta varandras roll, vilket 

förbättrat deras kommunikation. 

I Åkes relation fungerade inte kommunikationen, något Åke menar berodde på flickvännens 

gravare AS. Det senare ser jag som exempel på hur stigmatiserade för att för sig själv bekräfta 

sin normalitet kan dela upp de som delar hans stigma - de egna - i olika skikt alltefter gravhet 

på stigmat. Att kommunikationen mellan parterna i Åkes relation inte fungerade trots att båda 

hade AS, motsäger min tidigare tolkning (se Teoretisk analys: Självbild), att igenkännandet 

med de egna skulle underlätta för parterna att utveckla signifikanta symboler. Åke förklarar 

bristen på kommunikation med sina svaga känslor för flickvännen, och visst, även ”normala” 

kan ha problem med kommunikationen i sin relation. Personer med svaga känslor borde dock 

kunna ha förmåga till rollövertagande. Jag tror alltså snarare att den bristande 

kommunikationen berodde på, i alla fall Åkes, oförmåga till rollövertagande. Som han säger 

har han efter diagnosen lärt sig att man t.ex. ska visa uppskattning för andra, t.ex. flickvännen, 

men att han fortfarande är osäker på om han förstår vad andra egentligen vill höra. Åke 

hävdar dock att kommunikationen med en tidigare partner som var ”normal” fungerade bättre. 

Han nämner att de båda hade ett gemensamt intresse. Som nämnts under rubriken Teoretisk 

analys: Självbild, skulle ett gemensamt intresse eventuellt kunna underlätta utvecklandet av 

signifikanta symboler. Kanske kan Åkes känsla av bättre kommunikation med sin tidigare 

partner förstås utifrån detta. Man kan också diskutera kring att den tidigare partnern, som 

visserligen inte hade vetskap om att Åke hade AS men som kanske ändå såg att han fungerade 

annorlunda, intagit den vises roll och lärt sig hantera Åkes tillkortakommanden, vilket 

förbättrade kommunikationen. Som Åke säger ställde hon inte lika höga krav och kritiserade 

honom inte som flickvännen med AS. 

5.10 Resultat kopplat till tidigare forskning: Kärleksrelation 

För merparten av respondenterna medförde diagnosen att de kan förstå sig själva och sin 

partner på annat sätt. De kan efter diagnosen förklara för partnern vad de har för svårigheter, 

vilket i sin tur ökat partnerns förståelse för dem. Detta har påverkat parternas bemötande av 

varandra. Merparten av respondenterna kan vidare se att partnern befinner sig i en speciell 

situation, vilket gör att de kan hjälpa partnern förstå situationer de hamnar i och stötta och 

vägleda partnern i relationen. Detta överrensstämmer med vad Attwood (2011) skriver om att 

personer med AS i och med diagnosen kan se sina svagheter och styrkor i relationen, samt hur 

deras beteende och attityder påverkar relationen. Denna insikt medför att parterna kan 

samarbeta för att förbättra relationen och den ömsesidiga förståelsen. Just kommunikation är 

något som flera av deltagarna i min studie uttrycker som viktigt för att kärleksrelationen ska 
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fungera. Aston (2003) och Attwood (2011) skriver att det ofta är partnern utan AS som söker 

hitta nya sätt att kommunicera och är mest motiverad för förändring. Detta överrensstämmer 

inte med mitt resultat, där jag ser merparten av respondenterna som mycket motiverade till 

förändring och till att hitta nya sätt att kommunicera i relationen. 

I Müller et al:s (2008)  studie uttrycks en oro hos personer med AS över att inte kunna finna 

och upprätthålla en kärleksrelation. Motsvarande oro finns inte uttalad i min studie utan 

merparten av respondenterna verkar vara trygga i sina relationer efter diagnosen och verkar 

inte oroa sig för ensamhet framöver.  

Studier av Müller et al. (2008) och Lau och Petersen (2011) visar att personer med AS ofta 

har en ambivalens inför intima relationer. Min studie visar tvärtom att behovet av intimitet 

hos kvinnorna var stort och att de kunde ge såväl psykisk som fysisk ömhet. Männen hade 

innan diagnosen däremot uttryckt sin kärlek i form av praktiska handlingar. En av männen 

kunde dock efter diagnosen bättre bemöta sin partners behov av ömhetsbevis. Dock 

framkommer inte om hans egna behov av intimitet förändrats.  

Sivs betoning av rätt stöd från samhället för att kärleksrelationen ska fungera ser jag som 

intressant. Siv betonar här praktiskt stöd från samhället i form av hjälp med bl.a. 

hushållssysslor och ekonomi. Utan praktiskt stöd menar hon att partnern får allt för stor 

belastning med detta och att utrymme för kärleken inte finns. Attwood (2011) och Aston 

(2003) betonar bl.a. vikten av parterapi och stöd från specialister för att en kärleksrelation där 

någon av parterna har AS ska fungera. Betoningen av det praktiska stöd Siv uttrycker har jag 

dock inte sett i tidigare studier. Som nämnts betonar merparten av respondenterna i min studie 

vikten av bra kommunikation för att kärleksrelationen ska fungera. Ingen av dem nämner 

dock behovet av parterapi för detta. Den förbättrade kommunikation jag ser att många av 

paren utvecklat har skett utan denna form av stöd. 

 

6. Diskussion 

I detta kapitel kommer jag under rubriken Resultat och reflektion redovisa för och reflektera 

över de viktigaste resultaten som framkommit utifrån mitt syfte och mina frågeställningar. 

Därefter diskuterar jag under egna rubriker val av metod samt förslag till vidare forskning 

inom området. 

6.1 Resultat och reflektion 

Syftet med min studie har varit att undersöka och analysera vilken betydelse diagnosen AS 

haft för personer som fått diagnosen i vuxen ålder. Jag har velat få de enskilda individernas 

perspektiv på hur diagnosen påverkat deras livssituation och förhållande till sin partner utifrån 

följande frågeställningar 

 Hur upplever respondenterna att ha fått diagnosen Asperger syndrom?  

 Vad har diagnosen betytt för respondenternas självbild och självförståelse? 
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 Hur upplever respondenterna att diagnosen påverkat deras förståelse för sin partner 

och upplever respondenterna att partnerns förståelse för dem påverkats efter 

diagnosen?  

Vad jag uppfattar som centrala begrepp i resultatet av min studie är begreppen förklaring och 

förståelse. Syftet med en diagnos är som Brattberg (1999) skriver att få kunskap, lära känna, 

och diagnos är ett hjälpmedel för förståelse. Detta överrensstämmer väl med resultatet i min 

studie. Diagnosen har för samtliga respondenter inneburit att de genom förklaring av, kunskap 

om, varför de känt sig annorlunda fått en förståelse för sig själva; de har lärt känna sig själva. 

Merparten har härigenom fått en positivare självbild. Diagnosen har för merparten även 

påverkat deras förståelse för sin kärlekspartner och partnerns förståelse för dem, vilket på 

olika sätt påverkat respondenternas kärleksrelationer.  

Jag kommer nedan redovisa studiens viktigaste resultat under studiens tre teman Upplevelse 

av diagnos, Självbild och Kärleksrelation. Under rubriken Reflektioner reflekterar jag därefter 

över resultatet.  

6.1.1 Upplevelse av diagnos 

Resultatet visar att respondenterna på olika sätt uttrycker att de innan diagnosen känt sig som 

annorlunda och de uppfattat att andra sett dem som annorlunda, men att de inte förstått varför. 

Merparten har sökt orsaken till sin känsla av annorlundaskap och merparten har fått olika 

former av stöd från samhället. Stödet har dock inte räckt för att ge dem en fullständig 

förklaring. Huruvida annorlundaskapet upplevts som något negativt skiljer sig åt, men 

resultatet visar att diagnosen gett respondenterna en förklaring och förståelse för sina 

svårigheter vilket gjort livet lättare; de kan förstå såväl sig själva som andra bättre. Detta har 

påverkat deras bemötande av andra. Det framkommer i intervjuerna att de nu på ett annat sätt 

kan förstå de sociala koderna och att de utvecklat strategier för att hantera socialt samspel. 

Upplevelsen av att få diagnosen är mot bakgrund av detta positiv för de flesta. 

Känslorna över att få diagnosen först i vuxen ålder är dock blandade. Känslor av bitterhet 

över att få förklaring först i vuxen ålder, uttrycks av vissa av respondenterna då dessa med 

tidigare diagnos tror sig kunnat få ett lättare liv. Dessa respondenter uttrycker även att tidigare 

diagnos hade kunnat medföra att de tidigare fått rätt form av stöd från såväl anhöriga som 

samhället. I resultatet framkommer detta stöd som något centralt. Resultatet visar dock i ett 

fall även på känslor av lättnad över att inte fått diagnosen som yngre, då diagnosen innebar en 

sorg över insikten att ha en funktionsnedsättning och att denna inte går att bota .  

6.1.2 Självbild 

Huvudtendensen i resultaten är att respondenternas självbild på olika sätt påverkats positivt av 

diagnosen. Resultatet visar hur respondenterna efter diagnosen i olika grad accepterade sig 

själva, hur de kunde börja tycka om sig som de var och se såväl sina styrkor som sina 

svagheter på ett annat sätt. Trots detta kunde en av respondenterna även uppleva negativ 

påverkan på självbilden då diagnosen medförde att hoppet försvann om att allt skulle ordna 

sig bara hon försökte lite till. 
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I resultaten framkommer att merparten innan diagnosen känt sig ensamma. Vikten av 

igenkännande framkommer tydligt i intervjuerna. I och med diagnosen har respondenterna via 

kunskap om AS och i flertalet fall möten med andra personer med AS upplevt ett 

igenkännande. Den lättnad igenkännandet medför för respondenterna visar enligt mig på vårt 

behov av att få vara en del i ett sammanhang, vårt behov av att någonstans få uppleva sig som 

normal.  

6.1.3 Kärleksrelation 

Huvudtendensen i resultatet är att respondenterna efter diagnosen kan förstå sin partner på 

annat sätt, då de själva fått förklaring till och förståelse för sina svårigheter. Respondenterna 

kan efter diagnosen förklara sina svårigheter för sin partner, vilket ökat partnerns förståelse 

och därmed deras bemötande av respondenterna. Många av respondenterna kan efter 

diagnosen se att partnern befinner sig i en speciell situation, och de kan nu hjälpa partnern 

förstå situationer de hamnar i och stötta och vägleda dem i relationen. Den ömsesidigt ökade 

förståelsen mellan parterna har medfört förbättrad kommunikation i merparten av 

kärleksrelationerna. Diagnosen har således haft en positiv påverkan på dessa relationer; jag 

tycker mig se att såväl dessa respondenter som deras partners accepterat diagnosen och var 

villiga att förstå vad den innebar och villiga att arbeta för att få en bra relation.  

6.1.4 Reflektioner  

Dagens samhälle ställer höga krav på samarbete och social interaktion, något som är svårt för 

personer med AS. Såväl min studie som tidigare forskning visar, att många som inte fått 

diagnosen i barndomen, som vuxna söker sig till vuxenpsykiatrin p.g.a. problem de möter i 

vardagen. Okunskap om AS ökar risken för att den grundläggande problematiken förbises och 

felaktiga diagnoser ställs. Jag kan förstå den bitterhet vissa av respondenterna uttrycker över 

att få diagnosen först som vuxen, då individerna på annat sätt kunnat undvika sociala 

misslyckanden och således kanske fått ett lättare liv om de tidigare förstått sig själva och 

tidigare fått rätt form av stöd.   

I resultatet framkommer att det är situationsberoende om respondenterna märker av sin 

funktionsnedsättning. Är förhållandena de rätta kan personer med AS leva sitt liv utan 

diagnos, och inte uppleva sina egenskaper som något negativt. Viktigt är därför att inte 

slentrianmässigt sätta en diagnos, särskilt som en diagnos kan medföra ett stigma och 

missbrukas av omgivningen. Respondenternas försiktighet med att berätta om sin diagnos 

tyder enligt mig på detta.  

Diagnos är som Brattberg (1999) skriver förutom förståelse även hjälpmedel för behandling. 

Vikten av stöd - vilket jag här jämför med behandling - och då rätt form av stöd, är något som 

framkommer i min studie. I studien betonas även stödets vikt för en fungerande 

kärleksrelation. Personer med AS har ofta flera starka sidor som i olika grad kompenserar för 

svårigheterna. Tillvaratas dessa kan personerna med AS utgöra en stor tillgång i samhället; en 

resurs och inte en belastning för samhället. Förutsättningen är att stödet ges just i rätt form. 

Jag menar vidare att ett stöd utformat med betoning på AS-personens styrkor och inte på 

dennes svagheter kan förbättra individens självbild och motverka bilden av att vara 

misslyckad och fel. För att insatserna ska vara effektiva behövs utbildning och handledning 
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för personer som arbetar i miljöer där de kommer i kontakt med personer med AS. Även ökad 

kunskap, förståelse och acceptans hos allmänheten är centralt. Orden förklaring, förståelse, 

stöd gäller oss alla. Om vi människor försöker förstå oss själva och andra får vi ett rikare, mer 

stimulerande och utvecklande liv.  

6.2 Metoddiskussion 

Jag har valt kvalitativ intervjumetod med halvstrukturerad intervjuguide för min studie, då jag 

önskade få respondenternas egna upplevelser kring hur det är att få diagnosen AS i vuxen 

ålder. Den halvstrukturerade intervjun innebär en relativt öppen form av intervju, där syftet är 

att respondenterna ska berätta utifrån olika teman. Då personer med AS kan ha svårt att förstå 

uttryck som inte är exakta, var jag innan intervjuerna osäker på om de öppna frågor den 

halvstrukturerade intervjun innebär skulle skapa svårigheter för respondenterna att berätta. 

Merparten av respondenterna hade dock inga problem att berätta. En av respondenterna hade 

dock vissa svårigheter att öppet berätta och vid intervjun med denne respondent fick jag gå in 

och ställa fler följdfrågor än till de andra, något som medförde att jag på ett annat sätt styrde 

intervjun.  

För att uppnå mitt syfte hade jag även kunnat använda mig av kvantitativ metod i form av 

enkätundersökning. Personer med AS har som nämnts ofta svårt för social interaktion. Vid 

kvantitativ metod i form av enkätundersökning krävs inget direkt möte mellan intervjuare och 

respondent. Jag hade med denna metod kanske kunnat nå personer jag nu inte nådde, då de 

inte klarar det samspel intervjusituationen medför. Det hade kunnat vara en fördel, då jag 

kunnat få ett mer heterogent urval, vilket kunnat påverka resultatet. Ytterligare en fördel med 

kvantitativ metod hade varit att resultaten vid slumpmässigt urval blivit generaliserbara. Vid 

enkätundersökning hade jag dock inte kunnat ställa följdfrågor för att fördjupa 

respondenternas svar. Jag hade heller inte kunnat fråga respondenterna om jag förstått deras 

uttalanden rätt, och respondenterna hade inte haft möjlighet att fråga mig om något var oklart. 

Utifrån detta ser jag valet av kvalitativ metod för min studie som riktigt, då jag vid kvantitativ 

metod inte kunnat få de djupa och nyanserade berättelser jag nu fick tillgång till.  

Teorin utgör enligt Aspers (2007) en central del i kvalitativ forskning. Den är de glasögon 

genom vilka jag som forskare ser det empiriska materialet och påverkar således vad jag ser i 

detta. Mitt val av Goffmans teori om Stigma kan utgöra en risk i att fokus läggs på det 

avvikande hos respondenterna och att jag genom min studie medverkar till att stigmatisera 

dem. Jag kunde i intervjusituationen som nämnts känna en risk för detta då mycket 

fokuserades kring respondenternas diagnos. Även valet av att använda Meads tankar om ”I” 

och ”me” skulle kunna innebära ett problem då begreppen ses som svåra att tolka (Asplund, 

1967).  För att få en så bred uppfattning som möjligt av teorin har jag därför läst flera 

författares tolkning av Mead.  

6.3 Förslag till vidare forskning 

Som nämndes i inledningen till denna studie är forskning om vuxna med AS sällsynt. Denna 

studie är ett bidrag till kunskap om vuxna med AS, men mer forskning behövs för att få insikt 

i hur det är att som vuxen få diagnosen AS och leva med den. Fler studier kring detta skulle 
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kunna öka omgivningens förståelse för personernas svårigheter, vilket skulle kunna öka 

möjligheterna för dem att få rätt form av stöd och hjälp.  

Mitt ursprungliga syfte med studien var bl.a. att undersöka diagnosens påverkan på 

kärleksrelationen hos par som levde tillsammans då diagnosen ställdes. Tanken var att 

undersöka huruvida relationen påverkades av diagnosen. I min studie uppfyllde endast en av 

respondenterna detta kriterium, och det framkommer i den intervjun att diagnosen haft en stor 

påverkan på kärleksrelationen. Utifrån denna vetskap tycker jag det vore intressant att göra en 

studie som utgick från mitt ursprungliga syfte, d.v.s. en av parterna ska få sin AS-diagnos då 

de lever i innevarande parrelation.  I min studie framkommer endast personer med AS och 

deras egen syn på diagnosens påverkan på kärleksrelationen. Det vore därför intressant att 

utifrån mitt ursprungssyfte även undersöka hur deras partner upplever att diagnostiseringen 

påverkat relationen för att på så sätt få ett jämförelsematerial. 

Jag hade i min studie valt att inte ha något könsperspektiv. Resultaten visar bl.a. att kvinnorna 

uttrycker större behov av intimitet än männen, och att de inte på samma vis som männen 

uttrycker sina känslor i form av praktiska handlingar. Dessa resultat skulle kunna ses som 

könsrelaterade. En studie utifrån ett könsperspektiv kring parrelationer vore därför intressant. 
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Bilaga 1 
 

Aspergers syndrom Diagnoskriterier i DSM-IV-TR (2000) 

 
A. Kvalitativt nedsatt förmåga att interagera socialt, vilket tar sig minst två av följande 

uttryck: 

1. påtagligt bristande förmåga att använda varierande icke-verbala uttryck såsom 

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

interaktionen 

2. oförmåga att etablera kamratrelationer som är adekvata för utvecklingsnivån 

3. brist på spontan vilja att dela glädje, intressen eller aktiviteter med andra (t.ex. visar 

inte, tar inte med sig eller uppmärksammar inte andra på sådant som är av intresse) 

4. brist på social eller emotionell ömsesidighet 

 

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

tar sig minst ett av följande uttryck: 

1. omfattande fixering vid ett eller flera stereotypa och begränsade intressen som är 

abnorma i intensitet eller fokusering 

2. oflexibel fixering vid specifika, oändamålsenliga rutiner eller ritualer 

3. stereotypa och upprepade motoriska manér (t.ex. vifta eller vrida händerna eller 

fingrarna, komplicerade rörelser med hela kroppen) 

4. enträgen fascination inför delar av saker 

 

C. Störningen orsakar kliniskt signifikant nedsättning av funktionsförmågan i arbete, socialt 

eller i andra viktiga avseenden. 

 

D. Ingen kliniskt signifikant försening av den allmänna språkutvecklingen (t.ex. enstaka ord 

vid två års ålder, kommunikativa fraser vid tre års ålder). 

 

E. Ingen kliniskt signifikant försening av den kognitiva utvecklingen eller i utvecklingen av 

åldersadekvata vardagliga färdigheter, adaptivt beteende (utöver social interaktion) och 

nyfikenhet på omgivningen i barndomen. 

 

F. Kriterierna för någon annan specifik genomgripande störning i utvecklingen eller för 

schizofreni är inte uppfyllda. 

 

(http://www.autismforum.se/gn/opencms/web/AF/Vad_ar_autism/diagnoskriterier/dsm_asper

gers_syndrom/). 

 

 

http://www.autismforum.se/gn/opencms/web/AF/Vad_ar_autism/diagnoskriterier/dsm_aspergers_syndrom/
http://www.autismforum.se/gn/opencms/web/AF/Vad_ar_autism/diagnoskriterier/dsm_aspergers_syndrom/
http://www.autismforum.se/gn/opencms/web/AF/Vad_ar_autism/diagnoskriterier/dsm_aspergers_syndrom/
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Bilaga 2 

 

Aspergers syndrom Diagnoskriterier i ICD-10 
 

A. Ingen kliniskt signifikant allmän försening av språklig eller kognitiv utveckling. För 

diagnos krävs att enstaka ord skall ha uttalats vid två års ålder eller tidigare och att 

kommunikativa fraser har använts vid tre års ålder eller tidigare. Förmåga att klara sig själv, 

adaptivt beteende och nyfikenhet på omgivningen under de första tre åren skall ligga på en 

nivå som överensstämmer med normal intellektuell utveckling. Den motoriska utvecklingen 

kan emellertid vara något försenad och motorisk klumpighet är vanlig (dock inget nödvändigt 

diagnostiskt kriterium). Isolerade specialförmågor, ofta relaterade till onormala intressen och 

sysselsättningar, är vanliga, men krävs inte för diagnos. 

 

B. Kvalitativa avvikelser i ömsesidig social interaktion (samma kriterier som för autism. För 

att underlätta användningen är dessa kriterier även inlagda nedan). 

 

(1) Kvalitativa avvikelser i ömsesidigt socialt samspel tar sig åtminstone två av följande 

uttryck: 

     (a) oförmåga att adekvat använda blickkontakt, ansiktsuttryck, kroppshållning och 

gester för att reglera det sociala samspelet; 

     (b) oförmåga att etablera kamratrelationer med jämnåriga (på ett åldersadekvat sätt och 

trots rikliga möjligheter därtill) som innefattar ett ömsesidigt utbyte av intressen, aktiviteter 

och känslor; 

     (c) bristande modulering av socio-emotionell ömsesidighet som visar sig genom nedsatt 

eller avvikande gensvar på andra människors känslor, eller bristande anpassning av 

beteendet till det sociala sammanhanget, eller en dålig integration av sociala, emotionella 

och kommunikativa beteenden; 

     (d) brist på spontan vilja att dela glädje, intressen eller aktiviteter med andra människor 

(till exempel visar inte för andra, lämnar inte fram eller pekar på sådant som är av intresse). 

 

C. Individen uppvisar ett ovanligt intensivt, avgränsat intresse för något område eller 

begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i beteende, intressen och aktiviteter (samma 

kriterium som för autism; men det torde vara mindre vanligt att dessa innefattar motoriska 

manér eller att man sysselsätter sig med delar av objekt eller leksakernas icke-funktionella 

delar. För att underlätta användningen är dessa kriterier även inlagda nedan). 

 

(3) Begränsade, repetitiva och stereotypa beteendemönster, intressen och aktiviteter tar sig 

åtminstone ett av följande uttryck: 

     (a) omfattande fixering vid ett eller flera stereotypa och begränsade intressen som är 

överdrivna eller onormala i intensitet och fokusering; eller ett eller flera stereotypa och 

begränsade intressen som är överdrivna i intensitet och snäva i sin natur men inte till 

innehåll eller fokusering; 

     (b) till synes tvångsmässig fixering vid specifika, oändamålsenliga rutiner eller ritualer; 

     (c) stereotypa och repetitiva motoriska manér som inbegriper endera att vifta eller vrida 

med händerna eller fingrarna, eller komplicerade rörelser med hela kroppen; 

     (d) fascination inför delar av föremål eller icke-funktionella delar av leksaker (såsom 

deras lukt, hur materialet de är gjorda av känns, eller ljudet eller vibrationer som de avger). 
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D. Störningen går inte att hänföra till andra varianter av genomgripande 

utvecklingsstörningar: schizofreni av simplexform (F20.6), schizotyp störning (F21), 

tvångssyndrom (F42.-), anankastisk personlighetsstörning (F60.5), reaktiv störning i 

känslomässig bindning under barndomen (F94.1) eller distanslöshet hos barn (F94.2).  

 

(http://www.autismforum.se/gn/opencms/web/AF/Vad_ar_autism/diagnoskriterier/diagnosma

nualen_icd_10/icd_aspergers_syndrom/index.html) 

http://www.autismforum.se/gn/opencms/web/AF/Vad_ar_autism/diagnoskriterier/diagnosmanualen_icd_10/icd_aspergers_syndrom/index.html
http://www.autismforum.se/gn/opencms/web/AF/Vad_ar_autism/diagnoskriterier/diagnosmanualen_icd_10/icd_aspergers_syndrom/index.html
http://www.autismforum.se/gn/opencms/web/AF/Vad_ar_autism/diagnoskriterier/diagnosmanualen_icd_10/icd_aspergers_syndrom/index.html
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Bilaga 3 

 

Aspergers syndrom Gillberg och Gillbergs diagnoskriterier (1989) 
 

1. Stora svårigheter ifråga om ömsesidig social interaktion: (minst två av följande) 

a) oförmåga till kontakt med jämnåriga 

b) likgiltighet ifråga om kontakt med jämnåriga 

c) oförmåga att uppfatta sociala umgängessignaler 

d) socialt och emotionellt opassande beteende 

 

2. Monomana, snäva intressen: (minst ett av följande) 

a) som utesluter alla andra sysselsättningar 

b) som stereotypt upprepas 

c) med inlärda fakta utan djupare mening 

 

3. Tvingande behov att införa rutiner och intressen: (minst ett av följande) 

a) som påverkar den egna personens hela tillvaro 

b) som påtvingas andra människor 

 

4. Tal och språkproblem: (minst tre av följande) 

a) sen talutveckling 

b) ytligt sett perfekt expressivt språk 

c) formellt pedantiskt språk 

d) egendomlig röstmelodi; rösten entonig, gäll eller på annat sätt avvikande 

e) bristande språkförståelse inklusive missförstånd ifråga om ordens 

bokstavliga/underförstådda innebörd 

 

5. Problem ifråga om icke-verbal kommunikation: (minst ett av följande) 

a) begränsad användning av gester 

b) klumpigt, tafatt kroppsspråk 

c) mimikfattigdom 

d) avvikande ansiktsuttryck 

e) egendomlig, stel blick 

 

6. Motorisk klumpighet 

dåligt resultat vid neurologisk undersökning 

 

 

(http://www.autismforum.se/gn/opencms/web/AF/Vad_ar_autism/diagnoskriterier/dsm_asper

gers_syndrom/gillbergs_kriterier/index.html). 

 

 

http://www.autismforum.se/gn/opencms/web/AF/Vad_ar_autism/diagnoskriterier/dsm_aspergers_syndrom/gillbergs_kriterier/index.html
http://www.autismforum.se/gn/opencms/web/AF/Vad_ar_autism/diagnoskriterier/dsm_aspergers_syndrom/gillbergs_kriterier/index.html
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Bilaga 4 

 

Presentationsbrev 
 

Intervjupersoner sökes till C-uppsats om hur det är att få diagnosen Aspergers 

syndrom i vuxen ålder.  

 
Jag heter Stina Holmborn och studerar på socionomprogrammet vid Stockholms universitet. 

Jag kommer att skriva en C-uppsats under hösten 2011.  

 

Jag ska skriva om hur det är att få diagnosen Asperger syndrom i vuxen ålder. Jag söker 

därför dig som fått diagnosen Asperger syndrom i vuxen ålder, som lever i parrelation och 

som i intervjuer med mig vill dela med dig av dina erfarenheter, tankar och idéer. Dina 

erfarenheter är viktiga för mer kunskap inom området! 

 

Jag är intresserad av: 

- Hur du själv upplever att ha fått diagnos 

- Om diagnosen påverkat din självbild 

- Om den påverkat din förståelse för din partner 

- Om du upplever att din partners förståelse för dig påverkats av diagnosen.  

 

Intervjun kommer att ske i november och beräknas ta ca en timme.  

 

Jag kommer i uppsatsen följa Vetenskapsrådets etiska riktlinjer.  

Det innebär att: 

- Ditt deltagande i undersökningen är frivilligt 

- Du har rätt att när som helst säga till om du vill avbryta ditt deltagande utan att förklara 

varför. 

- Du kommer att vara anonym och det kommer i uppsatsen inte framgå vilka som har blivit 

intervjuade. 

- Resultaten i min undersökning kommer bara att användas i min C-uppsats.  

 

Kontakta mig om du är intresserad av att medverka!  

Stina Holmborn 

 

Tel: x 

E-mail: x 

 

 

Handledare: Ann-Britt Sand, Fil. Dr/lektor Socialhögskolan 

E-mail: x 
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Bilaga 5 

 

Intervjuguide 
 

Ålder? 

Vad gör du? (Arbete, studerande, annat) 

Boende? (ensam, sambo)  

Hur länge har du varit tillsammans med din partner? 

 

Tema 1 
 

Upplevelse av att få diagnos 
 

När fick du din diagnos? 

 

Kan du kort berätta för mig varför du fick diagnosen, var det du själv som tog initiativ/någon 

annan? 

 
Berätta hur du reagerade på diagnosen? 

 Har du någon speciell känsla av att ha fått diagnosen? 

 Vad gjorde du då du fått diagnosen. Tog du reda på fakta om den? 

  
Vad har AS diagnosen betytt för dig? 

 Har den gett en förklaring till hur du reagerat i olika sammanhang 

 Har diagnosen gjort livet lättare/ svårare? - på vilket sätt. 

 Hur tror du ditt liv skulle ha varit om du inte hade blivit diagnostiserad?  

 

Tema 2 
 

Diagnosens betydelse för självbild 
 (d.v.s. den sammanfattande bild du har av dig själv). 

 
Vill du berätta om diagnosen påverkat hur du ser på dig själv?  

 Har diagnosen gjort att du förstår dig själv/andra bättre? 

 Ser du dig själv som handikappad? Om ja, På vilket sätt? Har diagnosen påverkat det?  

 Om ja. Finns det situationer där du upplever dig som mer eller mindre handikappad?  

Kan du hantera det på annat sätt efter diagnosen? 

 Känner du dig någon gång utanför och annorlunda. Om ja, varför? Har känslan 

förändrats i och med diagnosen? 

 

Finns det något som du tycker du är bättre på än andra? 

 Om ja, tror du att det beror på att du har AS, och har diagnosen gjort att du ser dina 

styrkor på annat sätt? 

 

Finns det något som du tycker du är sämre på än andra? 

 Om ja, tror du att det beror på att du har AS, och har diagnosen gjort att du ser dina 

svårigheter på annat sätt?  



49 
 

Om svar ja förra: Tycker du att du kan hantera dina svårigheter bättre i och med att du 

fått diagnos?  

 

Berättar du för andra att du har diagnosen? 

 Tycker du att det är bra att andra vet om att du har AS? Ja/Nej Varför? 

 Skäms du/är du stolt över att du har AS?  

 Hur tror du andra som vet om din diagnos ser på dig? 
 Hur tror du ditt liv skulle ha varit om du inte hade blivit diagnostiserad?  

 

Tema 3 

 

Upplevelser av diagnosens påverkan på kärleksrelation 
 

Har du haft kärleksrelationer innan du fick diagnos? 

 Om nej. Har diagnosen påverkat att du ingått i kärleksrelation. På vilket sätt? Har den 

inneburit att du fått självförtroende och vågar nu? 

 Om tidigare relation. Före diagnosen hur var ditt förhållande till partners? Kan du se 

skillnad mot efter diagnosen? 

 

Kan du berätta om diagnosen påverkat er relation? På vilket sätt? 

 Tror du att diagnosen gör att du kan förstå din partner/och situationer ni hamnar i?  

 Tror du att diagnosen påverkat ditt sätt att bemöta din partner? 

 Har diagnosen inneburit att du bättre kan beskriva för din partner hur du skulle vilja 

bli bemött av honom/henne? 

 När berättade du för din partner att du har AS. Hur reagerade han/hon? 

 Upplever du att din partner accepterat och förstått din diagnos? 

 Om ja, Känner du att din partner kan förstå dig/ och situationer ni hamnat i bättre? Har 

det inneburit att din partner förändrat sitt sätt mot dig? 

 Tror du att diagnosen inneburit att din partner bättre kan beskriva för dig hur han/ hon 

vill bli bemött än om du inte berättat det? 

 

Vad upplever du som viktigt för att en kärleksrelation ska fungera? 

 Hur viktigt är det för dig att visa känslor? Hur visar du dina känslor? 

 Tycker du att din förmåga att/och ditt sätt att visa känslor för din partner påverkats av 

diagnosen?  

 Är kommunikation viktig? Hur ska en bra kommunikation fungera, har 

kommunikationen i er relation påverkats av att du fått diagnos? 

 Tror du att ditt sätt att visa känslor för och kommunicera med din partner varit 

annorlunda om du inte haft AS? 
 

 


